
Jerzy G¹gol (1947–2021)

27 kwietnia 2021 r., po dwu tygodniach zmagañ z zaka-
¿eniem wirusem SARS-CoV-2, zmar³ Jerzy G¹gol (ryc. 1),
wieloletni pracownik Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego w Kielcach (ryc. 2). Odszed³ w pe³ni
si³ twórczych, zostawiaj¹c szereg rozpoczêtych prac
badawczych oraz grono przyjació³, wspó³pracowników
i znajomych pogr¹¿onych w g³êbokim smutku z powodu
tej nag³ej œmierci. Dla wielu z nas Jurek by³ autorytetem,
mentorem i po prostu ¿yczliwym cz³owiekiem, z którym
zawsze mo¿na by³o przedyskutowaæ problemy ¿yciowe
lub naukowe i którego rad chêtnie s³uchaliœmy. Mia³ bar-
dzo szerokie zainteresowania i rozleg³¹ wiedzê obejmuj¹c¹
nie tylko zagadnienia zawodowe, geologiczne, ale pasjo-
nowa³y go wszelkie pogranicza nauk, a wiêc powi¹zania
geologii z humanistyk¹, histori¹, filologi¹, sztuk¹ (poezj¹,
rzeŸb¹), ale tak¿e dzieje wybitnych lub te¿ mniej wybit-
nych, „zwyk³ych” ludzi. Sprawy te interesowa³y go szcze-
gólnie w kontekœcie regionalnym – Ziemi Œwiêtokrzyskiej
oraz Ponidzia, choæ – korzystaj¹c w ostatnich latach
z mo¿liwoœci Internetu – gromadzi³ informacje z ca³ego
œwiata (zbiera³ ostatnio m.in. dane o historycznej technolo-
gii produkcji srebra w Ameryce Œrodkowej). Maj¹c tak
ogromn¹ wiedzê, nie pod¹¿a³ jednak utart¹ œcie¿k¹ kariery
naukowej – choæ dla wielu ludzi nauki by³ autorytetem
i partnerem, to nie zdoby³ stopni naukowych, które mu siê
niew¹tpliwie nale¿a³y, bo chcia³ pozostaæ w pe³ni wolny
w swoich zainteresowaniach i nie dba³ o zaszczyty. Przez
ca³y okres swej pracy zawodowej realizowa³ zadania wyni-
kaj¹ce z bie¿¹cej dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego, uczestnicz¹c jednak w kilku bardzo wa¿nych,
prze³omowych wrêcz projektach w historii instytutu.
W ostatnich latach pracy w tej placówce, a poŸniej ju¿
w czasie emerytury szeroko rozwin¹³ dzia³alnoœæ naukow¹
i popularyzatorsk¹, zbieraj¹c materia³y, które go najbar-
dziej interesowa³y oraz publikuj¹c – drukiem oraz w me-
diach internetowych – ksi¹¿ki i artyku³y naukowe oraz
popularnonaukowe. We wszystkich swoich publikacjach
pos³ugiwa³ siê piêknym, bogatym w s³ownictwo, a jedno-
czeœnie precyzyjnym jêzykiem, co powoduje, ¿e jego tek-
sty mog¹ z przyjemnoœci¹ czytaæ wszyscy i ka¿dy znajdzie
w nich coœ dla siebie.

Jerzy G¹gol urodzi³ siê 24 sierpnia 1947 r. w Busku-
-Zdroju i to miasto uwa¿a³ za swoje gniazdo rodzinne.
Znaczn¹ czêœæ lat dzieciêcych spêdzi³ jednak w Szczecinie
(gdzie pracê dosta³ jego ojciec), ale szko³ê œredni¹, Liceum
im. T. Koœciuszki, koñczy³ znowu w Busku-Zdroju. W la-
tach 1964–1970 studiowa³ na Wydziale Geologiczno-Po-
szukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
gdzie uzyska³ dyplom magistra in¿yniera ze specjalnoœci¹
geologia z³ó¿ kruszców. Tematem jego pracy magisterskiej
by³o wykszta³cenie z³o¿a cynkowo-o³owiowego kopalni
Boles³aw k. Olkusza (1974 r. – Nar. Arch. Geol., CBDG
150238). Po studiach rozpocz¹³ pracê w Oddziale Œwiêto-
krzyskim Instytutu Geologicznego (obecnie Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Ba-
dawczego) w Kielcach, w Zak³adzie Geologii Z³ó¿ Surow-
ców Mineralnych Regionu Œwiêtokrzyskiego, kierowanym

