
konaniu, nie zosta³a w pe³ni doceniona. Uhonorowany
zosta³ zaledwie: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi w 1984 r.,
tytu³em Dyrektora Górniczego III stopnia — 1987 r., Z³ot¹
Odznak¹ Zas³u¿ony dla polskiej geologii — 1995 r. oraz
Z³ot¹ Odznak¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego —
1998 r.

Dr Hubert Sylwestrzak mieszka³ w Warszawie, ale bar-
dzo chêtnie odwiedza³ Kraków, zachwycaj¹c siê jego
architektur¹ i histori¹. Bywa³ na wa¿niejszych uroczysto-
œciach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zmar³ w dniu 31 marca 2009 roku, pozostawiaj¹c ¿onê
Urszulê, tak¿e geologa, absolwentkê Instytutu Górniczego
w Leningradzie, syna Micha³a (ukoñczy³ Politechnikê
Warszawsk¹) oraz córkê Justynê, absolwentkê Wydzia³u

Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zosta³ pochowany
na Cmentarzu Parafii Koœcio³a œw. Jakuba w Toruniu.

By³ Cz³owiekiem skromnym i bardzo uczynnym, nie
zabiega³ o zaszczyty i wyró¿nienia. Takim pozosta³ w mojej
pamiêci mój drogi przyjaciel Busiu Sylwestrzak. S¹dzê, ¿e
nie zapomni o nim œrodowisko geologiczne oraz mineralo-
giczno-petrograficzne Polski, w tym tak¿e Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, która mo¿e byæ dumna ze swego absolwenta,
odznaczaj¹cego siê szlachetnoœci¹ charakteru i g³êbokim
patriotyzmem, a tak¿e z tego, ¿e pozostawi³ Polsce ró¿no-
rodny i cenny dorobek naukowy.

Wies³aw Heflik

Minê³o ju¿ kilka miesiêcy od œmierci Huberta Sylwe-
strzaka, a wci¹¿ trudno uwierzyæ w jego odejœcie, trudno
jest pisaæ o Nim, jako o kimœ kto ju¿ odszed³.

Hubert Sylwestrzak urodzi³ siê w Porêbie 26 lipca 1933
roku jako drugie dziecko Edwarda i Marty z Maci¹¿ków. Po
ukoñczeniu w 1948 roku szko³y podstawowej w Porêbie
uczy³ siê w liceum ogólnokszta³c¹cym w Zawierciu. W 1951
roku zda³ egzamin maturalny i rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. W 1956 roku obroni³ pracê
magistersk¹ wykonan¹ pod kierunkiem prof. dr. Antoniego
Gaw³a, zatytu³owan¹ Mineralizacja pirytowa w Dolinie
Starorobociañskiej (Tatry Zachodnie). 1 wrzeœnia 1956
roku z nakazu pracy rozpocz¹³ pracê w Pracowni Geologii
Z³ó¿ Górnoœl¹skiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicz-
nego w Czeladzi, a po roku, na w³asn¹ proœbê zosta³ prze-

niesiony do Zak³adu Pierwiastków Promieniotwórczych w
Warszawie. Pocz¹wszy od tego czasu przez wiele lat zaj-
mowa³ siê problematyk¹ z³ó¿ uranu. Swoje badania prowa-
dzi³ g³ównie w Sudetach. Z czasem sta³ siê ich znakomitym
znawc¹.

W 1962 roku jako stypendysta Miêdzynarodowej
Agencji Energii Atomowej odby³ 6-miesiêczny sta¿
naukowy w Komisariacie Energii Atomowej w Pary¿u i
Razès. Doskonali³ tam swoj¹ wiedzê i warsztat badawczy,
a tak¿e nauczy³ siê znakomicie pos³ugiwaæ jêzykiem fran-
cuskim, co wielokrotnie póŸniej wykorzystywa³ w swej
pracy zawodowej. W 1968 roku na podstawie przed³o¿onej
dysertacji pt. Geochemia uranu w m³odopaleozoicznych
wulkanitach Dolnego Œl¹ska na tle ogólnego zró¿nicowa-
nia geochemicznego tych ska³, przygotowanej pod kierun-
kiem prof. dr. A. Polañskiego, otrzyma³ stopieñ naukowy
doktora nauk przyrodniczych. Wkrótce potem wyjecha³ do
Nigru, gdzie pracowa³ w latach 1970–1973 jako geo-
log-prospektor w Sérvice des Mines et de la Géologie w
Niamey. Zakres Jego prac obejmowa³ regionalne i szcze-
gó³owe poszukiwanie mineralizacji miedziowo-molibde-
nowej w masywach granitowych, mineralizacji
miedziowej w prekambryjskich ska³ach metamorficznych i
rozsypiskowych z³ó¿ z³ota. Dowodem bardzo wysokiej
oceny Jego pracy by³ list nades³any do Dyrektora Instytutu
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Ryc. 1. Hubert Sylwestrzak (z prawej) z m³odszym bratem
Brunonem (z lewej) i kuzynem Andrzejem Maci¹¿kiem.
Wszystkie fot. z arch. rodzinnego (ok. 1950)

