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HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA
Zbigniew Kowalczewski (1938–2018)
Zbigniew Kowalczewski (ryc. 1), urodzony 25 lutego
1938 r. w £odzi, prawie ca³e ¿ycie spêdzi³ w Kielcach. By³
synem Sylwestra – pedagoga, geografa i zas³u¿onego krajoznawcy oraz Eugenii – z domu Petri, pochodz¹cej z patriotycznej kresowej rodziny. Zbigniew, maj¹cy po wojnie
problemy zdrowotne, pocz¹tkowo przebywa³ w sanatorium w Rabsztynie, nastêpnie pobiera³ nauki w Kielcach –
w Szkole Æwiczeñ przy Pañstwowym Liceum Pedagogicznym, a nastêpnie w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stefana ¯eromskiego, które ukoñczy³ w 1955 r., kiedy w
programie nauczania jednym z odrêbnych przedmiotów
by³a geologia. I ten kierunek dalszej edukacji Zbyszek
wybra³, wstêpuj¹c na Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizowa³ siê w geologii podstawowej (ryc. 2). Studia ukoñczy³ w 1961 r. prac¹ dyplomow¹
ze stratygrafii, napisan¹ pod kierunkiem prof. Henryka
Makowskiego.
Pierwsze kroki geologiczne stawialiœmy jeszcze przed
rozpoczêciem studiów, jako koledzy ze szkolnej ³awy,
poznaj¹c ska³y œwiêtokrzyskiego dewonu, m.in. na kieleckiej Œlichowicy oraz chêciñskiej Zelejowej. Bliski, kole¿eñski kontakt od szko³y podstawowej, rozluŸniony w latach
studenckich odleg³oœci¹ naszych oœrodków akademickich
(Warszawa–Kraków), mia³ siê odtworzyæ we wrzeœniu 1961 r.,
gdy – zatrudnieni w nowym budynku Œwiêtokrzyskiej
Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego – znaleŸliœmy
siê w jednym pokoju, przydzieleni do zespo³u „metalogenicznego”, kierowanego przez Zbigniewa Rubinowskiego.
Problematyka badañ, dotycz¹ca metalogenezy trzonu paleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich, by³a zwi¹zana z terenow¹
inwentaryzacj¹ przejawów mineralizacji kruszcowej, któr¹
zajmowaliœmy siê g³ównie z Ludwikiem Lenartowiczem.

Ryc. 1. Zbigniew Kowalczewski – lata 70.
XX w. Fot. T. Wróblewski

Zbyszek Kowalczewski zaœ, pomagaj¹c nam, zg³êbia³
zawi³oœci regionalnej tektoniki. Jednoczeœnie penetrowaliœmy region, zbieraj¹c eksponaty do organizowanego w
instytucie Muzeum Geologicznego. Wyniki badañ Z. Rubinowskiego i trzech m³odszych geologów zosta³y podsumowane w regionalnej monografii Metalogeneza trzonu
paleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich, opublikowanej w
1966 r., jako du¿a „poufna” praca Instytutu Geologicznego,
a my staliœmy siê jej wspó³autorami („poufnymi”). Dodatkowym zaœ efektem studiów tektonicznych Zbyszka Kowalczewskiego by³a odrêbna publikacja o transwersalnych
deformacjach œwiêtokrzyskiego coko³u
paleozoicznego, gdzie wyró¿ni³ 11 elewacji.
W 1964 r. Zbigniew Kowalczewski
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski, a w 1965 r.
obj¹³ w instytucie funkcjê kierownika
Samodzielnej Pracowni Zdjêæ Geologicznych. Nadzorowa³ wówczas, prowadzon¹ przez kilku kartografów, realizacjê
œwiêtokrzyskich arkuszy Szczegó³owej
Mapy Geologicznej Polski 1:50 000
oraz Mapy Geologicznej Polski 1:200 000.
W latach 80. XX w. szczegó³owe zdjêcie
geologiczne pokry³o ju¿ ca³y region.
W 1982 r. zosta³ kierownikiem Zak³adu
Geologii Regionalnej, utworzonego w
Oddziale Œwiêtokrzyskim Instytutu Geologicznego (IG), a od 1986 r. ca³ego
Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego IG. Ta ostatnia Jego funkcja w 1987 r. zosta³a podRyc. 2. Student Zbyszek Kowalczewski w Górach Œwiêtokrzyskich (wrzesieñ 1958 r.). niesiona do rangi dyrektora Oddzia³u
Fot. T. Wróblewski
Œwiêtokrzyskiego Pañstwowego Instytutu
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Geologicznego (PIG), któr¹ sprawowa³ do przejœcia na
emeryturê w 2006 r.
