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Jan Krasoñ 1933–2015
Niemcy maj¹ trafne przys³owie: „Wer den Dichter
moechte verstehen muss ins Dichters Vaterland gehen”.
Musimy cofn¹æ siê do czasów PRL-u, kiedy to Jan Karasoñ
dorasta³, aby zrozumieæ Jego drogê ¿yciow¹. Polska Ludowa by³a wielkim lagrem o z³agodzonym re¿imie, otoczona
p³otem, z pasmem zaoranej ziemi, ¿eby by³o widaæ czy
ktoœ nie przekroczy³ granic, których chroni³y uzbrojone
patrole. Wewn¹trz tego lagru ludzie mieli radia w klatkach
Farradaya – by³o mo¿na wtedy s³uchaæ zag³uszanych audycji BBC, G³osu Ameryki, czy Wolnej Europy. Na uczelniach co dziesi¹ty student by³ donosicielem. M³odzi,
bardziej energiczni ludzie, oczywiœcie próbowali siê z tego
lagru wyrwaæ w szeroki œwiat. Wspominam o tym poniewa¿ dla dzisiejszej m³odzie¿y s¹ to sytuacje obecnie niewobra¿alne.
Jan Krasoñ urodzi³ siê 22 listopada 1933 r. w miejscowoœci Reducz pod Piotrkowem Trybunalskim w rodzinie
rolników. W 1945 r. rodzina przenios³a siê w okolice
¯migrodu na Dolnym Œl¹sku. W ¯migrodzie by³a tylko
szko³a podstawowa, do gimnazjum i liceum musia³ m³ody
Jan uczêszczaæ we Wroc³awiu. Tutaj zetkn¹³ siê z harcerstwem, które wysoko ceni³. Po krótkiej pracy w drukarni,
dosta³ siê na studia geologiczne na Uniwersytecie Wroc³awskim. Ju¿ jako student zosta³ asystentem u prof. Ryziewicza w Katedrze Paleozoologii, stamt¹d przeniós³ siê do
Katedry Stratygrafii, do prof. Józefa Zwierzyckiego. Praca
pod Jego zwierzchnictwem ukszta³towa³a Janka na ca³e
¿ycie.
My, studenci w lagrze PRL-u z nies³ychanym napiêciem s³uchaliœmy wyk³adów profesora Zwierzyckiego,
który b³yskotliwie opowiada³ o szerokim œwiecie, o geologii i z³o¿ach, z pogard¹ wyra¿a³ siê o ciasnych geologach
„powiatowych”, rasowy geolog musi znaæ zagadnienia
œwiatowe, mieæ szerokie pogl¹dy, rozleg³¹ wiedzê i opanowane jêzyki obce. Wieczorem, po zakoñczeniu pracy,
Zwierzycki zaprasza³ Krasonia do swego gabinetu i szlifowa³ Jego znajomoœæ jêzyka angielskiego. Po obronie doktoratu, z rozszerzenia idei cyklotemów Richtera Bernburga
do osadów cechsztynu dolnoœl¹skiego, Zwierzycki poleci³
Krasonia w ambasadzie Wielkiej Brytanii, chcia³ ¿eby
otworzono mu drogê wyjazdu na Zachód. Ostatecznie
w 1959 r. Krasoñ otrzyma³ roczne stypendium na uniwersytecie w Kairze. W Egipcie bra³ udzia³ w ró¿nych pracach
eksploracyjnych. W latach 1966–1969, dziêki rz¹dowej firmie Polservis, która wysy³a³a specjalistów w ró¿ne rejony
œwiata, wyjecha³ do Libii. Móg³ te¿ tam sprowadziæ rodzinê. W Libii prze¿y³ Krasoñ szok, spotkany Amerykanin,
geolog spyta³ Janka – twardego katolika – czy jest
cz³onkiem partii komunistycznej. Na Jego zaprzeczenie
Amerykanin zada³ pytanie: „no to jak ty robisz business?”.