Ryc. 2. Ma³y Buœ w rodzinnej Porêbie (1939)



Geologicznego przez Ministra Gospodarki, Handlu, Prze-
mys³u i Górnictwa Nigru, w którym dziêkuje on za skiero-
wanie do pracy w Nigrze specjalisty o tak wysokich
kwalifikacjach jak Pan Hubert Sylwestrzak.

Po powrocie do kraju zajmowa³ siê geochemi¹ i geo-
chronologi¹ masywów magmowych oraz prowadzi³ bada-
nia metodyczne w zakresie poszukiwania z³ó¿ rud metali.
Bardzo du¿o publikowa³, zarówno w czasopismach krajo-
wych jak i zagranicznych. Jego artyku³y naukowe doty-
czy³y g³ównie datowania wieku bezwzglêdnego ró¿nych
formacji krystalicznych Sudetów i mo¿liwoœci wystêpo-
wania mineralizacji uranowej w Sudetach. Ale pisa³ rów-
nie¿ prace o wystêpowaniu asfaltytu w ska³ach
wulkanicznych, o surowcach skaleniowych w Karkono-
szach, genezie nefrytu w z³o¿u jordanowskim. Na podsta-
wie materia³ów uzyskanych w trakcie pracy w Afryce
publikowa³ równie¿ artyku³y o geologii, z³o¿ach surow-
ców mineralnych i organizacji s³u¿by geologicznej w
Nigrze oraz geologii z³ó¿ z³ota w prekambrze Zachodniej
Afryki. W 1978 roku wraz ze swoim przyjacielem dr. Józe-
fem Lisem wyda³ w Ossolineum ksi¹¿kê Wiek minera³ów i
ska³. W tym samym roku ponownie wyjecha³ do pracy w
Afryce, tym razem do Maroka, gdzie przebywa³ do 1982
roku. By³ tam zatrudniony w Ministerstwie Energii i Gór-
nictwa w charakterze eksperta. Zajmowa³ siê g³ównie
poszukiwaniami z³ó¿ rud cynku i o³owiu we wschodniej
czêœci kraju, w rejonie Ud¿dy.

Po powrocie do kraju ponownie zaj¹³ siê problematyk¹
geochronologii, bada³ równie¿ wyst¹pienia mineralne,
przede wszystkim na terenie Dolnego Œl¹ska. Jest to te¿
okres, w którym Hubert Sylwestrzak, wykorzystuj¹c swoj¹
ogromn¹ i bardzo szerok¹ wiedzê, obejmuj¹c¹ nie tylko

nauki geologiczne, ale i historiê, sztukê, literaturê, pisze
ksi¹¿ki o tematyce geologicznej, w których przemyca
mnóstwo informacji historycznych, kulturowych, cieka-
wostek lingwistycznych, interesuj¹cych spostrze¿eñ
w³asnych i innych autorów. Charakteryzowa³ siê bowiem
wyj¹tkow¹ pamiêci¹ — gdy raz coœ przeczyta³, informacja
zostawa³a zapisana niczym w bardzo pojemnym kompute-
rze i w odpowiedniej chwili mog³a byæ wykorzystana. St¹d
te¿ ksi¹¿ki Jego autorstwa s¹ niezwykle kszta³c¹ce. Znako-
micie popularyzuj¹ wiedzê geologiczn¹, a czyta siê je bar-
dzo dobrze. Do takich pozycji nale¿y opublikowana w
1986 roku ksi¹¿ka Wybra³em geologiê, zawieraj¹ca osobi-
ste wspomnienia o tym, jak zosta³ geologiem, o okresie stu-
denckim, pracy w Pañstwowym Instytucie Geologicznym i
w Afryce. M³odsi jego koledzy, którzy w latach 80. XX w.
pracowali w Afryce wielokrotnie potwierdzali niezwyk³¹
trafnoœæ obserwacji Huberta, zw³aszcza w odniesieniu do
zachowañ mieszkañców Czarnego L¹du. Równie¿ w 1986
roku wyda³ w Ossolineum ksi¹¿kê Kalcyt — fundament
mineralogii.

