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BLOK ARTYKU£ÓW – 60-LECIE ODKRYCIA Z£Ó¯ RUD MIEDZI
NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ I 100-LECIE URODZIN
ICH ODKRYWCY – DR. JANA WY¯YKOWSKIEGO
Jan Wy¿ykowski – Cz³owiek Polskiej Miedzi
Dobrze siê sk³ada, ¿e rocznica odkrycia z³ó¿ rud miedzi
na monoklinie przedsudeckiej zbiega siê z rocznic¹ urodzin dr. Jana Wy¿ykowskiego – ich odkrywcy. Dziêki temu
mo¿emy jeszcze lepiej uczciæ Cz³owieka, pracownika
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, któremu Polska,
a szczególnie Dolny Œl¹sk, zawdziêcza du¿¹ czêœæ swego
bogactwa. I nie pomog¹ dywagacje, pojawiaj¹ce siê jeszcze za Jego ¿ycia, ¿e to wcale nie On jest odkrywc¹ czerwonego z³ota, lecz geolodzy niemieccy lub te¿ inni polscy
naukowcy, którzy przewidzieli mo¿liwoœæ wystêpowania
z³ó¿ rud miedzi na tym obszarze. Przewidzieæ mo¿liwoœæ
wystêpowania, a odkryæ i udokumentowaæ, to zupe³nie
dwie inne kategorie osi¹gniêæ.
W otworze wiertniczym w Sieroszowicach, zaprojektowanym przez dr. Jana Wy¿ykowskiego, 27 marca 1957 r.
w sp¹gowych warstwach cechsztynu, na g³êbokoœci 656 m
napotkano rudy miedzi o przemys³owym znaczeniu.
„Dochodzi³a czwarta nad ranem. By³ 23 marca 1957
roku. Stanis³aw Pasternak pracowa³ na trzeciej zmianie.
Mia³ wtedy dwadzieœcia lat i by³ pomocnikiem wiertacza.
Pamiêta, ¿e la³o jak z cebra. A ludzie nie mieli takich jak
teraz ubrañ ochronnych. Byli przemoczeni. – U³o¿y³em w
skrzynce rdzeñ wyci¹gniêty z odwiertu badawczego, z g³êbokoœci 643 metrów – wspomina pan Stanis³aw. Pamiêtam,
jakby to dzia³o siê wczoraj. By³o tego z piêæ metrów. Najpierw dolomit, potem ruda miedzi i bia³y piaskowiec.
Okruszcowane. Nie wiedzieliœmy, co to mo¿e byæ, ale
u³ama³em kawa³ek ³upku. £atwo siê topi³. Przyjecha³ kierownik, a potem Jan Wy¿ykowski, który prowadzi³ prace.
Od razu stwierdzi³, ¿e jest nawet trzy procent miedzi. Sk¹d
wiedzia³? Nie wiem” (http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/101457,odkrycie-ktore-podnioslo-z-ruin-miasteczka-i-wioski,id,t.html).

„… st¹d, w ciemn¹, wietrzn¹ noc Jan Wy¿ykowski wióz³
t¹ miedzionoœn¹ grudkê do Warszawy. Jecha³ swoj¹ star¹
wys³u¿on¹ warszaw¹, która nie chcia³a odpaliæ. Mieszkañcy wsi musieli go pchn¹æ, ¿eby móg³ wyruszyæ w podró¿...”
– wspomina wójt Radwanic Sabina Zawis.
Ten moment by³ najwa¿niejszy w ca³ym ¿yciu dr. Jana
Wy¿ykowskiego i zawa¿y³ na rozwoju Ziemi Lubiñskiej.
Kilka miesiêcy póŸniej (8 sierpnia 1957 r.) podobnej jakoœci rudy miedzi napotkano w drugim zaprojektowanym przez
Niego otworze w okolicy Lubina. Kontynuuj¹c te odkrycia, w 1959 r. Jan Wy¿ykowski udokumentowa³ najwiêksze w Europie i jedno z najwiêkszych na œwiecie z³ó¿ rud
miedzi Lubin–Sieroszowice. Nic zatem dziwnego, ¿e na
trwa³e wpisa³ siê On w historiê tej Ziemi.
Jego wspó³pracownicy wspominali, ¿e mia³ On zawsze
czas dla ka¿dego. Czegokolwiek siê podejmowa³, robi³ to
z pasj¹. Do koñca swoich dni interesowa³ siê miedziowym
zag³êbiem – przebiegiem eksploatacji i tym wszystkim, co
wi¹¿e siê z maksymalnym wykorzystaniem bogactwa tej
ziemi. By³ cz³owiekiem bez zawiœci i niezdrowych ambicji. Mówili o nim miêdzy sob¹: „cz³owiek o nieskazitelnej
uczciwoœci i z³otym sercu, otwarty i szczery w dzia³aniu”.
Osobie dr. Jana Wy¿ykowskiego i Jego odkryciu jest
poœwiêcony specjalny blok czterech artyku³ów w niniejszym numerze Przegl¹du Geologicznego. Znajduje siê tu
nie tylko Jego biogram, czy wspomnienie o Nim, lecz tak¿e
artyku³y przenosz¹ce Jego odkrycia do czasów wspó³czesnych, a nawet do przysz³oœci. Dzie³o przez Niego zapocz¹tkowane ci¹gle nabiera nowych kszta³tów i stwarza
perspektywy nowych odkryæ i jeszcze lepszego wykorzystania rud, z których jest wydobywane polskie czerwone
z³oto.
W³odzimierz Mizerski

Pracownia Miedzi kierowana przez Jana Wy¿ykowskiego
by³a dla mnie drug¹ rodzin¹
Jan Strzeliñski1
Dwa „J” i dwa „E” czyli dwa Jany
oraz Eugeniusz i Edward, innymi s³owy –
Pracownia Miedzi w Zak³adzie Z³ó¿ Rud
Metali Nie¿elaznych Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 60. i 70.
XX w.
ZnaleŸæ siê w takim zespole to by³ dla
mnie zaszczyt. Te trzy niezwk³e osobowoœci i ja, jak mówi³ Szef – m³ody, zdol1

ny, dobrze zapowiadaj¹cy siê... to by³ monolit. Do tego
jeden pokój, cztery biurka (ka¿de inne), piêæ krzese³ – w
tym jedno goœcinne, jakaœ szafa, telefon, maszyna do pisania i krêcio³ek do liczenia... na korbkê oraz k¹cik socjalny
z umywalk¹, czajnikiem na herbatê i w ¿aden sposób nie
stanowi¹cym kompletu zestawem ró¿norodnych sztuæców,
szklanek i kubków. Ca³oœæ zas³aniana jak¹œ firank¹, któr¹
przynios³a z domu Irenka Molendzka (przecudowna kole¿anka z Pracowni Cynku i O³owiu), zawieszon¹ na

Wspó³pracownik doc. dr. in¿. Jana Wy¿ykowskiego, w latach 1966–1979 zatrudniony w Instytucie Geologicznym;
jan.strzelinski@gmail.com.
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