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21 lipca 2000 roku zm arł w swojej rezydencji w Punta Gorda
na Florydzie Rafał Unrug, wybitny geolog, emerytowany profesor
Uniwersytetu Braci W right w Dayton, Ohio, USA, były profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prezes Polskiego Towarzys
twa Geologicznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa G eo
logicznego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naf
towych.
Śmierć jego przejęła w ielkim smutkiem Jego przyjaciół i ko
legów. Geologia światowa straciła wybitnego uczonego, do ostat
nich chwil swego życia pracującego nad geologicznymi problema
mi Rodinii, G ondwany i Appalachów. Całe Jego życie poświęcone
było pracy naukowej i pedagogicznej. Jego postać pozostanie
zawsze w pamięci przyjaciół i kolegów.
Rafał Unrug urodził się 24 października 1931 roku w Krako
wie. Po ukończeniu Liceum im. Nowodworskiego w 1949 roku,
mając, ze względu na swoje pochodzenie, trudności w rozpoczęciu
studiów, pracował początkowo w Nowej Hucie, a w roku 1952 w
P.P. Uzdrowisko Cieplice Śląskie zajmując się ochroną źródeł.
Studia geologiczne rozpoczął na Akademii Górniczo-Hutni
czej i jeszcze w trakcie studiów, w grudniu 1954 roku podjął pracę
w charakterze zastępcy asystenta w Zakładzie Geologii, kiero
wanym przez profesora M ariana Książkiewicza. Ten uniwersy
tecki wcześniej Zakład w 1951 r. został przyłączony do AGH, a
1957 r., wraz z wszystkimi pracownikam i, powrócił do Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. W międzyczasie, w 1957 r. Rafał Unrug
uzyskał na AGH dyplom m agistra inżyniera z zakresu geologii po
szukiwawczej.
W Uniwersytecie Jagiellońskim Rafał Unrug pracował nie
przerwanie do 1983 roku, uzyskując 1963 r. stopień doktora, a ha
bilitując się w roku 1969. W roku 1978 uzyskał tytuł naukowy pro
fesora nadzwyczajnego. W roku 1972 objął kierownictwo Katedry
Geologii UJ, zaś w roku następnym został mianowany dyrektorem
Instytutu Nauk Geologicznych UJ, który wówczas utworzony zos
tał z Jego inicjatywy. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych pełnił funkcję seniora budowy paw ilonu Geologii na
ulicy Oleandry 2a. Dzięki Jego wysiłkom oraz umiejętności zw al
czania trudności możliwe było, w połowie lat siedemdziesiątych,
reaktywowanie studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Głównie Jego zasługą było ukształtowanie kierunków
badawczych prowadzonych w instytucie, w nawiązaniu do istnie
jącej wcześniej szkoły sedymentologicznej profesora M. Książ-
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kiewicz oraz stworzenie koncepcji zajęć dydaktycznych na reakty
wowanym kierunku. W pracy był zawsze bardzo wym agający za
równo w stosunku do siebie jak i w spółpracowników stwarzając
jednak atmosferę stym ulującą prowadzenie badań naukowych.
D ziałalność naukowa Rafała charakteryzowała się dynamiz
mem badawczym i podejm owaniem często pionierskich badań.
Jego zainteresowania badawcze były bardzo szerokie i dotyczyły
w ielu problemów, od szczegółowych analiz sedym entologicznych, przez badania paleogeograficzne do regionalnych analiz
geodynamicznych. Posiadał On umiejętność twórczego wyko
rzystywania nowych kierunków badawczych. W spółpraca z Nim,
którąjeden z nas (A.Ś.) miał przyjemność prowadzić, była zawsze
wielkim przeżyciem naukowym. Do dziś jeżdżąc po karpackich
odsłonięciach, które razem oglądaliśmy, wspominam Jego twórcze
pomysły i dyskusje, które owocowały wspólnymi pracami.