W tym te¿ okresie, znów wspólnie z dr. J. Lisem, rozpo-
czyna mrówcz¹ pracê nad przygotowaniem kompendium
wiedzy o wystêpowaniu minera³ów na Dolnym Œl¹sku.
Wiele lat niezwykle systematycznej pracy owocuje wyda-
niem w 1986 roku fundamentalnego dzie³a Minera³y Dol-
nego Œl¹ska. Za tê pozycjê jej autorzy otrzymuj¹ w 1990
roku zespo³ow¹ nagrodê pierwszego stopnia przyznan¹
przez Ministra Edukacji Narodowej. W 1989 roku publiku-
je w serii wydawniczej PWN Biblioteka Problemów
ksi¹¿kê Od krzemienia do piezokwarcu, za któr¹ w 1991
roku, w konkursie na twórczoœæ popularyzuj¹c¹ naukê i
technikê, zorganizowanym przez redakcjê Kuriera Pol-
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Ryc. 3. Hubert Sylwestrzak w czasie prac terenowych w Nigrze (1970–1973)



skiego i miesiêcznika Problemy otrzymuje III nagrodê.
Pozycja ta doczeka³a siê w 2000 roku wznowienia. Do
„podrêcznikowego” nurtu pisarstwa Huberta nale¿y zali-
czyæ wydany wspólnie z W³odzimierzem Mizerskim
podrêcznik S³ownik Geologiczny. Pocz¹wszy od po³owy
lat 70. XX wieku przez ponad 20 lat pisa³ liczne artyku³y
popularno-naukowe, drukowane w Problemach oraz Wie-
dzy i ¯yciu.

W latach 1996–1999 Hubert Sylwestrzak wydaje seriê
24 zeszytów o minera³ach. Te niepozornych rozmiarów
ksi¹¿eczki, zaadresowane do szerokiego odbiorcy, zawie-
raj¹ ca³e mnóstwo ciekawostek, czêsto zupe³nie niegeolo-
gicznych. Maj¹ te¿ czasami doœæ przewrotne tytu³y: Kalcyt
— Kamieñ wêgielny mineralogii, Siarka — Kamieñ pie-
kielny, Minera³y ilaste — Ma³e nie zawsze jest piêkne, zaw-
sze po¿yteczne czy Uraninit — Wêgiel przysz³oœci.

W 1997 roku w wydawnictwie Wiedza i ¯ycie ukazuje
siê ksi¹¿ka Z³oto w przyrodzie i dziejach. Jest to barwna
opowieœæ nie tyle o geologii tego magicznego pierwiastka i
minera³u, chocia¿ i w tej materii nawet najwybredniejszy
czytelnik zostanie zaspokojony, ile o jego roli w historii
cz³owieka, sprawcy doli i niedoli ca³ych kultur i pojedyn-
czych ludzi. Tak¹ ksi¹¿kê móg³ napisaæ tylko erudyta,
potrafi¹cy bawiæ siê s³owem i posiadan¹ wiedz¹. Pod
koniec swojej pracy zawodowej zajmowa³ siê opracowa-
niem ekspozycji muzealnej w czêœci dotycz¹cej ska³ mag-
mowych i metamorficznych. Na otaczaj¹cy œwiat Hubert
patrzy zawsze, albo prawie zawsze, przez pryzmat geolo-
gii. Interesuje go te¿ sztuka i architektura. W po³owie lat
90. ub. w. pracuje nad tematem „Geologiczne t³o architektury

europejskiej”. Swoje przemyœlenia prezentuje na licznych
wyk³adach, m.in. w swej macierzystej uczelni — AGH i w
mieœcie, które by³o mu chyba najbli¿sze — w Toruniu, na
UMK. Wchodz¹c do wielu koœcio³ów wiedzia³, ¿e posadz-
ka jest zbudowana z kamienia st¹d, a schody z kamienia
stamt¹d. Wiedza ta przynajmniej w kilku przypadkach zosta³a
wykorzystana i ubytki w zabytkowych budowlach zosta³y
uzupe³nione dok³adnie takim samym surowcem, jaki
wykorzystywali pierwsi budowniczowie danego obiektu.
U schy³ku ¿ycia, zmagaj¹c siê ju¿ z okrutn¹ chorob¹,
wspólnie z Jolant¹ Kachnic przygotowuje skrypt dla Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, zatytu³owany
Kamienne tworzywa sztuki. Uka¿e siê on drukiem dopiero
pod koniec tego roku.

