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WSPOMNIENIA
Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017)
W niedzielê 1 paŸdziernika 2017 r. odszed³ od nas na
zawsze prof. dr hab. in¿. Janusz Kotlarczyk. Jego prochy
spoczê³y w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym przy koœciele pw. œw. Piotra Aposto³a w tak ukochanych przez Niego Wadowicach.
Profesor Janusz Kotlarczyk by³ cz³owiekiem o niezwykle szerokich horyzontach intelektualnych i umyœle na miarê epoki renesansu, potrafi¹cym wyprzedziæ wspó³czesnoœæ
w realizowanych przez siebie pomys³ach. Wœród uprawianych przez Niego dyscyplin naukowych znalaz³y siê
geologia ogólna i regionalna, stratygrafia, paleontologia,
sedymentologia, geologia matematyczna i geoinformatyka, geologia z³ó¿, a tak¿e ochrona przyrody nieo¿ywionej,
a nawet archeologia, archeoastronomia, religioznawstwo
i historia powszechna. Do ka¿dej z tych dyscyplin wniós³
nowe, niekiedy ca³kowicie odmienne i niekonwencjonalne, osi¹gniêcia. Dziêki swojej nadzwyczajnej pracowitoœci, dociekliwoœci, uczciwoœci i wyj¹tkowej skromnoœci
cieszy³ siê On powszechnym szacunkiem otoczenia. Jednoczeœnie charakteryzowa³a Go odwaga i bezkompromisowoœæ w g³oszeniu w³asnych pogl¹dów, przy jednoczesnej
tolerancji, otwartoœci i chêci podejmowania dyskusji z pogl¹dami innych. Znany by³ równie¿ z niesienia bezinteresownej pomocy ludziom – a tak¿e zwierzêtom – i zupe³nego braku przywi¹zania do dóbr materialnych.
Janusz Kotlarczyk urodzi³ siê w Wadowicach 20 czerwca 1931 r. By³ synem Ireny Jankowskiej, z zawodu nauczycielki, i Tadeusza Kotlarczyka (1903–1940), profesora
gimnazjalnego, zamordowanego w niemieckim obozie
koncentracyjnym Gusen w ramach akcji Intelligenzaktion,
nastawionej na eksterminacjê polskiej inteligencji. Pochodzi³ z rodziny aktywnie uczestnicz¹cej w ¿yciu artystycznym, a szczególnie teatralnym Wadowic i Krakowa. Jego
dziadek Stefan (1874–1931) by³ autorem sztuk teatralnych
i twórc¹ amatorskiego teatru Jagiellonka w Wadowicach,
a stryj Mieczys³aw Kotlarczyk (1908–1978) powszechnie
znanym re¿yserem teatralnym, aktorem, dramaturgiem,
krytykiem literackim i pedagogiem. To on za³o¿y³ w 1931 r.
Amatorski Teatr Powszechny w Wadowicach, a w Krakowie Teatr Rapsodyczny (za czasów okupacji hitlerowskiej dzia³aj¹cy konspiracyjnie, a po wojnie legalnie,
lecz z wielkimi przeszkodami ze strony ówczesnych
w³adz), którego by³ dyrektorem a¿ do jego likwidacji przez
w³adze komunistyczne w roku 1967. St¹d te¿ nie nale¿y siê
dziwiæ zami³owaniu prof. Janusza Kotlarczyka do teatru,
zwa¿ywszy, ¿e Jego ¿on¹ by³a znana krakowska aktorka
Ewa Sztolcman.
Edukacjê rozpocz¹³ w rodzinnych Wadowicach w
Pañstwowym Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity,
które ukoñczy³ w 1949 r. Nastêpnie podj¹³ studia na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, której pozosta³ wierny
przez ca³e swoje ¿ycie. Po ukoñczeniu studiów w roku
1953 rozpocz¹³ pracê na macierzystym wydziale w Katedrze Geologii Ogólnej, kierowanej wówczas przez profesora Walerego Goetla, gdzie przeszed³ przez kolejne
stopnie kariery naukowej: asystenta (1953), starszego
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Ryc. 1. Prof. dr hab. in¿. Janusz Kotlarczyk w swoim gabinecie;
portret namalowany przez Jana Bosaka z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Profesora. Fot. J. Rajchel

asystenta (1955), adiunkta (1963), docenta (1968), profesora nadzwyczajnego (1980) i profesora zwyczajnego
(1991) w tej zmieniaj¹cej swoj¹ nazwê i strukturê jednostce dydaktyczno-naukowej, ale zawsze nakierowanej na
zg³êbianie szerokiego spektrum nauk geologicznych, której by³ kierownikiem przez ponad 30 lat, do czasu przejœcia
na emeryturê w roku 2001.
