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Blaski i cienie sukcesu, czyli o ¿yciu
Jana Wy¿ykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi”
Krystyna Wo³kowicz1, Marek Graniczny 1, Stanis³aw Wo³kowicz1, Halina Urban1
The splendors and shadows which is about the life
of Jan Wy¿ykowski (1917–1976) and the discovery of
the “great copper” in Poland. Prz. Geol., 65: 304–311.
A b s t r a c t. After World War II, Jan Wy¿ykowski studied
at the Faculty of Mining University in Kraków. In
1946–1948, he held summer practices in mines and at
the Polish Geological Institute (PGI), which allowed
him to explore the ore deposits in Lower Silesia. On
January 1951, he was transferred to the PGI, where all
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works related to the issues of the ore exploration were
gradually taken over by the Ore Department based in
Kraków. In the early 1950’s, a research program for copper exploration began to crystallize in the area located north of the Old Copper
Basin and north of Wroc³aw. Such program was postulated by two heads of the Ore Department, R. Krajewski and A. Graniczny. A seismic profile was acquired along the Boles³awiec–G³ogów line to determine the extent of the Zechstein Kupeferschiefer formation in
the Fore-Sudetic area. Wy¿ykowski was a planner of the drillings along this profile. The first three boreholes did not indicate the possibility of
success. What is more, Wy¿ykowski’s research was illegal, because he drilled to a depth of 700 metres, which was about 300 metres
deeper than allowed. The thesis of futility of exploration in this area started to dominate. Despite all these adversities, Wy¿ykowski
stubbornly strove to achieve the goal. A team led by him came across economic copper ore deposits on 23 March, 1957. In
the Sieroszowice IG 1 borehole, at a depth of 650 m, copper mineralization of 1.4% was found in marls. The presence of rich copper
mineralization was confirmed also in a nearby borehole drilled in Lubin, S-19. The history of the “great Polish copper has started”.
Keywords: Jan Wy¿ykowski, Polish great copper, discovery

Doc. dr Jan Wy¿ykowski (ryc. 1) to Cz³owiek uhonorowany, spe³niony, odkrywca ogromnych z³ó¿ miedzi i srebra
w Polsce, a jednoczeœnie postaæ tragiczna, gdy¿ sukces najprawdopodobniej przyczyni³ siê do jego przedwczesnej
œmierci. Konsekwentnie, czêsto na przekór niedowiarkom
i ludziom nie¿yczliwym, d¹¿y³ do realizacji swych zamierzeñ zawodowych.
Pracowa³ w specyficznym okresie w historii Polski.
Zniszczony wojn¹ kraj potrzebowa³ surowców, m.in. energetycznych, chemicznych i metali.
Pañstwowy Instytut Geologiczny (PIG) reaktywowany
w 1945 r., aczkolwiek czêœciowo zniszczony, okaleczony
i przetrzebiony kadrowo, nadal, tak jak przed wojn¹, mia³
zdaniem ówczesnych najwy¿szych w³adz pañstwowych
odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w poszukiwaniach z³o¿owych na
terenie kraju.
Oficjalnie PIG zosta³ przywrócony do funkcjonowania
przez Ministra Przemys³u – Hilarego Minca, zarz¹dzeniem
z dnia 3.03.1945 r., zgodnie z Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31.03.1938 r. o Pañstwowej S³u¿bie
Geologicznej (Dz.U.R.P. Nr 22, poz. 193), i nastêpnych
zarz¹dzeniach Ministra Przemys³u i Handlu z dn. 7.04.1939 r.
W tych pierwszych trudnych miesi¹cach, oprócz zabiegów
o podstawowe warunki bytowe, du¿y wysi³ek skierowano
na organizacjê poszczególnych wydzia³ów i dzia³ów instytutu, stawiaj¹c sobie za cel mo¿liwie najszybsze uruchomienie prac wa¿nych dla odbudowy ¿ycia gospodarczego
Pañstwa. Przyjêto podzia³ instytutu na cztery wydzia³y:
Wêgli (pod kierownictwem Stanis³awa Doktorowicza1

