Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 12, 2019

WSPOMNIENIA
Jerzy Kowalczuk (1926–2019)
W dniu 30 sierpnia 2019 r. odszed³ od nas kolega i przyjaciel prof. zw. dr hab. in¿. Jerzy Kowalczuk – wieloletni
pracownik naukowy Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny
naukowiec oraz wychowawca i opiekun wielu pokoleñ
geofizyków. Cz³owiek dobry, m¹dry, na którego ¿yczliwoœæ i pomoc mo¿na by³o zawsze liczyæ.
Jerzy Micha³ Kowalczuk (ryc. 1) urodzi³ siê 23.09.1926 r.
w Kulikowie k. Lwowa. By³ synem Edwarda, naczelnika
s¹du, i Jadwigi z d. de Barbaro, nauczycielki. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w ¯ó³kwi k. Lwowa w roku 1938. Od
1939 r. rodzina Kowalczuków mieszka³a we Lwowie.
W przewodniku Lwów – ilustrowany przewodnik (wyd.
Centre d’Europe Lwów oraz VIA NOVA Wroc³aw, 2001)
dom Kowalczuków przy ulicy Czupurki (dawna Potockich)
jest opisany nastêpuj¹co: dawna willa (1908) architekta,
profesora Politechniki Lwowskiej, Micha³a Kowalczuka,
w której mieszka³ on do samej œmierci w 1938 r. Przed 1944 r.
w willi mieszka³ syn Micha³a, lwowski sêdzia Edward oraz
wnuk architekta Jerzy, obecnie znany geofizyk, profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W okresie okupacji Lwowa (1941–1944) Jerzy Kowalczuk pracowa³ w Zak³adach Energetycznych, najpierw jako
goniec, a potem technik, zdobywaj¹c równoczeœnie wiedzê
z zakresu szko³y œredniej na tajnych kursach w ¿eñskim
Gimnazjum Zgromadzenia Zakonnego Sacré Coeur. W roku
1946 zda³ maturê przed Komisj¹ Tajnego Nauczania.
W czasie II wojny œwiatowej prowadzi³ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ w ramach Narodowej Organizacji Wojska
AK, by³ drukarzem w komórce wydaj¹cej podziemne pismo
S³owo Polskie (ryc. 2). Jako cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK Obszaru Lwowskiego za swoj¹ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ zosta³ wyró¿niony Krzy¿em Armii Krajowej,
Krzy¿em Orderu Krzy¿a Niepodleg³oœci, Krzy¿em II Obrony Lwowa i Medalem Wojska Polskiego oraz uzyska³ stopieñ majora WP.
W 1946 r. rodzina Kowalczuków przenosi siê do Polski, do Krakowa, gdzie Jerzy Kowalczuk podejmuje studia
wy¿sze w Akademii Górniczej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym. Studia koñczy w 1951 r., broni¹c wraz z kolegami Andrzejem Izakowskim i Zygmuntem Œliwiñskim
pracê dyplomow¹ Badania sejsmiczne na obszarze Zatoki
Gdowskiej, której promotorem by³ profesor Edward Janczewski (ryc. 3). W roku 1952 Kowalczuk rozpocz¹³ pracê
na stanowisku starszego asystenta w Zak³adzie Magnetyki
i Grawimetrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
Równolegle pracowa³ w Przedsiêbiorstwie Poszukiwañ
Geofizycznych (1951–1957) oraz Przedsiêbiorstwie Geofizycznym Przemys³u Naftowego (1957).
Pracuj¹c na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
AGH, Jerzy Kowalczuk uzyskiwa³ kolejne stopnie i tytu³y
naukowe: doktora w 1964 r. – Stopieñ odtwarzalnoœci
struktur niep³askich metodami fal za³amanych (promotor
prof. Henryk Orkisz); doktora habilitowanego w 1967 r. –
Intensywnoœæ fal sejsmicznych na obszarze Wyniesienia
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Ryc. 1. Profesor dr hab. in¿. Jerzy Kowalczuk

Ryc. 2. Drukarze S³owa Polskiego, pierwszy z lewej J. Kowalczuk

Mazurskiego, profesora nadzwyczajnego (1973 r.) i profesora zwyczajnego (1978 r.).
Profesor jest autorem i wspó³autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu geofizyki stosowanej, 25 ksi¹¿ek
i podrêczników akademickich oraz ponad 200 opracowañ
dla jednostek przemys³u naftowego i górniczego.
Omówienie, nawet skrótowe, wyników wszystkich badañ profesora, w wiêkszoœci z zakresu sejsmiki, to materia³
na bardzo du¿y artyku³. Pozwolê wiêc sobie jedynie na
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Ryc. 3. Dyplom prof. J. Kowalczuka