Prof. J. Kotlarczyk odby³ wiele sta¿y naukowych m.in.
na Univerzita Karlova w Pradze, Universitatea din Bucureêti
w Bukareszcie, Universit´ degli Studi di Catania w Katanii
i Universit´ degli Studi di Napoli Federico II w Neapolu,
a tak¿e w Gornym Instytucie w Leningradzie i w Wêgierskim Pañstwowym Instytucie Geologicznym Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) w Budapeszcie.
Przez wszystkie te lata najwiêksz¹ pasj¹ i mi³oœci¹ Profesora J. Kotlarczyka by³y Karpaty, a szczególnie jednostka skolska. Jego praca doktorska nt. Poziom diatomitowy
z warstw kroœnieñskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej, wykonana pod kierunkiem prof. Henryka
Œwidziñskiego, obroniona w roku 1963, dotyczy³a odkrytych przez Niego z³ó¿ karpackich diatomitów. Tematykê tê
kontynuowa³ przez wiele lat, najpierw samodzielnie, a póŸ-
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niej z ró¿nymi zespo³ami wspó³pracowników z katedry i innych instytucji badawczych, doprowadzaj¹c do utylitarnego wykorzystania tego surowca w ró¿nych dziedzinach
gospodarki, tak¿e z u¿yciem w³asnych patentów na ich
eksploatacjê i wykorzystanie. Badaj¹c warstwy menilitowo-kroœnieñskie, zwi¹zane z wystêpowaniem diatomitów
w jednostce skolskiej, sta³ siê równie¿ odkrywc¹ obecnych
tam nies³ychanie bogatych g³êboko- i p³ytkowodnych
zespo³ów ichtiofauny. Wspó³pracuj¹c z paleoichtiologiem
prof. A. Jerzmañsk¹ opracowa³ na ich podstawie szczegó³ow¹ ichtiostratygrafiê oligocenu i miocenu tej czêœci
Karpat. Innym rezultatem tych badañ by³o odkrycie przez
Niego wysoko wyspecjalizowanego qasisargassowego
zespo³u, g³ównie ryb, krabów i glonów, w najwy¿szym
oligocenie Tetydy. Udowodni³ równie¿, we wspó³pracy
z prof. S. Juch¹, izochronicznoœæ znanych od dawna
³upków jasielskich, powszechnie wystêpuj¹cych w jednostce skolskiej, nadaj¹c im rangê regionalnego horyzontu
korelacyjnego, co przyczyni³o siê do ugruntowania pogl¹du
o diachronicznoœci granicy pomiêdzy warstwami menilitowymi i kroœnieñskimi. Okreœli³ równie¿ genezê i rozprzestrzenienie obecnych w tej jednostce piaskowców borys³awskich i kliwskich. Wykry³ tak¿e, we wspó³pracy z prof.
I. Kaczmarsk¹, kilka poziomów z okrzemkami w obrêbie
wspomnianych warstw, mog¹cych mieæ podobne znaczenie stratygraficzne dla oligocenu i miocenu Karpat, a tak¿e
kilka innych poziomów korelacyjnych o mniejszym zasiêgu regionalnym lub lokalnym.
Inn¹ grupê zagadnieñ badawczych prof. J. Kotlarczyka
zapocz¹tkowa³a Jego rozprawa habilitacyjna z roku 1977,
nt. Stratygrafia formacji z Ropianki (fm), czyli warstw
inoceramowych w jednostce skolskiej Karpat fliszowych.
W pracy tej przedstawi³ litologiczny i biostratygraficzny
schemat podzia³u formacji na podstawie piêciu odkrytych
horyzontów korelacyjnych pstrych ³upków, rozszyfrowuj¹c w ten sposób uk³ad warstw, który od wielu lat stanowi³ dla badaczy wêze³ gordyjski. Bazuj¹c na analizie
kierunku transportu egzotyków wêgla kamiennego w tej
formacji i w m³odszych wydzieleniach wskaza³ na obecnoœæ nowego zag³êbia wêglowego pod Karpatami. Zwróci³
równie¿ uwagê na znacz¹c¹ rolê utworów osuwiskowych
i o pokrewnej genezie zarówno w obrêbie formacji z Ropianki, jak i w m³odszych wydzieleniach jednostki skolskiej.
