Wspomnienie Jurka

W

dniu 26 czerwca 2000 r. po ciężkiej chorobie zmarł nasz Wielki Przyjaciel
dr hab. Jerzy GROCH, zwany przez wszystkich po prostu Jurkiem. Całe
swoje dorosłe życie związał z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1966−
1971 studiował geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Już wczasie studiów
brał udział w pracach badawczych z zakresu osadnictwa wiejskiego. Od 1972 r. zwią−
zał się z Instytutem Geografii. Początkowo pracował w Zakładzie Geografii Ludności,
Osadnictwa i Rolnictwa, a w 1979 r. przeszedł do Zakładu Geografii Turyzmu, wktó−
rym pracował aż do swych ostatnich dni. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk
geograficznych, zaś w 1992 r. doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakre−
sie geografii turyzmu.
Dr hab. Jerzy Groch należał do tego
pokolenia młodych geografów, które
wniosło twórczy ferment w dotychczaso−
we schematy postrzegania problemów ba−
dawczych wchodzących w zakres szeroko
rozumianej geografii człowieka. Jego za−
interesowania naukowe koncentrowały się
przede wszystkim wokół problematyki
geografii turyzmu, w tym głównie zagad−
nień związanych z rozwojem funkcjonal−
no−przestrzennym miejscowości uzdrowi−
skowych. Badania w tej dziedzinie zaowo−
cowały opublikowaniem w wydawnictwach
krajowych i zagranicznych szeregu prac,
rozszerzających iwzbogacających teore−
tyczne podstawy nowej dyscypliny nauk
geograficznych, jaką stała się geografia
uzdrowisk. W ramach prowadzonych ba−
dań w tej dziedzinie współpracował m.in.
z geografami brytyjskimi, niemieckimi,
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austriackimi, włoskimi, francuskimi, amerykańskimi. Jego przemyślenia natury teore−
tycznej i nowoczesność stosowanych metod badawczych sprawiły, że drhab. Jerzy
Groch był zaliczany w Polsce iwwielu krajach europejskich do ścisłego grona specja−
listów w dziedzinie uzdrowisk.
Drugi nurt badawczy dr hab. Jerzego Grocha wiązał się z rozwojem turystyki
wróżnych krajach i regionach świata. Znalazło to odzwierciedlenie w licznych publika−
cjach z tego zakresu. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o jego aktywnym udziale
w opracowaniu podręcznika akademickiego pt. „Geografia turystyczna świata”, który
doczekał się już kilku wydań.
Był bardzo zaprzyjaźniony z Zakładem Geografii Religii. Uczestniczył w posie−
dzeniach „Konwersatorium Pielgrzymkowego”, wygłaszając na tym forum kilka wy−
kładów. Od początku był związany z wydawanym przez nas periodykiem „Peregrinus
Cracoviensis”, publikując swój artykuł o Świętej Górze Athos już w pierwszym zeszy−
cie (1995). Wspólnie z nami podjął trud opracowania monograficznego zeszytu „Pere−
grinusa” dotyczącego Jasnej Góry, publikując w nim artykuł p.t. „Miastotwórcza
funkcja sanktuarium jasnogórskiego” (z.3, 1996, wersja polska i angielska). Było to
jedno z pierwszych w polskiej literaturze przedmiotu opracowań dotyczących wpływu
funkcji sakralnej na rozwój jednostki miejskiej. Wspólnie tworzyliśmy w 1995 r. wCzę−
stochowie Podyplomowe Studium „Pielgrzymki. Turystyka Religijna”, będące wyni−
kiem współpracy Jasnej Góry, Instytutu Geografii UJ oraz Wyższej Szkoły Języków
Obcych i Ekonomii (obecnie Akademia Polonijna). Jurek pełnił odpowiedzialną funk−
cję sekretarza Rady Programowo – Naukowej Studium, przez szereg lat był tam też
wykładowcą. Snuliśmy plany o różnych działaniach niezbędnych dla zintensyfikowania
w Polsce rozwoju turystyki religijnej.
Ogółem w dorobku naukowym dr hab. Jerzego Grocha znajduje się blisko 60pu−
blikacji, w tym kilka książek. Do ostatnich swych dni pracował – jako współredaktor –
nad kolejnymi tomami „Przeglądowego Atlasu Świata” (Wydawnictwo Fogra).
Dr hab. Jerzy Groch był członkiem szeregu towarzystw i organizacji naukowych.
Wymienić tu należy zwłaszcza: Leisure Studies Association (Wlk. Brytania), World Le−
isure and Recreation Association (Kanada), Komitet Nauk Geograficznych PAN, Ko−
mitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskie Towarzystwo Geogra−
ficzne.
W latach 1993−1996 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Geografii UJ, wtym
samym okresie był członkiem Stałej Rektorskiej Komisji Konserwatorskiej. Był wielo−
letnim sekretarzem naukowym Instytutu Geografii.
Dr hab. Jerzy Groch był zamiłowanym dydaktykiem. Jego zajęcia zawsze cieszy−
ły się dużym uznaniem studentów. Wypromował ponad 30 magistrantów. Opiekował
się 4 doktorantami, których niestety nie zdążył już wypromować.
Za swoje osiągnięcia badawcze i dydaktyczne był kilkakrotnie wyróżniany Na−
grodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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W zmarłym Uniwersytet Jagielloński i polska nauka utraciły wybitnego badacza
i cenionego nauczyciela akademickiego.
Drogi Jurku! Wiemy, że choć fizycznie jesteś nieobecny, duchowo pozostajesz
znami w stałej łączności. Widzisz więc nasz stały smutek i ból, jaki sprawiło nam Twoje
odejście na Wieczną Wachtę. Byłeś dla nas Drogim i Niezrównanym Przyjacielem,
Wspaniałym Kolegą. Prosimy Cię, abyś nam towarzyszył w naszej dalszej doczesnej
wędrówce i witał nas, gdy nadejdzie nasz czas. Pozostaniesz na zawsze w naszych
myślach i modlitwach.
Redakcja „Peregrinusa Cracoviensis”
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