Początkowy okres Jego działalności naukowej związany był
głównie z pionierskim badaniami sedym entologicznym i osadów
Dunajca (1956, 1957). Szybko jednak skoncentrował swoje zain
teresowania na badaniach sedym entologicznych i paleogeograficznych fliszu karpackiego. Tym zagadnieniom pośw ięcona była
praca doktorska dotycząca sedymentacji warstw istebniańskich pierwsza, szczegółowa analiza sedym entologiczna jednego z naj
w ażniejszych ogniw fliszu karpackiego (1963) oraz praca habilita
cyjna pt. Kordyliera śląska jako obszar źródłowy materiału klastycznego piaskowców fliszowych Beskidu Śląskiego i Beskidu
W ysokiego (1963). Była to praca pionierska, w której przedsta
w iona została na podstawie kompleksowych analiz materiału
egzotykowego i analiz sedym entologicznych oraz m ineralogicz
nych, budow a geologiczna, ja k i geodynamika wypiętrzenia wśród
basenowego. Rafał był jednym z pionierów zastosowania metod
matematycznych i ilościowych w geologii karpackiej. Działalność
ta zaowocowała szeregiem prac gdzie metody te zostały zasto
sowane do rozwiązywania zagadnień paleogeograficznych Karpat,
m.in. wykazując istnienie trzech źródeł materiału klastycznego
warstw krośnieńskich polskich K arpat w schodnich (1976). Pier
wszy też zwrócił uwagę na możliwość w ystępowania we fliszu
karpackim osadów rozprowadzanych prądam i dennymi (1980).
Zainteresowania naukowe Rafała nie ograniczały się tylko do fli
szu karpackiego, prowadził pionierskie badania sedym entologiczne osadów kulm u morawsko-śląskiego (1966), osadów klastycznych dolnej ju ry na zachodnim obrzeżeniu Jury Krakowsko-W ieluńskiej (1960) i północnym obrzeżeniu G ór Świętokrzyskich
(1962), w spółpracował także w badaniach sedym entologicznych
górnego karbonu Górnośląskiego Zagłębia W ęglowego (1961).
Prowadził również, w latach 1974-1975 badania geologiczne w
Libii.
Istotne znaczenie dla rozwoju rekonstrukcji geodynam icz
nych Karpat miały Jego prace dotyczące paleogeografii Karpat
(1979, 1984) i ich rotacji (1980). W pracach tych zwrócił m.in.
uwagę na rolę prawoskrętnej rotacji oraz poprzecznych dyslokacji
w tektogenezie Karpat. Był współautorem pierwszego polskiego
podręcznika sedymentologii (1976, 1986), który w ypełnił istotną
lukę w tej dziedzinie i wykorzystywany jest do dnia dzisiejszego.
Po wyjeździe w 1980 roku do Afryki, w ykładał na Uniwer
sytecie w Lusace w Zambii oraz prow adził badania proterozoicznych basenów w południowej części Afryki, m.in. przedstawiając
rozwój sedymentacji oraz ewolucję obszaru północnej Zambii
przebiegającej od etapu kratonowego po mobilny górotwór (1982,
1984). Zajm ował się również przejawami mineralizacji wykazując
związki ich występowania z określonymi elementami tektonicz
nymi. W tym czasie zainteresował się również zagadnieniem ko
lizji kratonów Konga i Kalahari (1983).