Naukowe zainteresowania Zbigniewa Kowalczewskiego koncentrowa³y siê na tektonice Gór Œwiêtokrzyskich i ich magmatyzmie, a pocz¹tkowo tak¿e na zwi¹zanej
z nim mineralizacji, dotyczy³y równie¿ osadów starszego
paleozoiku, szczególnie kambru. W rozprawie doktorskiej
pt. Pozycja geologiczno-strukturalna magmatyzmu œwiêtokrzyskiego w œwietle wyników ostatnich badañ geologicznych
ukaza³ w 1972 r. relacje miêdzy diastrofizmem a przejawami
wulkanizmu paleozoicznego i kenozoicznego. Publikowa³
prace dotycz¹ce problematyki historycznego górnictwa
kruszcowego, m.in. zredagowa³ materia³y z sesji naukowej
Dzieje i technika œwiêtokrzyskiego górnictwa i hutnictwa
kruszcowego. Jego badania magmatyzmu zaowocowa³y
rozpoznaniem, za pomoc¹ prac geofizycznych i wierceñ,
intruzji magmowej diabazów Janowic–Milejowic w pó³nocno-wschodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich oraz uszczegó³owieniem warunków wystêpowania, morfologii i genezy
intruzji diabazów bardziañskich w rejonie Pr¹gowca.
Interesowa³ siê te¿ procesami krasowymi. W listopadzie
1973 r. w Jaworzni k. Kielc wspólnie odkryliœmy jaskiniê –
nazwan¹ przez nas Chelosiow¹ Jam¹ – i eksplorowaliœmy
jej wstêpn¹ czêœæ. Ju¿ wówczas mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e
jest najwiêksz¹ jaskini¹ w Górach Œwiêtokrzyskich, nie
przeczuwaj¹c, ¿e po latach stanie siê najd³u¿szym, poza
Tatrami, systemem krasowym w Polsce.
W latach 80. XX w. z inicjatywy Zbyszka powsta³ zespó³
badawczy, który – w kontekœcie potencjalnej mineralizacji –
rozpozna³ otworami wiertniczymi profile ska³ œrodkowego
dewonu i górnego permu w zachodniej czêœci œwiêtokrzyskiego paleozoiku. Stwierdzono wówczas okruszcowanie
miedzi¹ i innymi siarczkami w osadach cechsztynu zatoki
kajetanowskiej oraz wystêpowanie mineralizacji kruszcowej w pakiecie ska³ ni¿szego eiflu. Zbigniew Kowalczewski
uporz¹dkowa³ litostratygrafiê przybrze¿nych stref sedymentacji cechsztynu i wykaza³, ¿e w Górach Œwiêtokrzyskich wystêpuj¹ dwa poziomy ska³ wêglanowych: wapieñ
cechsztyñski i dolomit p³ytowy, a seria klastyczno-siarczanowa powsta³a w cyklu werra (PZ1), a nie – jak wczeœniej
s¹dzono – w cyklu strassfurt (PZ2).
W latach 90. badano wg³êbn¹ budowê geologiczn¹
dalekiego, pó³nocno-zachodniego obrze¿enia œwiêtokrzyskiego trzonu paleozoicznego. Wykonane profile sejsmiczne i trzy wiercenia o g³êbokoœci rzêdu 3000 m pozwoli³y
Z. Kowalczewskiemu dowieœæ obecnoœci wg³êbnych roz³amów, biegn¹cych w kierunku NW-SE, o zrzutach ok.
1000 m, oraz istnienia na granicy regionu œwiêtokrzyskiego g³êbokiego, pogrzebanego rowu tektonicznego, analogicznego do rowu lubelskiego. Geologiczne badania
dr. Zbigniewa Kowalczewskiego by³y te¿ poœwiêcone
ska³om kambru, zarówno wystêpuj¹cym na powierzchni
w regionie ³ysogórskim (Pasmo Mas³owskie, £ysogóry), jak
i w kieleckim (Pasmo Pos³owickie, Straszniów), a tak¿e
w nawiercanych pod³o¿ach: niecki nidziañskiej, regionu
œl¹sko-krakowskiego i Karpat. Problematyka ta sta³a siê
przedmiotem rozprawy habilitacyjnej Z. Kowalczewskiego,
pt. Grubookruchowe ska³y kambru na œrodkowym po³udniu
Polski (litostratygrafia, tektonika, paleogeografia), obronionej w 1990 r.