To by³ inny sposób myœlenia i wartoœciowania. W Libii
bra³ udzia³ w odkryciu wielkiego z³o¿a soli, które sta³o siê
Ÿród³em zaopatrzenia dla kombinatu chemicznego, s³u¿y³
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te¿ jako doradca rz¹dowy w sprawie z³ó¿ i zaopatrzenia
w wodê.
W 1969 r. Krasoñ osiedli³ siê w Denver w USA i pracowa³ dla Texagulf Inc. i Asarco Inc. przy poszukiwaniu z³ó¿
metali. Tam spotka³a go mi³a niespodzianka. Staraj¹c siê
o pracê, nasz bohater oœwiadczy³, ¿e by³ asystentem prof.
Józefa Zwierzyckiego. Na to us³ysza³, ¿e jeœli tylko posiada 10% wiedzy Profesora, to natychmiast mog¹ go zatrudniæ. Nazwisko Zwierzyckiego otwiera³o mu drzwi w dalekiej Ameryce. Od stycznia 1973 do sierpnia 1974 r.,
Krasoñ by³ zatrudniony w Wydziale Zasobów Wodnych
Stanu Colorado. Po zapoznaniu siê z miejscowymi stosunkami przekona³ siê, ¿e jako prywatny przedsiêbiorca mo¿e
zarabiaæ znacznie wiêcej ni¿ na pañstwowej posadzie.
W 1974 r. za³o¿y³ w³asn¹ firmê – Geoexplorers International Inc., któr¹ prowadzi³ a¿ do œmierci. Zajmowa³ siê konsultacjami, projektami dla oko³o piêædziesiêciu klientów,
g³ównie dla kompanii górniczych, naftowych, agencji rz¹dowych i ró¿nych miêdzynarodowych instytucji finansowych, m.in. dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Swoj¹ aktywnoœci¹ zawodow¹ Krasoñ obejmowa³ USA,
Kanadê, Meksyk, Centraln¹ i Po³udniow¹ Amerykê,
Zwi¹zek Radziecki potem Rosjê, Centraln¹ Azjê, Centraln¹ i Wschodni¹ Europê, Œrodkowy Wschód, Afrykê,
po³udniowo-wschodni¹ Azjê i Australiê. Pracowa³ i wyg³asza³ odczyty w ponad 60. krajach. Na nas, jego kolegach, wielkie wra¿enie zrobi³o, jak Krasoñ podczas spotkania we Wroc³awiu, gdzie by³ przejazdem, oœwiadczy³, ¿e
w³aœnie uda³o mu siê za³atwiæ kontrakt na Ukrainie – chodzi³o o dostawê 50 tys. ton rudy tytanowej dla USA. Jaki
ma byæ u¿ytek z tego tytanu – tego ju¿ powiedzieæ nie
chcia³. Dowcipnie odrzek³, ¿e tytan ma byæ dosypywany do
m¹ki na chleb. O randze dr. Jana Krasonia w œwiecie surowców i finansów USA œwiadczy to, ¿e we wczesnych
latach 80. XX w. w czasach w³adztwa Gorbaczowa, banki
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amerykañskie uzyska³y dla niego zaproszenie do Zwi¹zku
Radzieckiego, wystawione przez Radzieck¹ Akademiê Nauk.
W Rosji, Krasoñ w towarzystwie wysokiej rangi oficera s³u¿b specjalnych, objecha³ bez ma³a ca³y kraj, od Kamczatki, Czukotki, Sachalinu (3-krotnie), po Kazachstan,
Syberiê, kraje pó³nocne, Ural, Uzbekistan, Ukrainê, m.in.,
wchodz¹c na teren ³agrów, gdzie eksploatowano surowce.