przez innego wybitnego geologa œwiêtokrzyskiego, Zbi-
gniewa Rubinowskiego (G¹gol i in., 2018). Pierwszym
wa¿nym zadaniem realizowanym przez Jurka by³y badania
w³asnoœci i przydatnoœci gospodarczej piaskowców oraz
i³ów dolnotriasowych pó³nocnego obrze¿enia regionu œwiê-
tokrzyskiego. Oprócz kilku opracowañ archiwalnych poœ-
wiêconych zagadnieniom z³o¿owym (1974 r. – CBDG
389353, CBDG 388904; 1976 r. – CBDG 917661) zna-
miennym efektem badañ Jurka by³a – opracowana we
wspó³pracy z R. Gradziñskim i A. Œl¹czk¹ – koncepcja
eolicznej genezy piaskowców tumliñskich. Publikacja poœ-
wiêcona temu zagadnieniu (Gradziñski i in., 1976) ukaza³a
siê w periodyku o œwiatowym znaczeniu i sta³a siê wa¿nym
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Ryc. 1. Jerzy G¹gol. Archiwum Oddzia³u
Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB

Ryc. 2. Jerzy G¹gol podczas obchodów osiemdziesiêciolecia
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w 1999 r. Arch. Oddzia³u
Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB



polskim wk³adem w badania sedymentologiczne utworów
l¹dowych. Innym tematem, którym zajmowa³ siê Jurek pod
koniec lat 70. XX w., by³y górnojurajskie chalcedonity
wystêpuj¹ce w pó³nocno-zachodnim odcinku obrze¿enia
Gór Œwiêtokrzyskich (1978 r. – CBDG 389044, CBDG
159952; 1986 r. – CBDG 389042) (Szczepanik i in., 2020,
2021).

W nastêpnych latach Jurek uczestniczy³ – w okresie
1975–1982 jako kierownik Pracowni Surowców Wieku
Mezozoiczno-Kenozoicznego – w projekcie, który zrewo-
lucjonizowa³ myœlenie o gospodarce zasobami przyrodni-
czymi w Polsce, mianowicie w przygotowaniu publikacji
pt. Atlas geologiczno-surowcowy Gór Œwiêtokrzyskich
1:50 000 z sozologiczn¹ kwalifikacj¹ kopalin (Rubinowski
i in., 1986). Atlas ten, opracowany przez wielu autorów
pod redakcj¹ Z. Rubinowskiego, T. Wróblewskiego i w³aœ-
nie J. G¹gola, by³ pierwsz¹ w Polsce prób¹ kompleksowej
analizy ró¿nych komponentów przyrodniczych: zasobów
geologicznych, hydrogeologicznych, glebowych, leœnych,
rolniczych, wartoœci krajobrazowych, przyrodniczych oraz
kulturowych a tak¿e oceny ich zagro¿eñ oraz konfliktów.
Efektem tych prac by³a obiektywna prognoza wykorzysta-
nia zasobów przyrodniczych, zw³aszcza kopalin. W ten
sposób Atlas... by³ jedn¹ z pierwszych w Polsce prób stwo-
rzenia racjonalnych zasad planowania gospodarczego
w skali regionalnej. Pocz¹tkowo przyjêty z nieufnoœci¹
przez decydentów, zosta³ jednak doceniony, uzyskuj¹c –
jeszcze jako opracowanie archiwalne, w 1984 r. nagrodê
Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii (G¹gol i in., 2018;
Gie³¿ecka-M¹dry i in., 2021). Jednoczeœnie z koncepcj¹
regionalnego planowania gospodarczego powstawa³a
metodyka racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi
w skali lokalnej, w tych pracach Jurek równie¿ uczestni-
czy³ (Rubinowski i in., 1979; G¹gol i in., 1990; Urban i in.,
1990; Gie³¿ecka-M¹dry, 2021; 1987 r. – CBDG 974289;
1996 r. – CBDG 941092). Metodykê tê wypracowywa³,
wykonuj¹c inwentaryzacjê surowców mineralnych dla
gminy Mniów w 1974 r. (CBDG 388946), a nastêpnie
testowa³, stosuj¹c j¹ w opracowaniu podobnych inwentary-
zacji dla œwiêtokrzyskich gmin Waœniów (1981 r. – CBDG
110919) i W¹chock (1982 r. – CBDG 940209), póŸniej
tak¿e W³oszczowa (1996 r. – CBDG 940730).

