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Haczów – wieś gminna w Polsce 
południowo-wschodniej położona w 
województwie podkarpackim, w 
powiecie brzozowskim. W latach od 
1340 do 1772 r. wieś ta należała do 
ziemi sanockiej leżącej w województwie 
ruskim, następnie od 1772 r. do cyrkułu 
sanockiego w Galicji. Od 1918 r. wieś 
wchodziła w skład województwa 
lwowskiego, do powiatu brzozowskiego. 
W tej wsi, 31 marca 1917 r. urodził się 
Jan Wyżykowski.  
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Jan Wyżykowski urodził się w 
rodzinie chłopskiej. Jego 
rodzicami byli Zofia z 
Wojnowskich oraz Henryk 
Wyżykowski. Dziadkowie ze 
strony Jego matki mieli duży 
majątek w Haczowie nad 
Wisłoką. Do tej też wsi ze 
wschodnich kresów Polski 
przybyli dziadkowie Jego ojca. 
Do dzisiaj żyją w Haczowie 
potomkowie obu rodzin. 
Ojciec Jana był uzdolniony 
muzycznie i grał na wielu 
instrumentach. Zarabiał na 
utrzymanie rodziny stolarką i 
muzykowaniem na weselach. 
Państwo Wyżykowscy mieli 11 
dzieci. Jan był czwarty z kolei, 
a zarazem najstarszy z 
chłopców.  

Jan Wyżykowski (drugi z lewej) z rodzicami i 
rodzeństwem. Ze zbiorów prywatnych Kazimiery 
Wyżykowskiej. 
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Po latach Jan Wyżykowski 
wspomina: Matka to jest 
bardzo dobrą gospodynią. 
Zna się naprawdę  na roli i 
zakochana jest w tej roli. 
Natomiast ojciec połowicznie 
dzielił swoje zajęcia… 
Mianowicie stolarstwo i 
introligatorstwo. …Podstawą 
bytu to były ręce ojca z 
rzemiosła, no i zdolności 
muzyczne. Ojciec dużo grał, 
nie był muzykiem…Ulubionym 
jego instrumentem był 
klarnet….. Matka natomiast 
bardzo kochała śpiew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dom w Haczowie, w którym urodził się Jan Wyżykowski 



Jan Wyżykowski – człowiek miedzi 
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban, 

Krystyna Wołkowicz & Stanisław Wołkowicz 

 
 

Jan Wyżykowski szkołę 
powszechną ukończył w 
rodzinnej wiosce, a dzisiaj 
jest jej patronem.  Mimo, że 
Państwo Wyżykowscy często 
borykali się z problemami 
finansowymi, po sugestiach 
kierownika haczowskiej 
szkoły powszechnej i 
miejscowego księdza, że 
Jan wyróżnia się w nauce, 
zdecydowali się wspierać 
dalszą edukację 
najstarszego syna.   
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Haczów słynął z powołań 
kapłańskich, toteż Jana 
wysłano do nowicjatu w 
Kolegium Serafickim  w 
Rozwadowie, gdzie przybrał 
imię Bogusław Marian. 
Równocześnie rozpoczął 
naukę w gimnazjum 
humanistycznym w 
Rozwadowie i prywatnym 
gimnazjum klasycznym. 
Szybko okazało się, że Jan 
nie widzi swej przyszłości 
jako jezuita.  

 
Jan Wyżykowski (z lewej) w 
seminarium duchownym 
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Porzucił zakon w 1936 roku. 
Zdał eksternistycznie 
maturę w Gimnazjum im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie i objął posadę 
prywatnego nauczyciela we 
dworze w Bziance. Podjął 
też studia filozoficzno-
teologiczne w Kolegium O.O 
Kapucynów w Krakowie.  
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Młody Jan Wyżykowski myślał też 
o wstąpieniu do szkoły oficerskiej. 
Wojna przerwała te plany. Zgłosił 
się na ochotnika do wojska. W 
trakcie kampanii wrześniowej 
dostał się do niewoli. Udało mu 
się uciec i przybyć do Haczowa. 
Następnie wyjechał do Krakowa, 
gdzie podjął pracę w 
Ubezpieczalni Społecznej (m. in. 
w dziale prawnym) i pobierał 
konspiracyjnie lekcje śpiewu u 
profesora Bronisława 
Romaniszyna. Ten odkrył u Jana 
Wyżykowskiego chorobę krtani, 
która przekreśliła marzenia o 
karierze śpiewaka operowego. 
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Po latach Jego żona 
Kazimiera wspominała: 
Olbrzymią przyjemność 
sprawiała Mu gra na 
fortepianie i śpiewanie 
operowych arii. 
Najbardziej ukochana 
to aria Nadira z 
„Poławiaczy pereł” 
Bizeta, którą dla mnie 
również cudownie 
śpiewał. 
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Po wojnie, w 1945 r. Jan Wyżykowski 
rozpoczął studia na AGH. W latach 
1946 – 1948 odbywał praktyki 
wakacyjne w kopalniach oraz 
Państwowym Instytucie Geologicznym.  