Ryc. 1. Jan Wy¿ykowski. Ze zbioru S. Oszczepalskiego
Fig. 1. Jan Wy¿ykowski. Private collection of S. Oszczepalski
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-Hrebnickiego), Rud (Romana Krajewskiego), Geologii
Regionalnej (Henryka Œwidziñskiego) i Geofizyki Stosowanej (Tadeusza Olczaka). Poza wydzia³ami istnia³y: pracownia chemiczna, archiwa (rêkopisów i map) i biblioteka.
Du¿¹ uwagê skierowano na przejêcie materia³ów pozostawionych przez w³adze okupacyjne. Szereg wyjazdów, przede
wszystkim na Œl¹sk, zasili³o bibliotekê i archiwa instytutu.
Rozpoczêto starania o rewindykacjê instrumentów, materia³ów archiwalnych i itp., wywiezionych do Niemiec
i odnalezionych przez komisje rewindykacyjne.
Instytut nadal mia³ byæ œciœle powi¹zany z gospodark¹
narodow¹, podlegaj¹c pocz¹tkowo Ministrowi Przemys³u
i Handlu, a nastêpnie Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Podobnie jak po roku 1919, pierwsze prace w zakresie geologii surowcowej realizowano we wspó³pracy z przemys³em
górniczym, zw³aszcza na obszarach przy³¹czonych do Polski
po Konferencji w Poczdamie. Badania geologiczno-z³o¿owe prowadzono na znanych i eksploatowanych obszarach górniczych, a ich celem by³o poznanie budowy oraz
okreœlenie mo¿liwoœci wydobywczych tych obiektów. Gromadzono te¿ dane na temat z³ó¿ wêgla kamiennego i brunatnego na Górnym i Dolnym Œl¹sku oraz na Ziemi Lubuskiej,
a tak¿e z³ó¿ rud metali na Dolnym Œl¹sku.
MiedŸ mia³a doœæ szczególne znaczenie, bo by³a niezbêdna w procesie industrializacji kraju. By³a metalem
strategicznym, wa¿nym dla obronnoœci kraju, a do tego
¿elazna kurtyna i brak mo¿liwoœci importu z zachodu
powodowa³y, ¿e koszty eksploatacji w Starym Zag³êbiu czêsto rozmija³y siê z ekonomi¹. Znane wówczas wyst¹pienia
miedzi nie by³y wystarczaj¹ce, przede wszystkim z uwagi
na niewielkie zasoby.
Perspektywiczny obszar przedpola Sudetów by³ miejscem dzia³ania wielu znakomitych geologów. Prowadzono
tutaj miêdzy innymi poszukiwania ropy naftowej i soli
potasowych, maj¹c na uwadze obecnoœæ stratyfikowanych
z³ó¿ miedzi w rejonie Mansfeldu i Sangerhausen. Sugestiê
sprawdzenia potencja³u z³o¿owego cechsztynu przedpola
Sudetów zawar³ w swojej pracy Józef Zwierzycki (1951),
który poszukiwa³ z³ó¿ soli potasowych na tym obszarze.
W PIG koniecznoœæ tych prac widzieli i podjêli dzia³ania
w tym kierunku Roman Krajewski i Antoni Graniczny
(Rydzewski, 1996b). W 1951 r. przygotowano projekt prac
sejsmicznych wzd³u¿ profilu Boles³awiec–G³ogów, który
zosta³ zrealizowany w latach 1952–1953. Jan Wy¿ykowski
wykorzystuj¹c wyniki tych badañ poparte obserwacjami
geologicznymi ze wschodnich Niemiec, doprowadzi³ do
odkrycia z³o¿a miedzi œwiatowej klasy. Równie wa¿ne,
a mo¿e i wa¿niejsze jest to, ¿e obiekt ten, zawieraj¹cy
de facto 10% œwiatowych zasobów miedzi w jednym
z³o¿u, jest ewenementem w skali globu, no i ta œmia³oœæ
wnioskowania Jana Wy¿ykowskiego o rozmiarze z³o¿a na
podstawie tak odleg³ych odwiertów, w czasach kiedy pomy³ka czy b³¹d w sztuce mog³y byæ uznane za sabota¿.
LATA M£ODOŒCI I EDUKACJA
Jan Wy¿ykowski urodzi³ siê 31 marca 1917 r. w Haczowie na Podkarpaciu, w licznej rodzinie ch³opskiej – mia³
szeœæ sióstr i trzech braci (ryc. 2). Jego ojciec prowadzi³
gospodarstwo, zajmowa³ siê stolark¹, a maj¹c talent
muzyczny, tak¿e grywa³ i œpiewa³ na wiejskich weselach

Ryc. 2. Rodzina Wy¿ykowskich. Ma³y Jan – drugi z lewej. Ze
zbiorów rodzinnych K. Wy¿ykowskiej
Fig. 2. The Wy¿ykowski Family. Little Jan – second from the left.
Family collection of K. Wy¿ykowska

(Litwin, 2007a). Jan szeœcioklasow¹ szko³ê powszechn¹
ukoñczy³ w Haczowie w 1930 r. Do gimnazjum uczêszcza³
najpierw w Rozwadowie, a nastêpnie w Krakowie w Zak³adzie Ksiê¿y Kapucynów. W roku 1936 eksternistycznie
zda³ egzamin dojrza³oœci w Gimnazjum im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie, jednoczeœnie studiuj¹c filozofiê
jako alumn ksiê¿y Kapucynów, któr¹ ukoñczy³ w 1937 r.
W styczniu 1938 r. wyst¹pi³ z zakonu i uczy³ prywatnie
oraz pracowa³ dorywczo. Mia³ piêkny operowy tenor, który podczas okupacji kszta³ci³ konspiracyjnie u profesora
Bronis³awa Romaniszyna, lecz choroba krtani przekreœli³a
jego plany artystyczne. Chêtnie jednak œpiewa³ w otoczeniu
przyjació³ i znajomych, akompaniuj¹c sobie na fortepianie,
a jego ulubionym utworem by³a aria Nadira z opery
„Po³awiacze pere³” Bizeta.
Od lipca 1941 r. do koñca grudnia 1946 r. pracowa³ w
Ubezpieczalni Spo³ecznej w Krakowie. Równoczeœnie, od
1945 r., studiowa³ na Wydziale Górniczym AGH. Od lipca
1948 r. do 31 grudnia 1950 r. by³ zatrudniony w Bytomskim Zjednoczeniu Przemys³u Wêglowego, pocz¹tkowo w
Kopalni £agiewniki w charakterze asystenta kierownika
ruchu górniczego, a nastêpnie w Kopalni Radzionków jako
starszy referent inwestycji. W tym czasie zbiera³ te¿ materia³y do pracy magisterskiej z zakresu technologii i przeróbki wêgla kamiennego. W 1950 r. obroni³ pracê zatytu³owan¹
„Rozpatrzenie problemu celowoœci budowy centralnej
p³uczki dla wêgla z kopalñ Radzionków, Andaluzja i Julian
ze wzglêdu na wielkoœæ wychodu koncentratu i na jakoœæ
wêgla” i uzyska³ tytu³ in¿yniera górnika i stopieñ magistra
nauk technicznych. Promotorem pracy by³ prof. dr in¿.
Witold Budryk (wg ¿yciorysu J. Wy¿ykowskiego do przewodu doktorskiego).
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DROGA DO SUKCESU
Z dniem 1 stycznia 1951 r. Jan Wy¿ykowski nakazem
pracy zosta³ przeniesiony do Pañstwowego Instytutu Geologicznego na stanowisko referenta do spraw miedzi i planowania w Wydziale Rud z siedzib¹ w Krakowie.
Naczelnikiem wydzia³u do 1952 r. by³ prof. Roman Krajewski, a jego zastêpc¹ w latach 1948–1952 Antoni Graniczny, który w okresie od 1952 r. do lipca 1953 r., czyli do
chwili przeniesienia tej jednostki do Warszawy, pe³ni³ obowi¹zki naczelnika i kierownika Zak³adu Z³ó¿ Kruszców
(ryc. 3). W tym czasie Wy¿ykowski obj¹³ kierownictwo Pracowni Z³ó¿ Rud Miedzi. Wraz z kierowanym przez siebie
zespo³em prowadzi³ poszukiwania w sposób bardzo systematyczny, badaj¹c wszystkie formacje skalne, potencjalnie
mog¹ce zawieraæ koncentracje miedzi. Skrupulatnie gromadzono i analizowano dane o wystêpowaniu kruszców
miedzi w Górach Œwiêtokrzyskich, Karpatach i na Dolnym
Œl¹sku, zwracaj¹c przy tym du¿¹ uwagê na aspekty górniczo-ekonomiczne (Wy¿ykowski, rêkopis opublikowany w
2007 r.). Szukano z³ó¿, a nie przejawów mineralizacji, na
bie¿¹co oceniano wartoœæ przemys³ow¹ badanego obiektu
i nie marnotrawiono czasu i œrodków, wa¿ny by³ efekt, a nie
efekciarstwo. Jan Wy¿ykowski szybko zrezygnowa³ z Gór
Œwiêtokrzyskich i Karpat, uznaj¹c, ¿e obszary te nie przedstawiaj¹ wiêkszych perspektyw surowcowych mo¿liwych
do okreœlenia w krótkim czasie. Od 1951 r. A. Graniczny
wraz z J. Wy¿ykowskim podjêli studia nad wystêpowaniem
rud miedzi w osadach czerwonego sp¹gowca i cechsztynu
Dolnego Œl¹ska. W pierwszym etapie prac ograniczono siê