Wszêdzie robi³ notatki o zasobach i jakoœci z³ó¿, warunkach
terenowych, komunikacji i innych danych rzutuj¹cych na
op³acalnoœæ wydobycia. Nastêpnie z tymi notatkami, przez
nikogo nie niepokojony wróci³ do USA. Zapewne Rosjanie
chcieli zainteresowaæ kapita³ miêdzynarodowy finansowaniem wydobycia ich z³ó¿, poprosili te¿ Krasonia ¿eby doradzi³ im, jak odzyskaæ z³oto z ha³d, które zosta³y po kopalniach tego kruszcu. Dzia³anie to zakoñczy³o siê wielkim
sukcesem. Trzeba bowiem wspomnieæ, ¿e uprzednio grudki z³ota by³y rêcznie wybierane z czynnych taœmoci¹gów
przez kobiety rozstawione w szeregu, drobniejsze grudki
czy ziarna wêdrowa³y na ha³dê.
W paŸdzierniku 1986 r. dr Krasoñ zosta³ zaproszony
do wyg³oszenia przemówienia programowego na rocznej
konferencji Newmont Mining Corp., gdzie zaprezentowa³
„Muruntau” najwiêksz¹ œwiatow¹ kopalniê z³ota w Uzbekistanie. Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego w kopalniê
zainwestowa³ Newmont. Obecnie produkuje siê tam 500 tys.
uncji z³ota rocznie, przy kosztach w³asnych poni¿ej 200 USD
za uncjê, czyli oko³o 6 USD za gram z³ota.
Na wzmiankê zas³uguje równie¿ dzia³alnoœæ Jana
w Meksyku, gdzie by³ zaanga¿owany w rozwiniêcie eksploatacji zeolitów, maj¹cych wielkie znaczenie dla przemys³u chemicznego.
Uwagê dr Jana Krasonia przyci¹gnê³a zapowiadana
rewolucja energetyczna zwi¹zana z gazem z ³upków i co
wiêcej z hydratami gazowymi zwanymi te¿ metano-hydratami. W latach 70. XX w. geolodzy odkryli hydraty metanowe, czyli metan uwiêziony w celach lodu na dnie mórz.
Japoñczycy zlokalizowali strefê hydratów gazowych w rowie
Nankai, w strefie trzêsieñ ziemi. Po przealizowaniu mapy
mórz epikontynentalnych Krasoñ oceni³, ¿e metan z hydratów gazowych mo¿e wystarczyæ na pokrycie potrzeb
energetycznych œwiata na okres trzech tysiêcy lat. To bêdzie
oczywista rewolucja i spowoduje detronizacjê obecnych
w³aœcicieli z³ó¿ wêglowodorów.
W 2006 r. dr Jan Krasoñ wraz z prof. M.O. Jêdryskiem
zainteresowali amerykañskie firmy naftowe poszukiwaniem gazu ³upkowego w Polsce. Krasoñ poprzedzi³ swoj¹
akcjê badaniem perspektywy zasobów tego gazu w paleozoicznych osadach kraju. Zaowocowa³o to przyznaniem
ponad 100 koncesji poszukiwawczych i przygotowaniem
projektów wierceñ. Niestety wprowadzone przez decydentów
ustalenia prawne utrudni³y poszukiwania i zrazi³y inwestorów.
Drugim obszarem aktywnoœci Krasonia w Polsce by³o
odzyskiwanie platynowców z odpadów pochodz¹cych
z kopalni miedzi. Krasoñ pobra³ liczne ich próby, op³aci³
analizê w czo³owym laboratorium œwiata i wyst¹pi³ do
dyrekcji KGHM z projektem odzyskiwania drogocennych

pierwiastków. Wraz z synem opracowa³ technologiê uzysku tych pierwiastków, co mia³o zaowocowaæ miliardowymi zyskami. Niestety, z niezrozumia³ych wzglêdów propozycja Krasonia nie uzyska³a akceptacji decydentów
KGHM. Bardzo to dr Krasonia bola³o. Cz³owiek, który
uzyska³ ogromne sukcesy w ró¿nych czêœciach œwiata, nie
móg³ przebiæ siê z swymi projektami w ojczyŸnie. Na temat
skarbu jaki tkwi w osadach poflotacyjnych i o propozycjach
Krasonia ¿eby je odzyskaæ w regionalnym piœmie „Konkrety” z dnia 1.IV.2015 r. g³os zabra³ Adam Maksymowicz.