Drugi okres twórczej pracy naukowej Rafała związany był z
wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. K ontynuował badania roz
poczęte w południowej Afryce i przedstaw ił now ą strukturalną
mapę orogenu Lufilian na podstawie analizy obrazów satelitar
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nych Landsat (1989) i aulakogenu Kundelungu, syntezę uwarun
kowań powstania mineralizacji w orogenie Lufilian i teranie Kibaran (1988), a także problem y geologiczne basenu Karoo. W Sta
nach Zjednoczonych rozpoczął badania na zachodnim obrzeżeniu
Apallachów, które doprowadziły do odkrycia, wspólnie z żoną
Zofią, paleozoicznych zespołów fauny w skałach Grupy Walden
Creek (zachodnia strefa Blue Ridge - południowe Appalachy)
uważanych za późno proterozoiczne (1990, 2000). W sposób ra
dykalny zmieniło to historię rozw oju tej części Appalachów i ich
przedpola. Zasadniczym polem działalności Rafała w latach dzie
więćdziesiątych był problem geodynamicznej ewolucji lądu Gondwany. Pośw ięcił on tem u zagadnieniu szereg samodzielnych lub
wspólnych prac. Uznanie dla Jego osiągnięć w tej dziedzinie było
podstaw ą międzynarodowych projektów badawczych organizo
wanych przez M iędzynarodow ą Unię N auk Geologicznych (IGCP
- 288 G ondwana Sutures and Fold Belts, IGCP 440 - Assembly
and Break-up o f Rodinia). M iędzynarodowa Unia Geologiczna do
dziś uznaje projekt 288 za jeden z najlepszych, a jego rezultatem
było przedstawienie nowego modelu Gondwany (1992, 1998) i
mapa “Geodynamic Map o f G ondwana Supercontinent A ssem 
bly). Jego rola w przygotowaniu projektu IGCP 440 była kluczo
wa. Niestety nie doprowadził do końca planowanej mapy geody
namicznej superkontynentu Rodinii. Praca ta jest jednak konty
nuowana przez Tectonics Special Research Center Uniwersytetu
Zachodniej Australii w Perth, którego Rafał był w spółpracow
nikiem. Rafał położył również duże zasługi przy organizacji M ię
dzynarodowej Assocjacji Badań Gondwany (International A sso
ciation o f Gondwana Research) i periodyku Gondwana Research.
M imo dużego zaangażowania w problemy Gondwany, nie
zerwał jednak całkowicie związków z geologią Polski i jeszcze w
1999 roku opublikował w spólną pracę dotyczącą kaledońskowaryscyjskiej ewolucji orogenu krakowskiego i roli teranu górno
śląskiego.
N ieodłączną częścią działalności Rafała było kształcenie m ło
dych adeptów geologii. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Ja
giellońskim, a także jako “visiting professor” na Uniwersytetach w
Kijowie, Granadzie, Bolonii i w Lusace (1990-1993). Po wyjeździe z Polski został profesorem w Uniwersytecie Braci W right w
Dayton, Ohio (1984-1999), gdzie w latach 1984-1989 powołany
został na dyrektora Departam entu Nauk Geologicznych tego U ni
wersytetu. W tym czasie prow adził okresowo wykłady w uniwer
sytetach w Sao Paulo, Cape Town i Perth. Jego zajęcia dydak
tyczne charakteryzowało doskonałe przygotowanie, piękny język i
zaznajamianie studentów z najnowszym i osiągnięciami myśli geo
logicznej. Często przedstawiane problemy analizował na podsta
wie własnych badań. Prowadzenie wykładów ośrodkach zagra
nicznych ułatwiała mu doskonała znajomość języka angielskiego,
francuskiego i niemieckiego.
N a podkreślenie zasługuje fakt, że Rafał nie zamykał się w
naukowej “wieży z kości słoniow ej”, ale starał się przybliżyć w ie
dzę geologiczną także nie specjalistom. Opracował pierwszy populam o-naukow y przewodnik geologiczny po Karpatach Zachod
nich (1969),
Przedstawiając pokrótce sylwetkę Rafała pominąć Jego zasłu
gach dla rozwoju Polskiego Towarzystwa Geologicznego, którego
członkiem był od roku 1957, a w latach 1962-1978 pełnił funkcję
sekretarza Zarządu Głównego, a następnie Prezesa (1979-1980).
W spółorganizował zjazdy naukowe Towarzystwa, był także
współorganizatorem pierwszej konferencji terenowej Sekcji Sedymentologicznej.
Trzeba też dodać, że w latach pięćdziesiątych działał aktyw
nie na polu taternictwa jaskiniowego. Był jednym z pierwszych
członków nieformalnego Klubu Grotołazów (od 1950 r.), uczest
niczył w szeregu wypraw do polskich i zagranicznych jaskiń (m.in.
do Systemu Dent de Crolles we Francji), a wreszcie w latach
1956-1958 był przewodniczącym Komisji Taternictwa Jaskinio

wego Klubu W ysokogórskiego. Przetłum aczył na język polski
dwie książki o tematyce jaskiniowej i alpinistycznej.
W osobie profesora Rafała Unruga geologia światowa straciła
wybitnego geologa o szerokich horyzontach naukowych, cieszą
cego się wielkim autorytetem, doskonałego organizatora życzli
wego ludziom. Odszedł od nas stanowczo za wcześnie.
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