do rejestracji i zbadania znanych i opisanych przez
geologów niemieckich wyst¹pieñ rud miedzi w ³upkach
antrakozjowych czerwonego sp¹gowca niecki œródsudeckiej. W 1953 i 1954 r. przeprowadzono wstêpne poszukiwania za pomoc¹ wierceñ i robót górniczych w rejonie
Nowej Rudy. Z materia³ów jakie uzyskano z tych prac
wynika³o, ¿e seria ³upków antrakozjowych charakteryzuje
siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ miedzi, jednak w iloœciach
przemys³owo nieop³acalnych zarówno z uwagi na mi¹¿szoœæ, jak i na zawartoœæ metalu w rudzie oraz ma³e rozprzestrzenienie ska³ tej formacji (Rydzewski, 2007a, b).
Dlatego te¿ jak pisa³ Wy¿ykowski (rêkopis opublikowany
w 2007 r.): „Ze szczególn¹ uwag¹ analizowano materia³y
o miedzionoœnych warstwach polskiego cechsztynu w rejonach Z³otoryi i Boles³awca, uzupe³niaj¹c zestawiany ich
obraz wnioskami z analizy utworów cechsztynu w rejonach Mansfeldu i Sangerhausen w NRD, znajduj¹cych siê
we wschodniej i po³udniowo-wschodniej partiach Gór Harzu.
W poszukiwaniu podobnej »pok³adowej« mineralizacji
miedziowej prowadzono prace geofizyczne i wiertnicze zwracaj¹c baczn¹ uwagê na bliskoœæ »coko³ów waryscyjskich«. Zrezygnowano z obszarów wystêpowania cechsztynu znanych wczeœniej geologom niemieckim w niecce
pó³nocnosudeckiej i w rejonie Wroc³awia. Natomiast
wi¹¿¹c luŸne przes³anki geologiczne, za³o¿ono, ¿e utwory
cechsztynu powinny rozprzestrzeniaæ siê na przedgórzu
Sudetów od Wroc³awia ku NW, ³¹cz¹c siê z podobnymi
utworami niecki pó³nocnosudeckiej”.
Plany prospekcyjne J. Wy¿ykowskiego nie spotka³y siê
z przychylnym nastawieniem wiêkszoœci przedstawicieli