Kontynuacj¹ zarysowanego w Atlasie... racjonalnego
planowania gospodarczego o zakresie regionalnym by³y
dwa du¿e, wieloautorskie opracowania archiwalne, w wy-
konaniu których uczestniczy³ Jurek: Atlas geologiczno-so-
zologiczny Ponidzia, przygotowany w 1992 r. (CBDG
81972), oraz Atlas geologiczno-sozologiczny zachodniej
czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (obszar przedborsko-ma³ogo-
ski) powsta³y w 1995 r.

Najwa¿niejszym jednak owocem koncepcji gospodar-
czo-planistycznych przyjêtych w Atlasie... jest realizacja
i publikacja arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Pol-
ski w skali 1:50 000 oraz Mapy geoœrodowiskowej Polski
w skali 1:50 000 (Gie³¿ecka-M¹dry i in., 2021). Od czasu
rozpoczêcia realizacji tych serii map, a¿ do momentu
przejœcia na emeryturê Jerzy G¹gol opracowa³ bardzo wie-
le ich arkuszy. By³ autorem lub wspó³autorem 8 arkuszy
Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000
opracowanych w latach 1999–2005 (ark.: Chêciny – CBDG
134220, Starachowice – CBDG 379752, B³a¿owa – CBDG
797364, Opatów – CBDG 393454, Bia³ogard – CBDG
859644, Stara Kiszewa – CBDG 859648, Ka³uszyn –
CBDG 893028, Miñsk Mazowiecki – CBDG 893027).

W latach 2005–2012 by³ wykonawc¹, rzadziej wspó³wyko-
nawc¹, 14 arkuszy Mapy Geoœrodowiskowej Polski w skali
1:50 000 (ark.: Kcynia – CBDG 917791, Wyrzysk –
CBDG 917747, DŸwiniacz Górny – CBDG 947317, Luto-
wiska–Lutowiska E – CBDG 9477314, Ustrzyki Górne –
CBDG 947316, Wetlina – CBDG 947315, Chêciny – CBDG
940758, Opatów – CBDG 940763, Zblewo – CBDG 961991,
G³owaczów – CBDG 982464, Jedliñsk – CBDG 977309,
Wysokie Mazowieckie – CBDG 987896, Muszaki – CBDG
990643, Rygol, Rudawka – CBDG 990898). Pracuj¹c nad
tymi mapami, Jurek przemierzy³ Polskê wzd³u¿ i wszerz,
od okolic Szczecina po Bieszczady. Ciekawszymi spostrze-
¿eniami zebranymi podczas tych prac dzieli³ siê w wyst¹-
pieniach na Posiedzeniach Naukowych PIG (G¹gol, 2004a,
b; 2007a, b, c, 2010a ).

W czasie swej pracy w instytucie Jerzy G¹gol twórczo
rozwija³ swoje zainteresowania historycznymi tradycjami
i wspó³czesnymi mo¿liwoœciami eksploatacji oraz wyko-
rzystania œwiêtokrzyskich piaskowców blocznych i mar-
murów technicznych, wykonuj¹c ekspertyzy dotycz¹ce tych
zagadnieñ w skali regionalnej oraz w poszczególnych z³o-
¿ach (m.in. 1976 r. – CBDG 917661, 1985 r. – CBDG
392154, 1993 r. – CBDG 87817, 1997 r. – CBDG 79929,
2003 r. – CBDG 977577, 2005 r. – CBDG 923496). Uczest-
niczy³ w wielu konferencjach, redagowa³ wydawnictwa
i publikowa³ artyku³y dotycz¹ce tej problematyki (Urban,
G¹gol, 1994a, b; G¹gol, 1996, 2004c; G¹gol, Wróblewski,
1996; G¹gol i in., 2007; Gie³¿ecka-M¹dry i in., 2021) (ryc. 3).
Jednak przede wszystkim Jurek G¹gol by³ inicjatorem
i organizatorem kilkunastu corocznych konferencji towa-
rzysz¹cych Miêdzynarodowym Targom Kamienia i Ma-
szyn Kamieniarskich INTERKAMIEÑ w Kielcach. Orga-
nizowa³ je w latach 1996–2013 (do przejœcia na emery-
turê). Spotkania te, przygotowywane przez pani¹ dr
Annê Mader pod has³em Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie
i architekturze, odbywaj¹ siê nadal.