1 lipca 1948 r., będąc jeszcze w 
trakcie studiów, podjął pracę w 
Bytomskich Zakładach Przemysłu 
Węglowego w kopalni „Łagiewniki” 
jako asystent kierownika ruchu 
górniczego. Pełnił tę funkcje dwa lata. 
W lipcu 1950 r. został starszym 
referentem inwestycji w kopalni 
„Radzionków”. W 1950 r. ukończył 
AGH z tytułem magistra inżyniera 
nauk technicznych. Pracę magisterską 
pt. „Rozpatrzenie problemu celowości 
budowy centralnej płuczki dla węgla z 
kopalń Radzionków, Andaluzja i Julian 
ze względu na wielkość wychodni 
koncentratu i na ilość węgla”,  napisał 
u profesora Witolda Budryka.  
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W 1951 roku Jan Wyżykowski 
nakazem pracy został 
przeniesiony do Państwowego 
Instytutu Geologicznego, na 
stanowisko referenta do spraw 
miedzi i planowania w Wydziale  
Rud z siedzibą w Krakowie. Po 
przeprowadzce w 1953 r. 
Wydziału Rud do Warszawy 
Wyżykowski również przeniósł się 
do stolicy, gdzie objął 
kierownictwo samodzielnej 
Pracowni Złóż Kruszców Miedzi w 
Zakładzie Złóż Rud Metali 
Nieżelaznych.  

Jan Wyżykowski ze swoimi współpracownikami. Od lewej,  Jan Wyżykowski, 
Janina Kołodziejczyk, Teresa Olesińska, Andrzej Rydzewski, Eugeniusz Metlerski i 
Edward Gospodarczyk; siedzą Irena Molendzka i Stanisław Przeniosło 
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 W 1954 r. Jan Wyżykowski 
ożenił się z Kazimierą 
Moczulską. Wspomina ona, 
że ….znalazł mnie przy okazji 
poszukiwania miedzi w 
okolicy Nowej Rudy. Mam 
dużą satysfakcję, gdyż mnie 
odnalazł pierwszą. Moi 
rodzice wynajmowali kwaterę 
naukowcowi z Warszawy. 
Uczucie między nami 
budowało się bardzo 
subtelnie i niepostrzeżenie, w 
1954 r. odbył się nasz ślub. 
Spełniło się moje dziewczęce 
marzenie, o tym, by zostać 
żoną sławnego i 
poświęconego wielkiej 
sprawie człowieka.   

 Kazimiera i Jan Wyżykowski z córką Dorotą. Fot. ze zbiorów 
prywatnych Kazimiery Wyżykowskiej.  
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Pani Kazimiera 
Wyżykowska wspomina: 
Mój mąż był przede 
wszystkim człowiekiem 
bardzo odpowiedzialnym 
za to co robił i za rodzinę. 
Mocno przeżywał wszystko 
co robił, nieraz mi mówił, 
że o odkryciu decyduje 
oczywiście szczęście, ale 
również wiedza i 
przekonanie, a czasami 
upór i pomoc prawdziwych 
przyjaciół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyżykowski z zespołem poszukiwali 
mineralizacji miedziowej w Polsce. Jak 
opisał to po latach sam Mistrz: 
„skrupulatnie gromadzono i 
analizowano dane o występowaniu 
kruszców w G. Świętokrzyskich, 
Karpatach i na Dolnym Śląsku, 
zwracając dużą uwagę na aspekty 
górniczo-ekonomiczne. Szukano złóż, a 
nie przejawów mineralizacji…. ważny 
był efekt, a nie efekciarstwo”.  

Badając łupki antrakozjowe czerwonego 
spągowca niecki śródsudeckiej, 
równolegle przygotowywano program 
badań dla słabo poznanego obszaru 
monokliny przedsudeckiej, w którym 
przed wojną geolodzy niemieccy nie 
widzieli możliwości występowania 
mineralizacji siarczkowej o wartości 
użytkowej.  
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Współpracujący z 
Wyżykowskim Antoni 
Graniczny przygotował 
założenia pod realizację 
profilu sejsmicznego wzdłuż 
linii Bolesławiec-Głogów. 
Następnie wzdłuż tego 
profilu  Wyżykowski 
zaplanował wiercenia.  