Ryc. 4. Andrzej Izakowski, Zygmunt Œliwiñski, Jerzy Kowalczuk
(70-lecie WGGiOŒ AGH)

krótkie zaprezentowanie badañ, które mo¿na uznaæ za pionierskie.
W latach 1957 i 1958 Jerzy Kowalczuk bra³ udzia³
w pracach Miêdzynarodowego Roku Geofizycznego, uczestnicz¹c w pracach badawczych na Spitsbergenie (ryc. 5) zorganizowanych przez PAN. Wraz z mgr. Konstantym Karaczunem z Pañstwowego Instytutu Geologicznego zorganizowa³ grupê geofizyczn¹ obserwacji geomagnetycznych
(pomiary sk³adowych ziemskiego pola magnetycznego),
co umo¿liwi³o wykonanie map tych sk³adowych na terenie

dzia³ania polskiej wyprawy spitsbergeñskiej. Warto nadmieniæ, ¿e obserwacje geomagnetyczne z lat 1957–1958
zosta³y dowi¹zane do obserwacji wyprawy rosyjsko-szwedzkiej z XIX w. (a tak¿e wczeœniejszych), dziêki czemu mo¿na by³o ustaliæ tzw. zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi dla terenu fiordu Hornsund (terenu
dzia³alnoœci polskiej wyprawy). Za³o¿one przez nich na
Spitsbergenie tzw. punkty wiekowe by³y w latach nastêpnych wykorzystywane do obserwacji geomagnetycznych
i na trwa³e wesz³y do programu badañ zarówno ekip geofizycznych krajowych, jak i miêdzynarodowych. Wyniki
badañ by³y publikowane w wydawnictwach PAN i AGH.
Z koñcem lat 50. ub.w. w Wielkiej Brytanii zwrócono
uwagê na mo¿liwoœæ zastosowania metod geofizycznych
w badaniach archeologicznych. W Polsce ideê wykorzystania metody magnetycznej podchwyci³ Jerzy Kowalczuk
(wówczas adiunkt w Katedrze Geofizyki Geologicznej AGH)
i nawi¹zawszy kontakt z archeologiem K. Bieleninem przeprowadzi³ z powodzeniem w kwietniu 1961r., dysponuj¹c
jedynie wagami magnetycznymi, pierwsze badania terenowe maj¹ce na celu lokalizacjê œredniowiecznych piecowisk
hutniczych w rejonie Nowej S³upi (ryc. 6, 7). Mo¿na powiedzieæ, ¿e data ta wyznacza pocz¹tek praktycznego stosowania metody magnetycznej w badaniu stanowisk archeologicznych na terenie Polski, a profesora Kowalczuka
uznaæ za prekursora wykorzystania metody magnetycznej
w tej dziedzinie.
Profesor by³ promotorem ponad 200 prac magisterskich
i 14 doktorskich oraz recenzentem licznych doktoratów,
habilitacji i wniosków profesorskich. Wielu geofizyków
w Polsce i na œwiecie szczyci siê, ¿e byli wychowankami
profesora Jerzego Kowalczuka, a swoje osi¹gniêcia zawdziêczaj¹ nie tylko jego wiedzy, ale tak¿e jego sercu.
Pe³ni³ nastêpuj¹ce funkcje akademickie: kierownik
Zak³adu (1968–1985), zastêpca dyrektora Instytutu Geofizyki Stosowanej (1968–1989) oraz prodziekan Wydzia³u
Geologiczno-Poszukiwawczego (1972–1981) (ryc. 4).
Profesor Kowalczuk bra³ równie¿ czynny udzia³ w ¿yciu
naukowym kraju. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu
Geofizyki PAN; Komitetu Geofizyki PAN; Komitetu Nauk
Geologicznych PAN; wieloletnim przewodnicz¹cym Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddzia³u Krakowskiego;
cz³onkiem Miêdzynarodowych Stowarzyszeñ Geofizycznych: Society of Exploration Geophysicists Houston, USA
(SEG) i European Association of Engineers and Geoscien-

Ryc. 5. Wyprawa naukowa na Spitsbergen 1958 r., pierwszy z lewej prof. Siedlecki, naprzeciw prof. Birkenmajer, stoi prof. Kowalczuk
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Ryc. 6. Profesor Kowalczuk odczytuje pomiary z wagi magnetycznej, Nowa S³upia, 1961 r.