Maj¹c ca³oœciowy ogl¹d litologii, stratygrafii i tektoniki jednostki skolskiej opracowa³ now¹ syntezê stratygrafii tej
p³aszczowiny i przedstawi³ równie¿ innowacyjn¹ koncepcjê jej tektonicznego podzia³u – z wyodrêbnieniem jednostki zg³obickiej i wskazaniem miejsca przed³u¿enia
p³aszczowiny borys³awsko-pokuckiej na terenie Polski.
Z kolei w ramach dzia³alnoœci badawczej dotycz¹cej
geologii matematycznej i z³o¿owej opracowa³ z prof. M. Nieciem i prof. B. Namys³owsk¹-Wilczyñsk¹ statystyczny
model dolnoœl¹skich z³ó¿ miedzi, now¹ strategiê rozpoznawania z³ó¿ Zn-Pb, z³ó¿ ropy i gazu w rejonie Rzeszowa, a tak¿e z T. Ratajczakiem z³o¿a ochry karpackiej z okolic Tyczyna. By³ równie¿ z prof. J. Pióreckim wspó³autorem
projektu Turnickiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
Spoœród Jego najwa¿niejszych dokonañ w innych dziedzinach naukowych nale¿y wymieniæ, ¿e by³ odkrywc¹
wczesnoœredniowiecznych osad i grodzisk w Karpatach
przemyskich oraz twórc¹ koncepcji konstrukcji i funkcji
prehistorycznych kopców z rejonu Krakowa i Przemyœla,

a tak¿e autorem nowej koncepcji lokalizacji i samej nazwy
Grodów Czerwieñskich.
Prof. J. Kotlarczyk jest autorem lub wspó³autorem bez
ma³a 200 prac naukowych, ponad 100 wyg³oszonych referatów, 70 opracowañ niepublikowanych i kilku patentów.
By³ niestrudzonym popularyzatorem swoich dokonañ, w tym
równie¿ w prasie, radiu i telewizji. W ka¿dej z uprawianych dziedzin nauki wyg³asza³ prelekcje i odczyty, bra³
udzia³ w konferencjach, spotkaniach i dyskusjach, a przede
wszystkim publikowa³ wyniki swoich badañ. By³ równie¿
autorem scenariusza zrealizowanego na AGH filmu dydaktycznego o pracy geologa w terenie, wykorzystywanego
przez wiele lat w procesie nauczania studentów macierzystego wydzia³u.
Dzia³alnoœæ naukowa Prof. Janusza Kolarczyka zosta³a
doceniona; tytu³ profesora uzyska³ w 1980 r., w 1991 r.
zosta³ cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk,
a w 2007 r. jej cz³onkiem rzeczywistym; by³ równie¿ od
2003 r. krajowym cz³onkiem czynnym Wydzia³u IV Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, a tak¿e twórc¹
i Przewodnicz¹cym Komisji Geoinformatyki tej akademii.
W swoim dorobku w kszta³ceniu m³odszej kadry
naukowej Profesor J. Kotlarczyk zgromadzi³ 8 doktorów
nauk technicznych i nauk o Ziemi, z których wiêkszoœæ
obroni³a rozprawê habilitacyjn¹ i uzyska³a tytu³ profesora. Tak siê z³o¿y³o, ¿e by³em pierwszym wypromowanym
przez Niego doktorem, pierwszym doktorem habilitowanym, a potem pierwszym z Jego uczniów, który uzyska³
tytu³ profesora w dziedzinie nauk o Ziemi.
Prof. J. Kotlarczyk by³ cz³onkiem wielu rad redakcyjnych takich czasopism, jak np.: Computer & Geosciences,
Prace Geologiczne Oddzia³u PAN w Krakowie, Acta Geologica Polonica, Geoinformatica Polonica, Gospodarka
Surowcami Mineralnymi i Energi¹ oraz Studia Geologica Polonica. Dzia³a³ równie¿ w miêdzynarodowych organizacjach naukowych, takich jak: Carpatho-Balkan
Geological Association (CBGA); International Association of Mathematical Geology; International Geostatistical
Association czy European Society for Astronomy in Culture.