Ryc. 3. Wieliczka 1953. Antoni Graniczny (œrodkowy rz¹d, drugi z prawej), Jan Wy¿ykowski (œrodkowy rz¹d, drugi z lewej), Marek
Graniczny (miêdzy ojcem i matk¹). Ze zbioru M. Granicznego
Fig. 3. Wieliczka, 1953. Antoni Graniczny (middle row, second right), Jan Wy¿ykowski (middle row, second left), Marek Graniczny (between
father and mother). Private collection of M. Graniczny
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œrodowiska geologicznego, na których opinii zaci¹¿y³y
pogl¹dy takich geologów jak: O. Eisentraut, A. Neuhaus
i G. Richter, którzy wykonuj¹c badania przed 1944 r., nie
widzieli mo¿liwoœci wystêpowania mineralizacji miedziowej
na Dolnym Œl¹sku poza górotworem sudeckim (Rydzewski,
2007a). W takich warunkach uzasadnienie celowoœci prowadzenia prac poszukiwawczych by³o trudne. W tym wzglêdzie
bardzo wa¿ne wsparcie J. Wy¿ykowski uzyska³ m.in. ze strony Józefa Zwierzyckiego, który w 1951 r. bada³ mo¿liwoœæ
odkrycia z³ó¿ soli potasowych na pó³noc od Wroc³awia.
Profiluj¹c przedwojennie wiercenia Brodzie, Krajków i Muchobór Wlk., rejestrowa³ obecnoœæ materii organicznej,
w tym bituminów, a tak¿e kruszców (wœród nich równie¿
s³abych przejawów mineralizacji miedziowej). Wskazywa³
na koniecznoœæ podjêcia „badañ geologicznych w tym zaniedbanym przez Niemców wielkim obszarze” i „skorzystania z jego bogactw mineralnych” (Zwierzycki, 1951).
W tym samym okresie w IG zacz¹³ krystalizowaæ siê
program badañ obszarów na pó³noc od z³ó¿ Starego Zag³êbia
Miedziowego i na pó³noc od Wroc³awia. Koniecznoœæ tych
prac postulowali i dzia³ania w tym kierunku podjêli R. Krajewski i A. Graniczny (Urban, 2007). Na pocz¹tku lat 50.
XX w. A. Graniczny zaplanowa³ wykonanie profilu sejsmicznego na linii Boles³awiec–G³ogów, maj¹cy na celu
wyznaczenie zasiêgu miedzionoœnego cechsztynu na
obszarze przedsudeckim (Ekiert, 1960; Krasoñ, 1968;
Kaczmarek & Ro¿ek, 2007). Interpretacjê wyników tego
profilu powierzono m.in. J. Zwierzyckiemu, który na jego
podstawie kreœli³ brzeg morza cechsztyñskiego w okolicy
Gromadki. Wzd³u¿ linii profilu J. Wy¿ykowski zaplanowa³
wiercenia. Pierwsze z nich, wykonane w 1955 r., nie wskazywa³y na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sukcesu. W otworze
Gromadka bezpoœrednio pod osadami kenozoicznymi
nawiercono ³upki krystaliczne bloku przedsudeckiego.
Nastêpne wiercenia – Ruszowice i Gaiki – ze wzglêdów
technicznych nie osi¹gnê³y utworów cechsztynu. Poza tym
J. Wy¿ykowski prowadzi³ badania niezgodnie z projektem:
wierci³ do g³êbokoœci 700 m, czyli o 300 m g³êbiej ni¿
wynika³o z za³o¿eñ projektowych. Poniewa¿ wiercenia wykonane w 1955 r. nie osi¹gnê³y ska³ cechsztynu, to zgodnie
z opini¹ wiêkszoœci decydentów, zaczê³a przewa¿aæ teza
o bezcelowoœci prac poszukiwawczych (Rydzewski, 2007a).
Wówczas niespodziewanie w realizacji zamierzeñ J. Wy¿ykowskiego pomog³a irracjonalna Uchwa³a Rz¹du Nr
1018/55 z 1955 r., zobowi¹zuj¹ca Instytut Geologiczny do
odkrycia i udokumentowania dwóch z³ó¿ miedzi, minimum
po 200 000 t ka¿de, w okreœlonym terminie, do 31 sierpnia
1958 r. i do 31 sierpnia 1959 r. (op. cit). Dodatkowych argumentów merytorycznych dla planów prospekcyjnych
J. Wy¿ykowskiego dostarczy³y wyniki otworu wiertniczego
przemys³u naftowego Wschowa 1 wykonanego w styczniu
1955 r., na przed³u¿eniu profilu geofizycznego Boles³awiec–G³ogów. W tym otworze na g³êbokoœci 1930 m
stwierdzono wystêpowanie osiarczkowanego ³upku miedzionoœnego (Rydzewski, 1996b).
Mimo oczywistej koniecznoœci podjêcia szybkich dzia³añ Wy¿ykowski musia³ nadal œcieraæ siê ze sceptykami
(Rydzewski, 2007a). Kolejne prace sta³y pod znakiem zapytania. Na szczêœcie nieliczni geolodzy, tacy jak R. Krajewski i A. Graniczny (reprezentuj¹cy wówczas Ministerstwo Przemys³u Ciê¿kiego) jednoznacznie poparli plany
prospekcyjne Wy¿ykowskiego (Rydzewski, 2007a).

