
Dnia 21 lutego 2011 r. zmar³a niespodziewanie Janina
Wik³o. By³a Ona doœwiadczonym geologiem, wieloletnim
pracownikiem administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Wype³nia³a sumiennie swoje obowi¹zki, sprawuj¹c pieczê
m.in. nad sprawami geologii i ochrony œrodowiska terenu
województwa dolnoœl¹skiego jako geolog wojewódzki.

Mimo licznych obowi¹zków chêtnie dzieli³a siê swym
bogatym doœwiadczeniem zawodowym z kolegami, tak¿e
geologami wojewódzkimi i powiatowymi. Janina Wik³o,
z domu Winnicka, urodzi³a siê 7 paŸdziernika 1950 r. we
Wroc³awiu. W 1969 r., kontynuuj¹c tradycje rodzinne,
podjê³a studia geologiczne na Wydziale Nauk Przyrodni-
czych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Kole¿anki i koledzy
ze studiów wspominaj¹ J¹ takimi s³owami:

Iwonê (bo tak nazywali J¹ wszyscy) Winnick¹, po mê¿u
Wik³o, poznaliœmy na jesieni 1969 r., kiedy rozpoczyna-
liœmy razem studia geologiczne na Wydziale Nauk
Przyrodniczych UWr. Mieszka³a we Wroc³awiu. Niemal
natychmiast sta³a siê naturalnym przywódc¹ cokolwiek
zagubionych na studiach pierwszoroczniaków. Wybraliœ-
my J¹ na staroœcinê roku, poniewa¿ by³a przebojowa,
mia³a zdolnoœci organizacyjne, a przy tym sporo tupetu.
By³a dowcipna, bezpoœrednia i powszechnie lubiana.
Œwietnie gra³a w bryd¿a. Prze¿yliœmy razem piêæ lat stu-
diów geologicznych, wspólne wyjazdy na praktyki geolo-
giczne, studenckie imprezy, w tym zorganizowany przez
Ni¹ „pó³metek studiów” w schronisku pod Wie¿yc¹
(Masyw Œlê¿y).

Po ukoñczeniu studiów w 1974 r. spotykaliœmy siê rza-
dziej, nie mniej utrzymywaliœmy kontakty.

Anga¿owa³a siê w prace Stowarzyszenia Geologów
Wychowanków Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Po ukoñczeniu studiów w 1974 r. Janina Wik³o rozpo-
czê³a pracê w przedsiêbiorstwie WODROL we Wroc³awiu,
w dziale hydrogeologii. W 1978 r. uzyska³a uprawnienia
Centralnego Urzêdu Geologii w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania zasobów wód podziemnych. Posiada³a
tak¿e uprawnienia kierownika ruchu w odkrywkowych
zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny pospolite.
W 1982 r. zaczê³a pracowaæ w Urzêdzie Wojewódzkim
we Wroc³awiu jako starszy inspektor, gdzie odpowiada³a
m.in. za sprawy zwi¹zane z zatwierdzaniem projektów prac
geologicznych, dokumentacji geologicznych czy ochron¹
z³ó¿ kopalin, a póŸniej tak¿e za udzielanie koncesji geolo-
gicznych i nadzór górniczy w odniesieniu do kopalin
pospolitych.

Od 1996 r. Janina Wik³o pe³ni³a funkcjê geologa woje-
wódzkiego przy wojewodzie wroc³awskim. W lipcu 1999 r.
objê³a stanowisko kierownika oddzia³u w urzêdzie woje-
wódzkim. W zwi¹zku z reorganizacj¹ administracji pañstwo-
wej i przejêciem kompetencji w zakresie geologii przez
marsza³ka województwa w 2006 r. objê³a Ona stanowisko