Wa¿nym w¹tkiem aktywnoœci Jerzego Gagola by³y
równie¿ dzia³ania na rzecz ochrony dziedzictwa geologicz-
nego – ekspertyzy i dokumentacje projektowe stanowisk
geologicznych proponowanych do ochrony prawnej.
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Ryc. 3. Jerzy G¹gol prezentuje ods³oniêcie dewoñskich wapieni
na stoku Góry Zamkowej w Chêcinach podczas VIII Konferencji
Sozologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego organizo-
wanej w 1996 r i poœwiêconej projektowi Chêciñsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego. Arch. Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB



Pierwszym stanowiskiem, którego ochronê postulowa³ ju¿
w latach 70. XX w., by³ fragment kamienio³omu Tumlin-
-Gród z modelowym ods³oniêciem eolicznych struktur
sedymentacyjnych, chroniony obecnie jako rezerwat przy-
rody nieo¿ywionej Kamienne Krêgi (G¹gol, 1976, 2003a)
(ryc. 4). PóŸniej Jurek opracowywa³ operaty ochronne
m.in. dla ods³oniêæ w kamienio³omach Kostom³oty (Ma³e
Górki) oraz Mogi³ki w Kostom³otach (Gagol i in., 1980)
(1980 r. – CBDG 110735, 1992 r. – CBDG 941514, CBDG
940949) oraz w kamienio³omie JaŸwica. Interesuj¹c siê
pograniczami nauk, trafi³ te¿ do rezerwatu Góra Dobrze-
szowska, w którym elementy geologiczno-geomorfologicz-
ne w szczególny sposób wspó³istniej¹ z prehistorycznymi
œladami dzia³alnoœci cz³owieka (G¹gol, 2003b; Urban,
Kasza, 2020). Podobnie interdyscyplinarna – siêgaj¹ca od
teologii poprzez historiê nauki po geologiê i sozologiê –
by³a analiza wartoœci naukowych i przyrodniczych znane-
go ju¿ Puschowi Ÿród³a b³ogos³awionego Wincentego
Kad³ubka k. Opatowa (G¹gol, Urban, 2000, 2001). Jurek
uczestniczy³ równie¿ w pracach wiêkszych zespo³ów
inwentaryzuj¹cych stanowiska dziedzictwa geologicznego
na obszarze œwiêtokrzyskim, w tym w Inwentaryzacji sta-
nu ochrony przyrody nieo¿ywionej… na obszarze wojewó-
dztwa kieleckiego (1985 r. – CBDG 995802) – pierwszej
tego typu i na tak¹ skalê realizowanej dokumentacji w Pol-
sce (Urban, 1990) oraz powtórnej inwentaryzacji wykony-
wanej ju¿ w XXI w. (2007 r. – CBDG 944747). Pod-
sumowaniem doœwiadczeñ Jerzego w tym zakresie by³y
dwa archiwalne opracowania metodyczne (1995 r. – CBDG
86751, 2000 r. – CBDG 377853) oraz artyku³ w zeszycie
Przegl¹du Geologicznego publikowanym z okazji Miêdzy-
narodowego Kongresu Geologicznego w Oslo, który kom-
pleksowo prezentowa³ dziedzictwo geologiczne Gór
Œwiêtokrzyskich i Ponidzia (Urban, G¹gol, 2008).

Podsumowaniem doœwiadczeñ Jurka w dziedzinie pla-
nowania gospodarczego oraz ochrony dziedzictwa geolo-
gicznego by³a koncepcja inspekcji geologicznej, opracowa-
na wraz z T. Wróblewskim, która zak³ada³a prowadzenie
monitoringu ods³oniêæ geologicznych, w tym miejsc eks-
ploatacji (G¹gol, Wróblewski, 1994). Idea ta – trudna do
realizacji i dlatego przyjêta pocz¹tkowo bez entuzjazmu –

jest jednak stopniowo wprowadzana w czyn, chocia¿by
w postaci dokumentowania przekopów drogowych i innych,
bowiem przynosi bardzo wa¿ny materia³ dokumentacyjny
(Gie³¿ecka-M¹dry i in., 2021).