Jan Wy¿ykowski pomimo wielu przeciwnoœci uparcie
d¹¿y³ do osi¹gniêcia celu (Rydzewski, 1996a). W koñcu
przyszed³ ten wielki dzieñ. 23 marca 1957 r. kierowany
przez niego zespó³ natrafi³ na rudy miedzi o znaczeniu przemys³owym. W otworze Sieroszowice IG 1, na g³êbokoœci
655,95–658,7 m, stwierdzono obecnoœæ margli o zawartoœci 1,4% Cu (Rydzewski, 2007a). Wystêpowanie bogatej
mineralizacji miedziowej potwierdzono w otworze S-19 w
Lubinie. Wielu geologów, tak¿e pracowników instytutu, nie
wierzy³o jednak w ci¹g³oœæ mineralizacji pomiêdzy tymi
dwoma otworami oraz w jej wartoœæ gospodarcz¹
(Rydzewski, 1996a). Stwierdzone okruszcowanie znajdowa³o siê na g³êbokoœci ponad 600 m, a wiêc znacznie
g³êbiej w stosunku do prac górniczych realizowanych przed
wojn¹, siêgaj¹cych do 400 m (op. cit). Mimo ¿e kolejne
wiercenia potwierdzi³y s³usznoœæ podjêtych dzia³añ prospekcyjnych, fakt odkrycia tak wielkiego i zwartego z³o¿a w
samym centrum Europy, w drugiej po³owie XX w., by³ dla
wielu wprost niewiarygodny (Dubiñski, 2007).
Do 1959 r. wykonano i zbadano rdzenie wiertnicze z 24
otworów, z których 18 by³o pozytywnych. Umo¿liwi³o to
zespo³owi pod kierunkiem J. Wy¿ykowskiego opracowanie pierwszej dokumentacji z³o¿a Lubin–Sieroszowice
o zasobach miedzi 19 339 tys. t, powierzchni 175 km2
i zawartoœci 1,42% Cu (Rydzewski, 2007a). W tym samym
roku J. Wy¿ykowski otrzyma³ od Rady Pañstwa Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
LOS ODKRYWCY
Razem z sukcesami nieod³¹cznie pojawia³y siê k³opoty,
które towarzyszy³y Wy¿ykowskiemu przez prawie ca³y
okres pracy zawodowej. Tym razem negatywne opinie ekspertów górniczych odnoœnie trudnych warunków wodnych
wydawa³y siê przekreœlaæ ekonomicznoœæ inwestycji
(Rydzewski, 2007a). Na szczêœcie problemy te uda³o siê
pokonaæ i Wy¿ykowski móg³ kontynuowaæ prace prospekcyjne poza konturem odkrytego z³o¿a. W 1964 r. zatwierdzono do realizacji „Generalny projekt poszukiwañ rud
miedzi…”, dziêki któremu okreœlono zasoby perspektywiczne w kat. D1 obszaru usytuowanego po pó³nocnej czêœci
odkrytego wczeœniej z³o¿a, o powierzchni 192 km2 i zasobach
916 mln t rudy (na podstawie danych z otworów G³ogów IG 1
i Gawrony IG 1). Prace prospekcyjne za miedzi¹ na kolejnych
obszarach przedpola Sudetów trwaj¹ do dziœ (m.in. Banaszak
& Leszczyñski, 2007; Speczik i in., 2007), niestety ju¿ bez
udzia³u Jana Wy¿ykowskiego.
Warto w tym miejscu nieco szerzej wspomnieæ o awansach naukowych i zawodowych J. Wy¿ykowskiego w
Instytucie Geologicznym. Na stanowisko adiunkta zosta³
mianowany 22 lutego 1954 r., a w przygotowanej na tê okazjê opinii zosta³ scharakteryzowany jako „wartoœciowy kierownik, do zagadnieñ geologicznych podchodz¹cy bardzo
wnikliwie, wykazuj¹c przy tym pe³n¹ inicjatywê. Postawa
moralna i etyczna nie budzi zastrze¿eñ. Cechuje go drobnomieszczañski sposób bycia. Dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej nie przejawia, nie wykazuje zainteresowania
sprawami politycznymi. W latach 1936–1938 by³ w zakonie kapucynów”. Samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym zosta³ 1 czerwca 1963 r., a pracê doktorsk¹
„Zagadnienia miedzionoœnoœci cechsztynu na tle budowy
geologicznej strefy przedsudeckiej” obroni³ dopiero rok
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póŸniej. Decyzj¹ Rady Naukowej Instytutu Geologicznego
z dnia 6 maja 1965 r. uzyska³ stopieñ naukowy doktora.
Promotorem pracy by³ prof. dr Stanis³aw Jaskólski (AGH),
a recenzentami – prof. dr Józef Oberc (Uniwersytet Wroc³awski) i doc. mgr in¿. Roman Osika. Obrona ze wzglêdu na
tematykê pracy mia³a charakter tajny. Przewodnicz¹cym
komisji by³ prof. dr Marian Kamieñski, a uczestniczy³ w niej
m.in. prezes CUG doc. mgr in¿. Mieczys³aw Mrozowski.
W 1966 r. Wy¿ykowski wraz z 10-osobowym zespo³em
zosta³ laureatem zespo³owej Nagrody Pañstwowej I stopnia w zakresie geologii, górnictwa i energetyki – za udzia³
w odkryciu z³o¿a rud miedzi Lubin–Sieroszowice i opracowaniu pierwszej dokumentacji geologicznej. Wœród cz³onków nagrodzonego zespo³u byli równie¿ nie¿yj¹cy wówczas
od kilku lat Józef Zwierzycki i Antoni Graniczny.
Jan Wy¿ykowski, jako uznany autorytet geologii z³ó¿
rud miedzi w œwiecie, bra³ udzia³ w wyjazdach konsultacyjnych do Jugos³awii, Rumunii, NRD, Bu³garii i CSRS
(Osika, 1975) (ryc. 4, 5, 6).
Efektem spektakularnego odkrycia J. Wy¿ykowskiego
i jego zespo³u by³a zmiana statusu Polski na rynku surowcowym na œwiecie – nasz kraj sta³ siê potentatem miedziowym.
Powsta³ ogromny Legnicko-G³ogowski Okrêg Miedziowy,
w którym oprócz miedzi jest eksploatowane srebro (jesteœmy równie¿ jego czo³owym producentem), a tak¿e Au, Ni,
Pb, Pt-Pd, Se, Re i sól kamienna.
Pierwsz¹ tonê rudy wydobyto na powierzchniê w kopalni
Lubin 20 marca 1963 r. Zbudowano kopalnie Polkowice,
Rudna i Sieroszowice. Rozbudowano hutê miedzi w Legnicy, wybudowano hutê w G³ogowie i walcowniê w Orsku.
Wszystko to osi¹gniêto dziêki determinacji J. Wy¿ykowskiego, ale na niego, a ujmuj¹c szerzej na ca³e œrodowisko
geologiczne i górników, by³a wywierana olbrzymia presja
ze strony w³adz partyjnych i pañstwowych. ¯¹dano coraz
wiêkszych zasobów i coraz wiêkszego wydobycia. By³y to
cechy charakterystyczne epoki Gierka. Doktor Wojciech
Salski wspomina (inf. ustna, 2017), ¿e gdy za³oga KGHM
przyjê³a zobowi¹zanie wyprodukowania 700 tys. t miedzi
elektrolitycznej w ci¹gu roku, wówczas do Lubina przyjecha³ towarzysz Edward i na zebraniu zawo³a³ w charakterystyczny dla siebie sposób: „a nie dalibyœcie rady