geologa wojewódzkiego i dyrektora Wydzia³u Geologii w
Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego.
Wspó³pracownicy wspominaj¹, ¿e zawsze mogli liczyæ na
Jej pomoc i korzystaæ z Jej bogatego doœwiadczenia zawo-
dowego podczas wykonywania szczególnie trudnych i
skomplikowanych zadañ. By³a Ona wyj¹tkowo ceniona za
swój wk³ad i zaanga¿owanie w podniesienie standardów
zarz¹dzania geologi¹, zw³aszcza przez czynny udzia³ we
wdra¿aniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ (ISO) w urzêdzie
marsza³kowskim. W listopadzie 2008 r., w uznaniu zas³ug
dla polskiej geologii, minister œrodowiska nada³ Jej odznakê
honorow¹ Zas³u¿ony dla polskiej geologii. Stanowisko
geologa wojewódzkiego piastowa³a a¿ do przejœcia na
emeryturê 18 stycznia 2011 r.

Janina Wik³o prowadzi³a te¿ dzia³alnoœæ spo³eczno-
-naukow¹, m.in. zasiada³a w utworzonej z inicjatywy pre-
zydenta Wroc³awia radzie Alternatywne Ÿród³a zaopatrze-
nia Wroc³awia w wodê pitn¹ oraz pe³ni³a zaszczytn¹
funkcjê honorowego cz³onka Rady Naukowej Instytutu
Nauk Geologicznych, powo³anej przez rektora Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego. Z ramienia wojewody by³a opieku-
nem w zakresie geologii gmin Mys³akowice, Janowice
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Ryc. 1. Janina Wik³o Fot. D. Kamecka



Wielkie i Je¿ów Sudecki. By³a cz³onkiem Rady Spo³ecz-
nej Zak³adu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa,
a tak¿e aktywnie uczestniczy³a w Dolnoœl¹skich Festiwa-

lach Nauki, organizowanych przez dolnoœl¹skie
uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Promieniowa³a pozytywn¹ energi¹, by³a nie-
tuzinkowa, nigdy nie pozostawa³a w cieniu. Na
tle urzêdniczej szaroœci bardzo siê wyró¿nia³a.
By³a odwa¿na, œmia³o wyra¿a³a swoje pogl¹dy,
walczy³a o wartoœci, o sprawy, o pracowników.
By³a kobiet¹ sukcesu, naturaln¹ liderk¹, wzorem
udanego ³¹czenia kariery z ¿yciem osobistym.
Mia³a poczucie humoru, znakomicie czu³a kon-
teksty i nawet do trudnych sytuacji potrafi³a
podejœæ z profesjonalnym dystansem. Mia³a
„nosa” do ludzi – Jej zespó³ by³ zawsze najlep-
szy, œwietnie przygotowany. Nies³ychanie mi
imponowa³a, wówczas gdy obie pracowa³yœmy
w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim, a tak¿e
potem, gdy obserwowa³am pracê i rozwój Jej
kariery w administracji samorz¹dowej. Wtedy,
w 1999 r., nie by³o w DUW równie barwnej oso-
by: jednoczeœnie niezwykle kobiecej, ale i sta-
nowczej, mê¿nej, niez³omnej. By³a i na zawsze
pozostanie dla mnie wzorem do naœladowania.
Dziêkujê losowi, ¿e dane by³o nam siê spotkaæ,
¿e mia³am szansê obserwowaæ i uczyæ siê od niej
– wspomina Monika Dziadkowiec, dyrektor
generalny Ministerstwa Œrodowiska.

Informacje zebra³y
Ewa Zakrzewska-Dziki & Anna Wiêckowska
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Ryc. 3. Janina Wik³o (wtedy Winnicka) odbiera dyplom ukoñczenia studiów
geologicznych. Dyplom wrêcza prof. dr hab. Tadeusz Gunia (1974 r.). Fot. z
arch. M. Œliwiñskiej

Ryc. 2. Uczestnicy Narady Geologów Wojewódzkich, zorganizowanej w 2005 r. w Licheniu przez Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki we
Wroc³awiu (Janina Wik³o pierwsza od lewej). Fot. z arch. K. Lipiñskiego