Ryc. 9. Czasopismo ul. Na Bajkach Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
Oddzia³ w Krakowie

Ryc. 7. Odkryte piecowisko Nowa S³upia 4

Ryc. 8. Wrêczenie prof. Jerzemu Kowalczukowi Odznaki Honorowej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Mi³oœników Lwowa. Ryc.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – ze zbiorów rodzinnych profesora

tists, Haga, Holandia (EAEG) oraz Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego NOT.
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Ryc. 10. Szko³y. Nauczyciele. Uczniowie

Za swoj¹ pracê naukow¹ i organizacyjn¹ zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
licznymi nagrodami regionalnymi i resortowymi oraz
nagrodami MEN i rektora AGH.
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Zupe³nie innym, ale równie istotnym elementem ¿ycia
by³a dla profesora Jerzego Kowalczuka praca spo³eczna na
rzecz ukochanego Lwowa.
Profesor by³ wspó³organizatorem powstania Towarzystwa Mi³oœników Lwowa (TML) i pierwszym przewodnicz¹cym Oddzia³u Krakowskiego (1989–1995) (ryc. 8).
Oddzia³ Krakowski Towarzystwa posiada w³asne czasopismo Cracovia Leopolis; inspiruje i efektywnie wspomaga
prowadzenie prac zabezpieczaj¹cych groby na Cmentarzu
£yczakowskim we Lwowie. W ramach TML Jerzy Kowalczuk wydawa³ czasopismo ul. Na Bajkach (ryc. 9), które
dokumentowa³o przesz³oœæ Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich. Ostatni numer czasopisma – Nr 263 (363) –
ukaza³ siê z dat¹ 30 maja 2019 r.
Jerzy Kowalczuk by³ równie¿ wiceprzewodnicz¹cym
Oddzia³u Krakowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska (1995–1998).
Profesor Jerzy Kowalczuk by³ wybitnym kronikarzem
i badaczem historii szkolnictwa, oœwiaty i wychowania na
ziemiach od³¹czonych od II Rzeczypospolitej – Kresach
Po³udniowo-Wschodnich. W serii publikacji Szko³y Lwowskie prezentowa³ osi¹gniêcia w dziedzinie oœwiaty (wydawnictwa z lat 2003–2012), szkolnictwa wy¿szego (Uniwersytet im. Jana Kazimierza, Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska, Akademia Medycyny Weterynaryjnej,
Szko³y handlowe we Lwowie (publikacje z lat 2013–2015)
i ¿ycia naukowego (sylwetki: prof. Grabowskiego, prof.
Janczewskiego; organizacji ¿ycia naukowego w dwudziestoleciu miêdzywojennym; Lwów i Lwowianie – pamiêtniki; 2009–2012). Teksty te s¹ w du¿ej mierze oparte na
faktach, odpowiedzi uzyskanych przez profesora na jego
apel do wychowanków szkó³ i wy¿szych uczelni Lwowa
o przesy³anie wspomnieñ z tego trudnego i tragicznego
okresu.
Ostatni¹ publikacj¹ profesora jest wydana przez AGH
publikacja Szko³y. Nauczyciele. Uczniowie. Przyczynek
do historii szkolnictwa, oœwiaty i wychowania na obszarze
Kresów Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
(ryc. 10). Jej pierwsza czêœæ Szko³y to poszerzone, opublikowane wczeœniej w serii Szko³y Lwowskie, teksty z dodanym wstrz¹saj¹cym rozdzia³em Apokalipsa Nauki Polskiej
we Lwowie, w którym zebrane s¹ nazwiska uczonych i ich
rodzin (42 osoby) rozstrzelanych przez gestapo i SS dnia
4 lipca 1941 r. Druga czêœæ Nauczyciele i Uczniowie – to
wspomnienia uczniów szkó³ powszechnych i gimnazjów
o swoich szko³ach i nauczycielach. O zawartoœci trzeciej
czêœci mówi sam tytu³ Lwowianie w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Profesora Jerzego Kowalczuka interesowa³a równie¿
historia geofizyki polskiej. Wynikiem tych zainteresowañ
jest ksi¹¿ka 100-lecie geofizyki polskiej 1895–1995 (ryc. 11).
Jako pocz¹tek tej historii profesor przyj¹³ utworzenie 1 listo-

Ryc. 11. 100-lecie geofizyki polskiej 1895–1995

pada 1895 r. Katedry Geofizyki Matematycznej i Meteorologii na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz powo³anie
profesora Maurycego Piusa Rudzkiego na stanowisko jej
kierownika. By³a to pierwsza katedra geofizyki nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. W jej powstanie du¿y wk³ad
wnieœli geofizycy lwowscy pracuj¹cy w Katedrze Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu Jana Kazimierza pod kierunkiem profesora Henryka Arctowskiego, m.in. prof.
Henryk Orkisz (póŸniejszy kierownik Katedry Geofizyki
Geologicznej w AGH) oraz pracownicy pierwszych polskich przemys³owych oœrodków geofizyki stosowanej –
Pionier i Geotechnika.
Œmieræ profesora Jerzego Kowalczuka to du¿a strata
nie tylko dla polskiej geofizyki, ale równie¿ dla nas, Jego
uczniów i bliskich wspó³pracowników. Straciliœmy kogoœ,
kto by³ naszym bobrym duchem zarówno w pracy naukowej, jak i w naszym codziennym ¿yciu. Zawsze mogliœmy
liczyæ na wsparcie oraz pomoc profesora. Jestem pewna, ¿e
nadal bêdzie ¿y³ w naszych myœlach i sercu.
Kaja Pietsch
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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