Ryc. 4. Dolina Saale (?). Wprowadzenie w geologiê obszaru. Od
lewej: J. Wy¿ykowski, J. Jungwirth (?), R. Wagner i M. Podemski.
NRD, lipiec 1966 r. Ze zbioru M. Podemskiego
Fig. 4. Saale Valley (?). Introduction to the geological structure.
From the left: J. Wy¿ykowski, J. Jungwirth (?), R. Wagner and
M. Podemski. GDR, July 1966. Private collection of M. Podemski
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wyprodukowaæ milion ton?” OdpowiedŸ mog³a byæ tylko
jedna. Potem nale¿a³o siê z tego jakoœ chy³kiem wycofywaæ. A takie sytuacje nie sprzyja³y J. Wy¿ykowskiemu.
Bêd¹c cz³owiekiem o pogodnym usposobieniu, maj¹c
poczucie osaczenia i braku wsparcia ze strony innych –
wybucha³, a sprawy, które w normalnych warunkach nie
mia³yby wiêkszego znaczenia, bardzo go irytowa³y. Konflikt
z prze³o¿onymi, jaki zaistnia³ w instytucie, mia³ bez w¹tpienia

Ryc. 5. Kamienio³om wapienia cechsztyñskiego w Gosswitz (?).
Od lewej: M. Podemski, R. Wagner, J. Jungwirth (?) i J. Wy¿ykowski. NRD, lipiec 1966 r. Ze zbioru M. Podemskiego
Fig. 5. Zechstein limestone quarry in Gosswitz (?). From the left:
M. Podemski, R. Wagner, J. Jungwirth (?) and J. Wy¿ykowski.
GDR, July 1966. Private collection of M. Podemski

Ryc. 6. Jedno z ostatnich zdjêæ Jana Wy¿ykowskiego: ekspercka
wizyta w Macedonii (czerwiec 1974 r.). Od lewej: T. Iwanow,
J. Wy¿ykowski, W. Salski, B. Rebula. Ze zbioru W. Salskiego
Fig. 6. One of the last photographs of Jan Wy¿ykowski: an expert
visit to Macedonia (June 1974). From the left: T. Iwanow, J. Wy¿ykowski, W. Salski and B. Rebula. Private collection of W. Salski
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pod³o¿e charakterologiczne. Jan Wy¿ykowski nie by³ typem
naukowca. W relacji dr. W. Salskiego (inf. ustna, 2017)
by³o to najprawdopodobniej powodem napiêæ miêdzy nim
a zdecydowanie dbaj¹cym o poprawnoœæ naukow¹ zastêpc¹
dyrektora IG prof. Janem Czermiñskim. W czasach nam
wspó³czesnych jego dorobek naukowy oparty przede
wszystkim na projektach badañ i dokumentacyjnych opracowaniach archiwalnych, a tak¿e na autorstwie ok. 30 prac
publikowanych g³ównie w Przegl¹dzie Geologicznym,
zosta³by z pewnoœci¹ oceniony bardzo s³abo. By³ to cz³owiek
czynu, prowadz¹cy poszukiwania z wielkim rozmachem.
Prawdziwy geolog prospektor, którego zadaniem jest odkrywanie i dokumentowanie z³ó¿. Na szczêœcie J. Wy¿ykowski ¿y³ w trudnych, ale ciekawych czasach i w nich
móg³ siê wykazaæ jako odkrywca. Otrzyma³ od losu szansê,
której nie zmarnowa³.
W 1974 r. Wy¿ykowski otrzyma³ pisemne polecenie
przekazania archiwaliów, map, magazynów z rdzeniami
wiertniczymi do Wroc³awia, gdzie w Oddziale Dolnoœl¹skim IG powsta³a w³aœnie Pracownia Miedzi (Rydzewski, 2005, maszynopis). Nowa pracownia mia³a przej¹æ
ca³oœæ problematyki miedziowej. By³o to zgodne z nowymi planami regionalizacji tematyki geologicznej, któr¹
przeprowadzano, nie licz¹c siê z wczeœniejsz¹ struktur¹
organizacji prac geologicznych, a tak¿e z istniej¹cymi,
odpowiednio przygotowanymi i pracuj¹cymi, zespo³ami
specjalistów. Pracownia Miedzi w Warszawie mia³a byæ
zlikwidowana. Wielki Odkrywca Polskiej Miedzi poczu³
siê bezradny i bezsilny. Jako bezpartyjny nie mia³ siê w
tamtych czasach do kogo zwróciæ o pomoc. Zmar³ na zawa³
serca 29 paŸdziernika 1974 roku. Mia³ 57 lat.
WSPOMNIENIA O JANIE WY¯YKOWSKIM
Dubiñski (2007) wspomina Jana Wy¿ykowskiego jako
cz³owieka bezkonfliktowego, towarzyskiego, lubi¹cego
œpiew, opiekuñczego i przyjacielskiego dla m³odzie¿y. Jak