Ponidzie – ma³a ojczyzna Jurka – to region, któremu
poœwiêca³ sporo uwagi w swych poszukiwaniach nauko-
wych. Wraz z Gertrud¹ Herman zajmowa³ siê wystêpowa-
niem i zasobami wód mineralnych rejonu Buska Zdroju
i Solca Zdroju, pozostawiaj¹c oprócz opracowañ archiwal-
nych (1993 r. – CBDG 992057, 2004 r. – CBDG 65277),
publikacje poœwiêcone wspó³czesnoœci, ale te¿ – jak to
lubi³ robiæ – historii poszukiwañ i wykorzystania tych¿e
wód, a tak¿e ludziom, którzy w tych poszukiwaniach brali
udzia³ (G¹gol, 1995, 2008; Herman, G¹gol, 1996; G¹gol,
Herman, 2000, 2005, 2009). Dziewiêtnastowieczni kura-
cjusze buskiego uzdrowiska odwiedzali znan¹ z gipsowych
urwisk i jaskiñ Dolinê Skorocick¹, wiêc – id¹c ich œladami
– Jurek zainteresowa³ siê histori¹ geoturystyki i badañ kra-
su gipsowego na Ponidziu (G¹gol, Urban, 2000), ale te¿
na ¯mudzi (G¹gol, Urban, 1999). Zainteresowania Jurka
Ponidziem podsumowuje artyku³ gromadz¹cy ciekawostki
z historii poszukiwañ i eksploatacji specyficznych kopalin
tego regionu: wapieni piñczowskich, gipsów, siarki rodzi-
mej, ropy naftowej oraz soli (tej ostatniej – mimo inten-
sywnych poszukiwañ – tam nie znaleziono) (Urban, G¹gol
2015).

W ostatnich latach pracy w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym Jurek G¹gol coraz wiêcej uwagi poœwiêca³
problematyce szerszej ni¿ geologia, powi¹zaniom geologii
z histori¹ i dziejami ludzi, onomastyk¹. Mówi³ (w ramach
Posiedzeñ Naukowych PIG) oraz pisa³ o nazwie regionu
œwiêtokrzyskiego i specyficznych jego miejsc (G¹gol, 2009a,
2010b), o mniej znanych geologach, przyrodnikach i krajo-
znawcach zwi¹zanych z tym regionem oraz Ponidziem
(G¹gol, Herman, 2005; G¹gol, 2008, 2009b, c, d), starych
fotografiach (G¹gol, 1997), towarzystwach naukowych
(G¹gol, Herman, 1994) i muzeum Oddzia³u Œwiêtokrzy-
skiego PIG (G¹gol, Studencka, 2004). Streszczenia refera-
tów naukowych, w których publikowa³ biogramy, by³y
jednak zdecydowanie zbyt krótkie, by pomieœciæ wszystkie
dane zebrane przez Jurka, dlatego rozpocz¹³ on pracê nad
s³ownikiem biograficznym geologów i zwi¹zanych z geo-
logi¹ przyrodników oraz krajoznawców œwiêtokrzyskich.
Przygotowa³ kilkadziesi¹t obszernych ¿yciorysów, z któ-
rych 32 (skrócone jednak zgodnie z wymogami projektu)
przekaza³ do S³ownika Geologów Polskich – du¿ego pro-
jektu realizowanego przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci.
Wœród tych przekazanych znalaz³y siê ¿yciorysy osób dzia-
³aj¹cych w ró¿nych okresach historycznych od XVIII w.
(Jakub z Przytyka) do czasów wspó³czesnych. Mamy
nadziejê, ¿e z zebranych przez Jurka i zgromadzonych
w jego komputerze notatek uda siê odtworzyæ i opubliko-
waæ znaczn¹ czêœæ jego s³ownika.

