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Jerzy Fedak 1931–2015
Jerzy Fedak urodzi³ siê 1 sierpnia 1931 r. w Ostrowi
Mazowieckiej. Tam te¿ rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej. Wybuch II wojny œwiatowej zaskoczy³ Fedaków w
rodzinnej miejscowoœci, a póŸniej z powodu dzia³añ wojennych Jerzy wraz z rodzicami i dwojgiem rodzeñstwa
przeniós³ siê do Lwowa. Dwa lata póŸniej, 21 czerwca
1941 r. po otwarciu siê frontu wojennego, tym razem niemiecko-sowieckiego, nast¹pi³a kolejna ewakuacja – razem
do Radzieckiej Republiki Kazachskiej. W Kazachstanie
Jerzy Fedak kontynuowa³ swoj¹ edukacjê w szkole rosyjskiej. W 1943 r. trafi³ do Moskwy, gdzie przebywa³ w polskim domu dziecka. Dzieje wojenne jego rodziny nie s¹ do
koñca jasne, poniewa¿ informacje w oficjalnych dokumentach z³o¿onych w instytucie (30.10.1957 r.) ró¿ni¹ siê od
przekazywanych ustnie przez pracowników IG. Wed³ug
informacji zawartej w dokumentach, Jego ojciec Piotr Fedak
– z zawodu nauczyciel – mia³ zostaæ rozstrzelany przez
hitlerowców w trakcie kampanii wrzeœniowej. Natomiast
naprawdê zgin¹³ w ³agrze, co mia³y potwierdziæ materia³y
otrzymane z miêdzynarodowego stowarzyszenia „Memoria³”. Z kolei jego starszy brat, ¿o³nierz armii Berlinga,
zgin¹³ w trakcie dzia³añ wojennych. W 1946 r. Jerzy
z matk¹ Juli¹ jako repatrianci powrócili do Polski. Osiedlili
siê w Lublinie, gdzie 15-letni Jerzy podj¹³ naukê w Gimnazjum im. Stanis³awa Staszica. Pomimo traumatycznych
prze¿yæ z czasów wojny m³ody Fedak zaakceptowa³ now¹
ludow¹ rzeczywistoœæ i w 1946 r. wst¹pi³ do ZWM (Zwi¹zek Walki M³odych) – polskiej komunistycznej organizacji
m³odzie¿owej, a nastêpnie w 1952 r. do PZPR. Wkrótce po
ukoñczeniu szko³y œredniej Jerzy Fedak wyjecha³ do ZSRR,
gdzie zosta³ przyjêty na Wydzia³ Geologiczny Pañstwowego Uniwersytetu w Odessie. W latach 1955–1957 kontynuowa³ studia na Wydziale Geologii na uniwersytecie w
Kijowie. Obroni³ pracê „Projekt poszukiwañ rud cynku,
o³owiu i z³ota w Górnym ¯e³saju (Zachodnia Syberia)”
i uzyska³ tam stopieñ magistra in¿yniera w specjalnoœci
poszukiwania kopalin u¿ytecznych. Po powrocie do kraju
w paŸdzierniku 1957 r. zosta³ zatrudniony w Instytucie
Geologicznym w Zak³adzie Rud Metali Nie¿elaznych.
Zajmowa³ siê poszukiwaniami z³ó¿ rud cynku i o³owiu.
W lutym 1959 r. obj¹³ obowi¹zki kierownika Pracowni
Rud Polimetalicznych, a jego kolejnym zadaniem by³a prospekcja rud metali nie¿elaznych – niklu, chromu i innych
surowców zwi¹zanych ze ska³ami magmowymi i metamorficznymi na obszarze Sudetów. W swojej praktyce zawodowej stosowa³ metody zdjêæ geologiczno-poszukiwawczych, geochemicznych i szlichowych. Te ostatnie
by³y wykorzystywane zw³aszcza podczas poszukiwañ
chromitu, kasyterytu i rozsypisk z³otonoœnych. Z lat
1960–1963 pochodz¹ jego artyku³y i opracowania „Metalogeneza regionalna i metodyka sporz¹dzania map metalogenicznych” i „Perspektywy niklonoœci Sudeckich intruzji
zasadowych” (Prz. Geol., 10: 23–27) oraz „Projekt prac
geologicznych zwi¹zanych z poszukiwaniami z³ó¿ rud
niklu na lata 1962–1963” (Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, War-
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szawa, kat. R/3645). By³ równie¿ wspó³autorem, wraz
z Mari¹ Lindner, wa¿nego opracowania „Metalogeneza
Sudetów”. Praca wykonana w 1965 r. zosta³a wówczas
utajniona. W 1970 r. obroni³ pracê doktorsk¹ zatytu³owan¹
„Rozsypiskowe koncentracje chromitu i z³ota alpejskiej
epoki metalogenicznej w rejonie Sudeckim”. W 1974 r.
Jerzemu Fedakowi powierzono stanowisko kierownika nowo
powsta³ej Pracowni Metalogenezy w Zak³adzie Z³ó¿ Rud
Metali. Dwa lata póŸniej, w paŸdzierniku 1976 r. zosta³
powo³any na stanowisko eksperta Wydzia³u Geologii RWPG
w Moskwie, które zajmowa³ przez 5-letni¹ kadencjê, do
10 grudnia 1981 r. Po powrocie do instytutu otrzyma³
kolejn¹ nominacjê – w czerwcu 1982 r. zosta³ przeniesiony
do Zak³adu Geologii Gospodarczej, gdzie obj¹³ funkcjê
kierownika Pracowni Wspó³pracy z Zagranic¹. W latach
1986–1987 uczestniczy³ tak¿e w du¿ym interdyscyplinarnym kontrakcie w Algierii, zawartym pomiêdzy Geopolem
a EREM Boumerdes, w którym wziê³a udzia³ liczna kadra
pracowników instytutu. W 1988 r. Jerzemu Fedakowi na
krótko powierzono funkcjê kierownika Dzia³u Wspó³pracy
z Zagranic¹, poniewa¿ ju¿ w czerwcu 1990 r. w wyniku
reorganizacji zosta³ z tego stanowiska zwolniony. Wia³y
ju¿ wówczas „nowe wiatry historii”. W listopadzie 1990 r.
z³o¿y³ on podanie do dyrektora instytutu o rozwi¹zanie
umowy o pracê, a do podjêcia takiej decyzji „sk³oni³a go
trudna sytuacja ekonomiczna instytutu oraz nowa koncepcja PIG wspó³pracy z zagranic¹, w której nie przewiduje
siê pe³nego wykorzystania jego kwalifikacji i doœwiadczeñ”. Sprawa zosta³a zamkniêta.
Jerzy Fedak zmar³ 22 grudnia 2015 r. w Warszawie,
osierocaj¹c ¿onê i syna. ¯egnamy dobrego fachowca, osobê skromn¹ i kole¿eñsk¹.
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