Od 1955 r. by³ równie¿ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, w którym w latach 1957–1961 by³ sekretarzem zarz¹du g³ównego, a w latach 1978–1985 przewodnicz¹cym Komitetu Sekcji Geologii Matematycznej, a tak¿e
cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Przemyœlu.
Prowadzi³ równie¿ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ – m.in.
wspó³organizowa³ i prowadzi³ wycieczki XIII i XVII
Kongresu CBGA, by³ redaktorem naczelnym przewodnika LIX Zjazdu PTG w Przemyœlu w 1988 r., a tak¿e
wspó³organizatorem ogólnopolskich sesji i konferencji
naukowych dotycz¹cych m.in. sedymentologii, zastosowañ metod matematycznych i informatyki w geologii,
poœwiêconych sedymentologii, paleontologii, a tak¿e zastosowaniom surowca diatomitowego w gospodarce.
Trudno wyliczyæ wszystkie zas³ugi Profesora dla
macierzystego wydzia³u. To w³aœnie z Jego inicjatywy
powsta³a na nim geologia matematyczna. To On by³ wieloletnim kierownikiem Studium Podyplomowego Zastosowañ Metod Matematycznych i Informatycznych w
Geologii i animatorem 20 krajowych i miêdzynarodowych
sympozjów matematycznych na tym wydziale. To On
wprowadzi³ wyk³ady z zastosowañ matematyki, statystyki
i informatyki w geologii. To On by³ Twórc¹ specjalnoœci
dotycz¹cej informatyki w geologii i to On sta³ siê wreszcie
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Twórc¹ szko³y geologii matematycznej w Polsce, aktywnie zabiegaj¹c o rozszerzenie tej nowej dziedziny wiedzy
na inne oœrodki naukowe, np. poprzez stworzenie Sekcji
Geologii Matematycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Komisji Geoinformatyki przy Wydziale
Przyrodniczym PAU, a tak¿e za spraw¹ powo³ania do
¿ycia czasopisma Geoinformatica Polonica.
Profesor Janusz Kotlarczyk by³ wielokrotnym laureatem licznych nagród, w tym m.in. trzykrotnie otrzyma³
Nagrodê Ministra za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne
oraz Wyró¿nienie Sekretarza II Wydzia³u PAN, wspólnie z
prof. A. Jerzmañsk¹, za osi¹gniêcia naukowe. Zosta³ równie¿ uhonorowany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony
dwukrotnie Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Polskiej Geologii i Z³ot¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, odznakami za zas³ugi dla województwa przemyskiego i rzeszowskiego, a tak¿e wielokrotnie
nagrodami rektora AGH za dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹.
Profesor Janusz Kotlarczyk nigdy nie zerwa³ kontaktów ze swoimi umi³owanymi, rodzinnymi Wadowicami.
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Wspó³pracuj¹c z Muzeum Miejskim, publikowa³ w roczniku Wadoviana i prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê
z kolegami ze szkolnej ³awy, a tak¿e z najs³ynniejszym
wadowiczaninem – Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II.
Bêd¹c ju¿ na emeryturze powróci³ do swoich teatralnych
zainteresowañ i opisywa³ w publikacjach bogat¹ historiê
wadowickiego ¿ycia teatralnego z prze³omu XIX i XX w.
My wszyscy, Jego asystenci i wspó³pracownicy, staraliœmy siê braæ z Niego przyk³ad, podziwiaj¹c nie tylko
umiejêtnoœæ pracy terenowej, ale przede wszystkim analityczny umys³, niezwykle szerokie horyzonty myœlowe i rozleg³¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin nauki – nie tylko geologii,
ale tak¿e archeologii, archeoastronomii, religioznawstwa,
historii powszechnej, a przede wszystkim matematyki. Dla
nas, Jego uczniów i wychowanków, Profesor Janusz
Kotlarczyk by³ i jest nadal niedoœcignionym wzorem do
naœladowania. Nie mieliœmy z Nim ³atwego ¿ycia, odbieraj¹c tward¹ szko³ê, gdy wprowadza³ nas w tajniki geologii
Karpat. I nadal, mimo wysi³ków z naszej strony, nie jesteœmy w stanie zrealizowaæ imperatywu, aby uczeñ przeœcign¹³ Mistrza.
Jacek Rajchel