wynika z relacji ¿ony Kazimiery (ryc. 7), Jan Wy¿ykowski
by³ niezwykle zaanga¿owany w pracê, a jednoczeœnie bardzo uczciwy, obowi¹zkowy i wymagaj¹cy (Litwin,
2007b). Rydzewski pisa³, ¿e by³ cz³owiekiem honoru i mia³
wiele cech pozytywnych (2007b). Wspomina Wy¿ykowskiego jako fanatyka pracy geologicznej, pasjonata,
cz³owieka powa¿nego, pracowitego i upartego, który w
pracy by³ bardzo zaanga¿owany, pe³en obaw o dotrzymanie terminów (Rydzewski 1996a). Wykazywa³ wiele samozaparcia w d¹¿eniu do celu, „mimo przeciwnoœci i goryczy,
których dostarcza³ nie zawsze sprawiedliwy los”. Stawia³
sobie wysokie wymagania, a do pracy swojej i swoich pracowników podchodzi³ bardzo krytycznie, choæ z perspektywy czasu potrafi³ doceniæ wspólny wysi³ek i wykazywa³
uczucie zadowolenia. Ceni³ poparcie „udzielane mu przez
nieliczne wówczas autorytety”, m.in. profesorów A. Tokarskiego, J. Zwierzyckiego i R. Krajewskiego (Rydzewski,
1996a). By³ „konsekwentny w wyznaczaniu sobie zadañ”
i zdecydowany kontynuowaæ badania, mimo wielu obiektywnych przeszkód, takich jak nieprzychylne nastawienie,
negatywne opinie, awarie i brak pozytywnych wyników w
pierwszych otworach wiertniczych (Rydzewski, 2007a).
Stworzy³ œwietny, oddany pracy zespó³ i by³ dumny
z dynamicznie rozwijaj¹cego siê przemys³u miedziowego
(Rydzewski, 1996a).
Wojciech Salski po latach wspomina, ¿e ten ³agodny
i pogodny na ogó³ cz³owiek miewa³ te¿ reakcje wybuchowe
(inf. ustna, 2017). Du¿¹ przykroœæ sprawia³y mu g³osy
polemiczne odnoœnie osoby, która faktycznie odkry³a z³o¿e
(Rydzewski, 2007a). Na te wszystkie k³opoty nak³ada³o siê
kompletne ignorowanie przez J. Wy¿ykowskiego w³asnego
stanu zdrowia, co w efekcie doprowadzi³o do nieszczêœcia.
Doktor Andrzej Rydzewski, ostatni z ¿yj¹cych cz³onków zespo³u prospekcyjnego odkrywcy Polskiej Miedzi,
opowiada³, ¿e J. Wy¿ykowski mia³ dosyæ skomplikowany
styl prowadzenia rozmowy. Czêsto wtr¹ca³ przys³owia
³aciñskie i „lubi³ wyjaœniaæ rozmówcy sprawy poboczne”.
Zaaferowany, mówi³ niekiedy nieco chaotycznie, skróconymi wypowiedziami. Irytowa³a go koniecznoœæ polemiki
z tendencyjnie g³oszonymi stwierdzeniami, a tak¿e wielokrotnego wyjaœniania i prostowania opinii osób niezbyt
dobrze zorientowanych w temacie (Rydzewski, 1996a).
SUKCES MA WIELU OJCÓW

Ryc. 7. Jan Wy¿ykowski z rodzin¹: z ¿on¹ Kazimier¹ i córk¹
Ma³gorzat¹. Ze zbiorów rodzinnych K. Wy¿ykowskiej
Fig. 7. Jan Wy¿ykowski with his family: his wife Kazimiera and
daughter Ma³gorzata. Family collection of K. Wy¿ykowska

Do koñca ¿ycia Jana Wy¿ykowskiego i po jego œmierci
kwestionowano jego autorstwo odkrycia Wielkiej Miedzi.
W³odzimierz Miêsowicz, w latach 1967–1976 dyrektor
kolejno trzech kopalñ (Lubin, Rudna i Sieroszowice) w filmie A. Suworow i A. Koguta „Wydrzeæ ziemi tajemnicê”
opowiada³: – To by³o perfidne, chciano siê go pozbyæ,
i ca³y czas lansowano tezê, ¿e odkry³ miedŸ, bo znalaz³
dokumentacjê poniemieck¹. Tadeusz Maæka³a, by³y prezydent Lubina, na obchodach jubileuszu KGHM sugerowa³
publicznie, ¿e J. Wy¿ykowski by³ komunist¹ i nigdy nie
odkry³ z³ó¿ miedzi, bo ju¿ Niemcy o nich wiedzieli (Kokot,
2011). Œwiadczy to o zupe³nej ignorancji autora tych s³ów.
W warunkach gospodarki wojennej, w czasie II wojny
œwiatowej Niemcy eksploatowali wszystko, co siê da³o
zarówno na terenie pañstw okupowanych, jak i na obszarze
swojego kraju. Gdyby wiêc posiadali tak¹ wiedzê, z³o¿e
to by³oby niew¹tpliwie eksploatowane. W kombinacie
wyst¹pienie to wywo³a³o poruszenie m.in. dlatego, ¿e
J. Wy¿ykowski ca³e ¿ycie by³ bezpartyjny. Pose³ Ryszard
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Zbrzyzny w dniu 4 maja 1998 r. skierowa³ list do niemieckiego Federalnego Urzêdu ds. Geologii i Surowców w
Hanowerze (BGR – S³u¿ba Geologiczna Niemiec) z proœb¹
o wyjaœnienie sprawy (op. cit.). OdpowiedŸ podpisana przez
dr. K. Fesefelda nadesz³a zaledwie po 10 dniach, a w niej
s¹ zawarte informacje o tym, ¿e w rejonach obecnego
Zag³êbia Miedziowego Niemcy „nie znaleŸli margla (z³o¿a)
miedzionoœnego o op³acalnym okruszcowaniu”, a odkrycie z³ó¿ w rejonie Lubina i G³ogowa jest zas³ug¹ polskich
geologów. W koñcowej czêœci pisma znajduje siê stwierdzenie, ¿e oparte na analizach danych geologicznych i sejsmicznych wiercenia, wykonane pod kierownictwem
J. Wy¿ykowskiego, doprowadzi³y do stwierdzenia w 1957 r.
rud miedzi w rejonie Lubina. Jednoczeœnie uznano to odkrycie za najwiêksze w historii poszukiwañ (PaŸdziora, 2004).
Do dnia dzisiejszego nie milknie te¿ dyskusja, czy to na
pewno Jan Wy¿ykowski jest odkrywc¹ Polskiej Miedzi,
czy mo¿e Józef Zwierzycki (Rydzewski, 2007b). Spory te
z pewnoœci¹ by³yby przykre dla obu wspania³ych naukowców i przyjació³. Ka¿dy z nich i wiele jeszcze innych osób
mia³o swój istotny wk³ad w odkrycie z³o¿a, ale odkrywc¹
jest ten, kto zobaczy³ z³o¿e i „dostarczy³ materia³ów
œwiadcz¹cych o jego obecnoœci”, a nie ten kto na podstawie
ró¿nych informacji „przypuszcza o jego istnieniu” (op. cit.).
Jak podaje Rydzewski (2007a) spo³eczeñstwo szanuje
pamiêæ Jana Wy¿ykowskiego. W Lubinie postawiono mu
pomnik, imiê Wy¿ykowskiego nosi Szyb SW-1, Osiedle
i Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Lubinie, liczne szko³y:
Szko³a Podstawowa nr 1 w Polkowicach, Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Haczowie, Zespó³ Szkó³ w G³ogowie,
Szko³a Podstawowa nr 8 w Lubinie, Zespó³ Szkó³ nr 2 w
Lubinie, Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Krotoszycach oraz Pañstwowy Dom Dziecka w Wilkowie, a Gimnazjum w Chocianowie nosi imiê Odkrywców Polskiej
Miedzi. W 2016 r. powsta³a Uczelnia Jana Wy¿ykowskiego
w wyniku po³¹czenia dwóch szkó³ o 14-letniej tradycji:
Dolnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Techniki
w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zag³êbia Miedziowego w Lubinie. W 2013 r. imiê Jana Wy¿ykowskiego
nadano g³ównemu gmachowi Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Przy
Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Lubiñskiej funkcjonuje
Muzeum im. Jana Wy¿ykowskiego. W Sieroszowicach dzia³a
Towarzystwo Przyjació³ im. Jana Wy¿ykowskiego (op. cit.).
ród³em danych faktograficznych by³y m.in. ¿yciorysy i inne
dokumenty osobowe z Archiwum Zak³adowego PIG-PIB.
Autorzy dziêkuj¹ Recenzentom za cenne sugestie, które przyczyni³y siê do udoskonalenia ostatecznej wersji publikacji.
Serdeczne podziêkowanie kierujemy do dr. Andrzeja Rydzewskiego
i prof. S³awomira Oszczepalskiego za cenne uwagi po lekturze
artyku³u. Panom dr. Maciejowi Podemskiemu i dr. Wojciechowi
Salskiemu bardzo dziêkujemy za udostêpnienie zdjêæ i wspomnienia.
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NIEPUBLIKOWANE
MATERIA£Y ARCHIWALNE
J. WY¯YKOWSKIEGO
1954 O wystêpowaniu miedzi w niecce œródsudeckiej oraz o wstêpnych
pracach poszukiwawczych za rudami miedzi w rejonie Nowej