Zdolnoœci lingwistyczne i pracowitoœæ zaowocowa³y
t³umaczeniami kilku ksi¹¿ek. W 1970 roku, wspólnie z
Emilem WoŸnym wydaje w Bibliotece Problemów PWN
t³umaczenie ksi¹¿ki G³êbiny mórz a przesz³oœæ ziemi (D.B
Ericson & G. Wollin). W 2003 roku ukazuje siê bardzo sta-
ranne wydanie Jego t³umaczenia obszernej pozycji Zasoby
Ziemi (J.R. Craig, S.J. Vaughan & B.J. Skinner). By³ rów-
nie¿ konsultantem naukowym polskiego wydania Atlasu
mineralogii G.G. Gomaza i J.J. Casanovasa (Wiedza i
¯ycie, 1992) oraz t³umaczem hase³ geograficznych Leksy-
konu alpinizmu S. Jouty i H. Odiera (Wyd. Muza, 2007).

Hubert by³ cz³owiekiem bardzo skromnym, zajêtym
swoj¹ prac¹, czytaniem i pisaniem ksi¹¿ek. Nie zabiega³ o
zaszczyty, dlatego w kolejce do nich by³ zawsze na koñcu.
St¹d te¿, jak na swój dorobek, by³ cz³owiekiem bardzo
ma³o uhonorowanym. W 1984 roku otrzyma³ Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi, w 1987 roku — tytu³ Dyrektora Górniczego
III stopnia, a w 1995 roku — Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿ony dla
Polskiej Geologii. W roku 1995, odchodz¹c na emeryturê,
zosta³ uhonorowany Z³ot¹ Odznak¹ Pañstwowego Instytu-
tu Geologicznego — instytutu, w którym spêdzi³ ca³e swo-
je zawodowe ¿ycie.

Hubert Sylwestrzak to nie tylko niesamowicie inteli-
gentny naukowiec o wszechstronnych zainteresowaniach,
lecz przede wszystkim cz³owiek o niepowtarzalnym
poczuciu humoru, zara¿aj¹cy wszystkich pogod¹ ducha i
m³odzieñczym optymizmem, bardzo rodzinny. W 1962
roku w koœciele œw. Jakuba w Toruniu zawar³ œlub z
Urszul¹ Moszczyñsk¹ (równie¿ geologiem). W 1964 roku
przychodzi na œwiat Micha³, w 1972 roku Justyna.

Dla kolegów i znajomych — po prostu Busiek. Znako-
mity towarzysz wypraw. Wyjazdy z Nim w Sudety by³y nie
tylko wspania³¹ lekcj¹ geologii, stanowi³y równie¿ Ÿród³o
poznania historii, nie tylko geologicznej, ukochanych
przez Niego gór. By³ te¿ utalentowany muzycznie. W okre-
sie okupacji pozna³ tajniki gry na wiolonczeli. Gra³ w
orkiestrze zak³adowej w Porêbie, w czasie studiów w
Zespole Muzycznym AGH, a pracuj¹c w Warszawie muzy-
kowa³ w zespole pieœni i tañca Politechniki Warszawskiej.

Dowodem Jego niespotykanej lekkoœci pióra s¹ nie tyl-
ko ksi¹¿ki czy artyku³y. Szczêœliwcy przechowuj¹ zgrabne
wierszyki pisane ku czci kolegów zdobywaj¹cych kolejne
stopnie naukowe.

Zmar³ 31 marca 2009 roku. Piêknym symbolem i zwieñ-
czeniem Jego ¿ycia by³a msza pogrzebowa w koœciele œw.
Jakuba w Toruniu, w tym samym, w którym bra³ œlub — w
miejscu niezwyk³ym o wspania³ej historii, które lubi³
odwiedzaæ i pokazywaæ innym.

Rodzina i Przyjaciele
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Ryc.4. Hubert Sylwestrzakzarabskimnosiwod¹wMaroku (1979–1982)