Siedem lat przed œmierci¹, która nast¹pi³a w dniu 21 stycznia 2015 r. w Denver, u Jana Krasonia zdiagnozowano raka
p³uc. Po operacji zalecono mu chemioterapiê. Nie zgodzi³
siê na ni¹ i przez 7 lat stosowa³ drastyczn¹ dietê wg doktor
medycyny Doraine Day, mia³a ona wzmocniæ jego si³y
obronne i doprowadziæ do ozdrowienia, niew¹tpliwie przed³u¿y³a Mu ¿ycie. W czasie tych siedmiu lat aktywnie pracowa³ zawodowo. Dr Janowi Krasoniowi jestem osobiœcie
wdziêczny, bowiem w trzecim roku swej choroby zaprosi³
mnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyliœmy wspania³e wycieczki w Góry Skaliste i zwiedziliœmy znacz¹ce
miejsca wspominane na wyk³adach przez Prof. Józefa
Zwierzyckiego. W Górach Skalistych z³o¿yliœmy te¿ wizytê
w rezydencji Prof. Jana Mycielskiego, znakomitego matematyka z Wroc³awia, który obliczy³ na potrzeby NASA trajektorie próbników miêdzyplanetarnych.
Po kursach kartografii geologicznej i intersekcji, które
przed laty we Wroc³awiu prowadzi³ prof. Henryk Teisseyre
i jego ówczesny asystent, obecnie prof. Jerzy Don, w czasie
wycieczki w Górach Skalistych natychmiast mo¿na by³o
zauwa¿yæ b³êdy na tamtejszej mapie geologicznej. Dowiedzia³em siê, ¿e USA nie maj¹ pe³nego pokrycia mapami
geologicznymi. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych
mo¿na siê by³o domyœliæ, dlaczego po 1989 r. i wst¹pieniu
do UE obni¿ono w Polsce radykalnie poziom nauczania.
Wycieczki w Górach Skalistych by³y zwieñczone uczestnictwem w zjeŸdzie Geological Society of Nevada, w czasie którego zwiedzaliœmy ogromne kopalnie odkrywkowe,
gdzie eksploatowano z³oto rozproszone w czarnych ³upkach. Niema³¹ op³atê za mój udzia³ w zjeŸdzie poniós³
J. Krasoñ. Na rok przed œmierci¹ Krasoñ przyjecha³ do
swojej siostry, na wieœ pod ¯migród, ¿eby ratowaæ siê
polskim, niezatrutym po¿ywieniem. Na obiad do Wroc³awia zaprosi³ wtedy wszystkie swoje kole¿anki i kolegów
z czasów studiów.
W Dr. Janie Krasoniu straciliœmy jednego z czo³owych geologów polskich, nieodrodnego ucznia prof.
Józefa Zwierzyckiego, którego has³em by³o „byæ Polakiem to zaszczyt”. Jan Krasoñ na ten zaszczyt zas³u¿y³.
Pozostawi³ po sobie ponad 130 publikacji naukowych, których
jest autorem lub wspó³autorem, w tym map, posterów,
ksi¹¿ek, artyku³ów, abstraktów i recenzji. By³ te¿ twórc¹
ok. 300 niepublikowanych raportów. Jan Krasoñ ¿yczy³
sobie byæ pochowanym w Polsce, w ¯migrodzie. Uroczystoœci pogrzebowe, które odby³y siê 30 maja br., zgromadzi³y rzeszê przyjació³ Janka.
Micha³ P. Mierzejewski
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