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W 1991 r. dr hab. Zbigniew Kowalczewski zosta³
powo³any na stanowisko docenta PIG. W latach 1990–1992
oraz 1996–2000 by³ cz³onkiem Komitetu Nauk Geologicznych PAN, a w latach 1981–2006 cz³onkiem Rady Naukowej PIG, w której przez cztery kadencje kierowa³ Komisj¹
Nauki. Wspó³pracowa³ te¿ z prof. Jerzym Znosko, opracowuj¹cym kolejn¹ wersjê Mapy Tektonicznej Polski dla edycji Mapy Tektonicznej Europy 1: 1 000 000 oraz Atlas
Tektoniczny Polski 1 : 500 000.
Pozostawi³ du¿y dorobek twórczy – ponad 150 prac
publikowanych i liczne opracowania archiwalne. Kilkadziesi¹t z nich powsta³o we wspó³pracy z innymi specjalistami,
dobrze œwiadcz¹c o Jego du¿ych umiejêtnoœciach organizacji dzia³añ zespo³owych.
Zbigniew Kowalczewski obok pracy naukowej czynnie zajmowa³ siê edukacj¹ geologiczn¹, pocz¹tkowo w
kieleckim Studium Nauczycielskim i Technikum Geologicznym. W latach 1975–1997 by³ nauczycielem akademickim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kieleckiej
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej [obecnie Uniwersytet Jana
Kochanowskiego], a od 1998 do 2014 r. jako profesor nadzwyczajny Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej prowadzi³ wyk³ady
z krajoznawstwa na Wydziale Wychowania Fizycznego
i Turystyki. Wypromowa³ tak¿e dwóch doktorów z Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG: Zbigniewa Szczepanika i Sylwestra Salwê.
Dzia³alnoœæ Z. Kowalczewskiego w spo³ecznym ruchu
naukowym koncentrowa³a siê w PTG i Kieleckim Towarzystwie Naukowym (KTN). Mia³ udzia³ w organizacji
trzech zjazdów naukowych PTG w Górach Œwiêtokrzyskich i prowadzi³ na nich wycieczki terenowe. W KTN
wspó³tworzy³ Sekcjê Geologiczno-Geograficzn¹, kieruj¹c
ni¹ w latach 1968–1976. By³ powo³ywany na cz³onka
Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody i póŸniejszej
Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach – w latach
2005–2010 pe³ni³ funkcjê jej przewodnicz¹cego. Jako
dyrektor Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG wspó³pracowa³
z pañstwow¹ administracj¹ geologiczn¹. Wraz z Kieleckim
Centrum Targowym wspó³organizowa³ kolejne edycje Miêdzynarodowych Targów Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
INTERKAMIEÑ oraz towarzysz¹ce im konferencje naukowe. Zapewnia³ tak¿e udzia³ geologów w odbywaj¹cych siê
od 2000 r. Kieleckich Festiwalach Nauki. By³ te¿ jednym
z cz³onków za³o¿ycieli (w 1992 r.) Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach i przez 11 lat
piastowa³ funkcjê jego prezesa.
Za d³ugoletni¹ pracê i wybitne osi¹gniêcia naukowe
zosta³ wyró¿niony Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz odznaczeniami resortowymi i pañstwowymi, m.in.: Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla
Polskiej Geologii, Z³ot¹ Odznak¹ Za zas³ugi dla Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Zbigniew Kowalczewski – wybitny badacz œwiêtokrzyskiego górotworu oraz geolog dydaktyk – przez prawie ca³e swe ¿ycie mocno zwi¹zany z Kielcami i regionem,
w ostatnich latach wraz z ¿on¹ Ma³gorzat¹ przeniós³ siê do
Warszawy, gdzie mieszkaj¹ ich dzieci i wnuki. Tam zmar³
20 grudnia 2018 r. Spocz¹³ w ziemi œwiêtokrzyskiej w
rodzinnym grobowcu na kieleckim Starym Cmentarzu.
Tymoteusz Wróblewski