Po przejœciu na emeryturê w 2013 r. Jerzy G¹gol nie
zwolni³ tempa swoich poszukiwañ naukowych, a maj¹c
nareszcie wiêcej czasu na tê dzia³alnoœæ wyspecjalizowa³
siê w wyszukiwaniu Ÿróde³ internetowych. I szperaj¹c w tym
– ju¿ praktycznie nieograniczonym wirtualnym archiwum
– stworzy³, zwykle we wspó³pracy z innymi, dzie³a o du¿ej
wartoœci. G³ównie Jego zas³ug¹ jest przygotowanie ksi¹¿ki
Kartki z dziejów Marmurów Kieleckich (G¹gol i in., 2017),
która powsta³a na marginesie zbierania materia³ów do innej
publikacji (G¹gol i in., 2020) i ³¹czy w sobie wiele w¹tków
z dziejów s³ynnej kieleckiej fabryki marmurów dzia³aj¹cej
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Ryc. 4. Jerzy G¹gol prezentuje eoliczne struktury w dolnotriaso-
wych piaskowcach tumliñskich stanowiska Tumlin-Gród podczas
77. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
w 2006 r. Arch. Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB



od 1876 r. Do najciekawszych tematów ksi¹¿ki nale¿y
zwi¹zek artystów rzeŸbiarzy z t¹ firm¹, rozmaitoœæ marmu-
rów œwiêtokrzyskich, ich ekspozycje i kolekcje, pogl¹dy
na ich wykorzystanie i nadzieje na wielkie zyski z tym
zwi¹zane. Wspomniana wy¿ej publikacja, to z kolei mono-
grafia z³ó¿ marmurów technicznych wykorzystywanych
przez tê fabrykê (G¹gol i in., 2020).

Przegl¹daj¹c archiwalia i publikacje pojawiaj¹ce siê
coraz liczniej w Internecie, odkrywa³ Jurek mnóstwo cie-
kawych informacji dotycz¹cych dziejów badañ geologicz-
nych oraz eksploatacji kopalin w regionie œwiêtokrzyskim,
a tak¿e zwi¹zków geologii i górnictwa z kulturowymi tra-
dycjami regionu. W ten sposób powsta³ artyku³ o „skarbie
o³owianym” odkrytym w 1840 r. w podziemiach jednego
z budynków w centrum Kielc (G¹gol, Król, 2020) i powsta-
je kolejny tekst o ostatnim etapie eksploatacji rud o³owiu
w Kielcach na pocz¹tku XX w. (G¹gol, Król, 2021). Pro-
wadz¹c prawie detektywistyczne œledztwo w interneto-
wym archiwum, z pomoc¹ przyjació³ uzupe³niaj¹cych jego
dane „dowodami” terenowymi i laboratoryjnymi, odkry³
nieznany dot¹d typ mineralizacji kruszcowej zwi¹zany
z utworami kambru œwiêtokrzyskiego (ryc. 5). Nie zd¹¿y³
tych materia³ów uporz¹dkowaæ, ale zrobi¹ to ju¿ –
wdziêczni mu za wszystko – najbli¿si przyjaciele.

Jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin, w której Jurek by³
zaanga¿owany, by³a popularyzacja nauki i trudno tu nawet
mówiæ o promocji geologii, bo w popularnych artyku³ach,
które pisa³ (czêsto przy wspó³pracy autorskiej z Gertrud¹
Herman) wi¹za³ on w¹tki geologiczne np. z twórczoœci¹
¯eromskiego czy Morsztyna, zaœ hydrogeologiczne (Ÿród³a
wód mineralnych) – z postaciami z polskiego œredniowie-
cza. W popularnej formie prezentowa³ biografie geologów
i przyrodników dzia³aj¹cych w regionie œwiêtokrzyskim
oraz na Ponidziu, pozwalaj¹c sobie w tych tekstach na
znacznie wiêcej dygresji i ciekawostek ni¿ we wspomnia-

nych wy¿ej streszczeniach wyst¹pieñ referatowych. W nie-
których tekstach wybiega³ poza Góry Œwiêtokrzyskie,
pisz¹c m.in. o pochodzeniu g³azów narzutowych czy pol-
skich nazwach minera³ów. Artyku³y te by³y pisane jêzy-
kiem zrozumia³ym dla wszystkich, choæ zawiera³y czêsto
informacje wa¿ne tak¿e dla specjalistów. Du¿o w nich by³o
dygresji i niespodziewanych nawi¹zañ do – wydawa³oby
siê – odleg³ych dziedzin nauki czy kultury, nigdy jednak te
poboczne w¹tki nie burzy³y struktury wywodu. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ tych tekstów ukaza³a siê tylko w Interne-
cie, g³ównie na stronie PIG-PIB oraz stronie Marmury
Kieleckie (poni¿ej zamieszczamy listê jego artyku³ów
online), choæ niektóre tematy publikowa³ m.in. na stronach
kieleckich gazet codziennych oraz innych czasopism (np.
G¹gol, 2004c, 2010c).