1955

1959
1959
1960
1962

1962
1962
1963
1963

1964
1968
1970
1971
1973
1974

1975

1975

Rudy prowadzonych przez Zak³ad Z³ó¿ Kruszców Instytutu Geologicznego, 1953–1954.
Tymczasowe sprawozdanie z przebiegu i wyników prac poszukiwawczych za rudami miedzi prac poszukiwawczych za rudami
miedzi prowadz¹cych w 1955 roku na Dolnym Œl¹sku.
Sprawozdanie z prac Pracowni Z³ó¿ Kruszców Miedzi.
Dokumentacja geologiczna z³o¿a rud miedzi Sieroszowice–Lubin
w rejonie G³ogowa i Legnicy.
Projekt robót geologiczno-geofizycznych na rok 1961 dla poszukiwañ rud miedzi.
Projekt robót geologiczno-geofizycznych dla poszukiwañ cechsztyñskich z³ó¿ rud miedzi na obszarze na wschód od Wroc³awia
(Wroc³aw–Kluczbork).
Projekt robót geologiczno-geofizycznych dla poszukiwañ cechsztyñskich z³ó¿ rud miedzi.
Aneks do projektu robót geologiczno-geofizycznych na rok 1961
dla poszukiwañ z³ó¿ rud miedzi.
Sprawozdanie z poszukiwañ rud miedzi za rok 1962.
Projekt robót geologicznych dla otworu „Zaborów” + Aneks do proprojektu robót geologiczno-geofizycznych na 1960 rok dla poszukiwañ z³ó¿ miedzi.
Generalny projekt poszukiwañ z³ó¿ rud miedzi.
Poszukiwania dolnocechsztyñskich z³ó¿ rud miedzi na wschód od
Wroc³awia.
Projekt poszukiwañ cechsztyñskich rud miedzi w rejonie Wroc³awia
Wyniki poszukiwañ cechsztyñskich rud miedzi w rejonie G³ogów–
Œcinawa.
Projekt wstêpnych poszukiwañ cechsztyñskich rud miedzi w rejonie S³awy Œl¹skiej.
Projekt poszukiwañ cechsztyñskich rud miedzi na obszarach zachodniej czêœci monokliny przedsudeckiej, perykliny ¯ar i niecki
pó³nocnosudeckiej.
(Gospodarczyk E., Metlerski E., Rydzewski A., Wy¿ykowski J.)
Poszukiwanie cechsztyñskich rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Wyjaœnienie mo¿liwoœci przed³u¿ania siê z³o¿a Lubin–
G³ogów po upadzie – Dokumentacja otworu S³awa IG-1.
(Gospodarczyk E., Metlerski E., Rydzewski A., Wa¿ny H., Wy¿ykowski J.) Wyniki prac poszukiwawczych za rudami miedzi w
rejonie Wroc³awia.

NAGRODY I ODZNACZENIA
(za R. Osik¹, 1975)
Order Sztandaru Pracy I klasy
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal 30-lecia Polski Ludowej
Medal za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju
Medal Górnictwa w 1000-lecie Pañstwa Polskiego
Z³ota Odznaka „Zas³u¿ony dla Dolnego Œl¹ska”
Z³ota Odznaka Budowniczego Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego
Z³ota Odznaka Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa
Odznaka Zas³u¿onego Przodownika Socjalistycznej Pracy
Odznaka 1000-lecia Pañstwa Polskiego
Odznaka „Zas³u¿ony dla Instytutu Geologicznego”
Odznaka „Zas³u¿ony Dzia³acz Zwi¹zku Zawodowego Górników”
Zespo³owa Nagroda Pañstwowa I stopnia
Zespo³owa Nagroda Przewodnicz¹cego Komitetu Nauki i Techniki
Tytu³ Kawalera Orderu Bry³y
Tytu³ Honorowego Obywatela miasta Lubina
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