
                                      

 

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 lipca 2022 roku  

 po długiej i ciężkiej chorobie zmarła 
 

Ś. P. 
 

dr Elżbieta Porębska 
 

Doktor nauk geologicznych, emerytowana starszy wykładowca Instytutu Nauk 

Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Była wybitnym znawcą metod stratygrafii i badań historii Ziemi, paleontologii graptolitów 

oraz stratygrafii i historii starszego paleozoiku Sudetów, a zarazem pełną empatii, ogólnie 

lubianą koleżanką, głęboko zaangażowaną w kształcenie studentów Instytutu Nauk 

Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wysoko cenioną, pełną erudycji 

nauczycielką wielu roczników studentów. 
 

Doktor Elżbieta Porębska urodziła się 19 grudnia 1951 r. w Szczecinie, gdzie odbyła edukację na 

poziomie podstawowym i średnim. W roku 1974 ukończyła studia  

na kierunku geologia w Uniwersytecie Wrocławskim, zaś w roku 1979 uzyskała stopień doktora w 

zakresie geologii w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Od października 1977 r. do przejścia na emeryturę, w grudniu 2010 była pracownikiem Zakładu 

Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

zatrudniona początkowo na stanowisku naukowo-dydaktycznym, a następnie, ze względu na stan zdrowia, 

na stanowisku starszego wykładowcy. 

Jej działalność dydaktyczna w UJ obejmowała przede wszystkim wykłady i ćwiczenia  

z geologii historycznej i metodyki stratygrafii dla studentów geologii i ochrony przyrody oraz ćwiczenia 

terenowe z geologii dynamicznej, geologii Sudetów i geologii Gór Świętokrzyskich dla studentów 

geologii. Wypromowała wielu magistrów i licencjatów geologii i ochrony przyrody. Kilkoro z 

wypromowanych przez dr Elżbietę Porębską magistrów jest dzisiaj cenionymi specjalistami w zakresie 

geologii, ze stopniem naukowym doktora oraz z tytułem profesora. 
 

Od 1979 roku była członkinią Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 

Aktywnie uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach naukowych krajowych  

i międzynarodowych. Odbyła staże naukowe za granicą. Jest autorką wielu opracowań  

i publikacji naukowych z zakresu geologii. 
 

Niestety, problemy ze zdrowiem zbyt wcześnie wymusiły ograniczenie aktywności zawodowej, w tym 

prowadzenie badań, a w końcu wcześniejsze przejście na emeryturę. 
 

W zmarłej straciliśmy Badaczkę o ogromnej wiedzy i dociekliwości naukowej, wysoko 

cenioną Nauczycielkę Akademicką, pełną empatii Koleżankę i Przyjaciółkę. 
 

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają 
 

 

Dyrekcja i cała społeczność akademicka  

Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Święta w środę, 27 lipca 2022 roku  

o godz. 14:00 w kaplicy przycmentarnej na Cmentarzu Starym w Tarnowie 


