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paWeŁ króL

W 2009 i 2011 oDeszLi oD nas 
euGenia i jerzy FijaŁkoWsCy

Eugenia Fijałkowska (z domu Gi-
goń) urodziła się 15 sierpnia 1931 roku  
w makowie podhalańskim. W 1938 
roku zamieszkała z rodziną w radomiu.  
po ukończeniu studiów geologicznych 
na akademii Górniczo-Hutniczej  
w krakowie (1957). przyjechała do 
kielc i podjęła pracę w technikum Geo-
logicznym. od 1962 pracowała w muze-
um Świętokrzyskim na stanowisku kie-

rownika Działu przyrody. W tym też 
roku wyszła za mąż za jerzego Fijał-
kowskiego. pracowała w muzeum do 
emerytury, na którą przeszła w 1995 
roku. prowadziła badania z geologii, 
wraz z mężem jerzym Fijałkowskim 
należała do pionierów polskiej petroar-
cheologii i ceramiki zabytkowej a ich 
wyniki publikowała m.in. w rocznikach 
muzealnych. opracowała monografię 
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glin garncarskich województwa kiele-
ckiego. Wzbogaciła zbiory przyrodnicze 
o wiele cennych eksponatów, organizo-
wała wystawy i sesje naukowe. Była wie-
loletnim członkiem polskiego towarzystwa 
Geologicznego. odznaczona została m.in. 
odznaką: „za zasługi dla kielecczyzny”, 
„za opiekę nad zabytkami”, „zasłużo-
nego Działacza związku kultury i sztu-
ki”, „za zasługi dla muzeum narodo-
wego” oraz złotym krzyżem zasługi. 
zmarła 25 sierpnia 2009 r.

Jerzy Fijałkowski urodził się  
9 czerwca 1932 roku w Ludwinku  
k. Łęcznej. od 1938 roku mieszkał  
w kielcach. Człowiek wielu specjalno-
ści. magister geomorfolog, inżynier gór-
niczy, uprawniony geolog, dyplomowa-
ny rolnik, rzeczoznawca kamieni 
szlachetnych i wyrobów jubilerskich, pi-
sarz i regionalista świętokrzyski. jako 
geolog pracował w państwowym insty-
tucie Geologicznym, przedsiębiorstwie 
Geologicznym i spółdzielni „kopaliny 
mineralne”, której był współzałożycie-
lem. Współpracował z naszym muzeum, 
gdzie wraz z małżonką eugenią Fijał-
kowską wzbogacali kolekcję geologiczną 
i publikowali na łamach roczników mu-
zealnych wyniki swoich badań. Całe swe 
życie poświęcił popularyzowaniu wiedzy 
przyrodniczej, geologicznej i historycz-
nej kielecczyzny. Był wyjątkowym przy-
kładem człowieka, którego cechowało 
ogromne zamiłowanie do regionu. Dzie-
lenie się wiedzą o nim jest jego potrze-
bą, równą chyba potrzebie badawczej, 
czego dowodzą liczne artykuły i książki 
upowszechniające walory kielecczyzny. 
Był autorem i współautorem 44 publi-
kacji naukowych i około 700 artykułów 
o tematyce regionalnej. 

stworzona przez  niego, świetnie 
udokumentowana, kolekcja geologicz-
na licząca ponad 10 000 eksponatów, 
niepowtarzalne zdjęcia, świadczą o kon-
sekwencji i skrupulatności w działaniu 
oraz bezgranicznym oddaniu swej pasji. 

Był członkiem polskiego towarzystwa 
turystyczno-krajoznawczego, kiele-
ckiego towarzystwa naukowego, pol-
skiego towarzystwa Geologicznego, 
towarzystwa przyjaciół Górnictwa, 
Hutnictwa i przemysłu staropolskiego, 
staszowskiego towarzystwa kultural-
nego. pasję geologiczną kontynuował 
na emeryturze tworząc w domowej pra-
cowni galanterię kamienną, którą  
w słoneczne dni oferował na małym sto-
isku przy świętokrzyskich szlakach tu-
rystycznych i w podcieniach na kiele-
ckim rynku. przez 32 lata współ-  
pracował z kieleckim dziennikiem „sło-  
wo Ludu”, publikując 540 artykułów 
regionalnych i geologicznych. pisał też 
do „przeglądu Geologicznego”, „kwar-
talnika Geologicznego”, „radostowej”, 
„przemian”, „Gońca staszowskiego”, 
„Wiadomości Chęcińskich”. przez dwa-
dzieścia lat wydawał książkowe tomiki 
geologiczno-krajoznawcze „opowieści  
z Gór Świętokrzyskich”. otrzymał wie-
le odznaczeń i nagród m.in. „zasłużony 
dla polskiej Geologii”, „za zasługi dla 
kielecczyzny”, „za zasługi dla muze-
um narodowego”, nagrodę Funduszu 
nauki i kultury im. stanisława staszi-
ca, nagrodę Fundacji poLCuL. zmarł 
17 grudnia 2011 roku.

W 2007 roku muzeum narodowe  
w kielcach otrzymało w darze boga-
ctwo zbiorów geologicznych, dziesiątki 
publikacji, dokumentację badawczą  
i archiwalną, biuletyny, książki, kore-
spondencje, fotografie, pamiętniki  
i mnóstwo niezwykłych przedmiotów, 
które stanowiły o wartości dnia po-
wszedniego eugenii i jerzego Fijałkow-
skich. W 2010 muzeum Historii kielc 
we współpracy z naszą placówką zorga-
nizowało ekspozycję Rodziny kieleckie. 
Fijałkowscy, która wraz wydawnic-
twem stanowiły podziękowanie za cen-
ne dary jaką otrzymały obie instytucje.
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