Jerzy G¹gol nie tylko jednak pisa³, lecz potrafi³ siê
anga¿owaæ w konkretne dzia³anie w sytuacji, gdy uzna³, ¿e
sprawa jest s³uszna i warta dzia³ania. Podczas studiów na
AGH uczestniczy³ w strajku studenckim w 1968 r., co
wspomina³ w swoich tekstach do wydawnictw w czasach
pierwszej Solidarnoœci. By³ wówczas mocno zaanga¿owa-
ny w dzia³ania tego zwi¹zku i kontynuowa³ w nim dzia-
³alnoœæ – ju¿ nielegaln¹ – w stanie wojennym. By³ twórc¹
„czarnej choinki” w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG w pierw-
sze Œwiêta Bo¿ego Narodzenia stanu wojennego, a nas-
têpnie wydawc¹ i g³ównym autorem wychodz¹cego poza
cenzur¹ satyrycznego pisemka kieleckiego Strach na Wrony.
Orygina³y tekstów tego pisma, jak równie¿ inne solidarno-
œciowe pami¹tki, ofiarowa³ w 2020 r. do zbiorów Muzeum
Historii Kielc. Po powtórnym zalegalizowaniu Solidarnoœci
by³ w latach 1989–2002 przewodnicz¹cym ko³a tego zwi¹z-
ku w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG.

Czynnie dzia³a³ równie¿ w Polskim Towarzystwie Geolo-
gicznym wspó³organizuj¹c regionalne zjazdy (1976, 1981,
2006) i konferencje (m.in. konferencje sozologiczne) tej
organizacji oraz uczestnicz¹c w wycieczkach przez ni¹
organizowanych (ryc. 3, 4). W latach 2000–2013 by³ prze-
wodnicz¹cym Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PTG i wówczas
uczestniczy³ w organizacji wycieczek cz³onków oddzia³u,
w tym wyjazdów zagranicznych. By³ tak¿e cz³onkiem Kie-
leckiego Towarzystwa Naukowego, przez pewien czas
uczestnicz¹c w pracach jego Komisji Rewizyjnej. Wielo-
krotnie te¿ wspó³organizowa³ kielecki Festiwal Nauki oraz
gie³dy minera³ów organizowane w tym mieœcie w ramach
dzia³alnoœci Towarzystwa Przyjació³ Nauk Geologicznych.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ odznaki Zas³u¿ony dla
Kielecczyzny (1985 r.) i Zas³u¿ony dla Polskiej Geologii
(1987 r.). Posiada³ tak¿e tytu³ In¿yniera Górniczego I stop-
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Ryc. 5. Jerzy G¹gol na Górze S³oñce k. Pierzchnicy wiosn¹ 2020 r.,
gdzie na podstawie zapisów historycznych udowodni³ wystêpo-
wanie mineralizacji kruszcowej w obrêbie kambryjskich utworów
piaskowcowo-mu³owcowych. Fot. J. Urban

�

Ryc. 6. Ekslibris J. G¹gola,
którym zosta³y oznaczone
ksi¹¿ki z jego ksiêgozbioru



nia. Jego nazwisko upamiêtniono te¿ w nazwie nowego
gatunku ichnofauny Phalangichnus gagoli (Ptaszyñski,
NiedŸwiedzki, 2004).

Jerzego G¹gola zapamiêtamy jako cz³owieka wysokiej
kultury, erudytê, który bardzo wiele dokona³, jednak nigdy
nie szuka³ poklasku i nie domaga³ siê uznania oraz hono-
rów. Jednak przede wszystkim Jurek by³ prawym, dobrym
i m¹drym cz³owiekiem, do którego zawsze mogliœmy
zwróciæ siê o radê i pomoc, tak dobrym, ¿e pomimo
zagro¿enia chorob¹, œwiadomie zdecydowa³ siê na pomoc
innym i poniós³ tego najwiêksze konsekwencje...

Ksiêgozbiór (ryc. 6) oraz dokumentacja naukowa zebra-
na przez Jerzego G¹gola zosta³y przekazane poœmiertnie
w darze, przez najbli¿sz¹ rodzinê do zbiorów Biblioteki
i Dzia³u Historii Naturalnej Muzeum Narodowego w Kiel-
cach.
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