Przygotowywane prace 
prospekcyjne spotkały się z 
negatywną opinią środowiska 
geologów, na opiniach 
których zaciążyły poglądy 
badaczy przedwojennych. Wieliczka 1953. Antoni Graniczny (środkowy rząd, drugi z prawej), Jan Wyżykowski 

(środkowy rząd, drugi z lewej), Marek Graniczny (między Ojcem i Matką). Ze zbioru  
M. Granicznego. 
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Wobec tego szczególnie 
cenne było wsparcie J. 
Zwierzyckiego, który już w 
1951 roku wskazywał na 
konieczność podjęcia 
badań geologicznych na 
północ od Wrocławia, „w 
tym zaniedbanym przez 
Niemców wielkim 
obszarze” i „skorzystania z 
jego bogactw naturalnych” 
i który interpretując wyniki 
profilu sejsmicznego 
Bolesławiec – Głogów 
kreślił brzeg morza 
cechsztyńskiego w okolicy 
Gromadki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Wyżykowski w otoczeniu pracowników wiertni na wierceniu Sieroszowice IG 1 

Jan Wyżykowski z grupą wiertników na tle wiertni. Fot. ze zbiorów KGHM Polska Miedź SA. 



Mimo, że pierwsze wiercenia 
(Gromadka, Ruszowice i Gajki) 
wskutek licznych awarii zakończyły 
się niepowodzeniem, istotnym 
argumentem za kontynuacją 
programu było nawiercenie przez 
przemysł naftowy w utworach 
cechsztynu w otworze Wschowa 1 
interwału z mineralizacją siarczkową.  

23 marca 1957 r. kierowany 
przez Wyżykowskiego zespół 
natrafił na rudy miedzi o 
znaczeniu przemysłowym. W 
otworze Sieroszowice IG 1, na 
głębokości 655,95-658,7 m 
stwierdzono obecność margli o 
zawartości 1,4% Cu.  
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Urszula Romaniuk z Gazety 
Wrocławskiej opisuje w 2009 r.  
moment odkrycia złoża w relacji 
jednego z pracowników wiertni: 
Dochodziła czwarta nad ranem. Był 23 
marca 1957 roku. Stanisław Pasternak 
pracował na trzeciej zmianie. Miał wtedy 
dwadzieścia lat i był pomocnikiem 
wiertacza. Pamięta, że lało jak z cebra. 
A ludzie nie mieli takich jak teraz ubrań 
ochronnych. Byli przemoczeni. - 
Ułożyłem w skrzynce rdzeń wyciągnięty 
z odwiertu badawczego, z głębokości 
643 metrów - wspomina pan Stanisław. 
- Pamiętam, jakby to działo się wczoraj. 
Było tego z pięć metrów. Najpierw 
dolomit, potem ruda miedzi i biały 
piaskowiec. Okruszcowane. Nie 
wiedzieliśmy, co to może być, ale 
ułamałem kawałek łupku. Łatwo się 
topił. Przyjechał kierownik, a potem Jan 
Wyżykowski, który prowadził prace. Od 
razu stwierdził, że jest nawet trzy 
procent miedzi. Skąd wiedział? Nie 
wiem. 



Wójt Radwanic, pani Sabina 
Zawis opowiadała , że …Stąd, 
w ciemną, wietrzną noc Jan 
Wyżykowski wiózł tą 
miedzionośną grudkę do 
Warszawy. Jechał swoją starą 
wysłużoną warszawą, która 
nie chciała odpalić. 
Mieszkańcy wsi musieli go 
pchnąć, żeby mógł wyruszyć 
w podróż…. 
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Jeden ze współpracowników 
Jana Wyżykowskiego – 
Eugeniusz Metlerski 
wspomina: Wyżykowski 
cieszył się jak dziecko. Nie 
mógł się doczekać, kiedy 
wreszcie dojedzimy do 
instytutu. Po drodze 
zatrzymał nas milicjant. „Co 
wieziecie” – zapytał. „Skarb 
wieziemy” – odpowiedział 
Wyżykowski.  
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obecnie 

Kilka miesięcy później (8 
sierpnia 1957) podobnej 
jakości rudy miedzi 
napotkał drugi 
zaprojektowany przez Niego 
otwór w okolicy Lubina 
(Lubin IG 1). Kontynuując 
te odkrycia, w 1959 r. 
Wyżykowski z zespołem 
udokumentowali największe 
w Europie i jedno z 
największych w świecie złóż 
rud miedzi Lubin - 
Sieroszowice.   

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C5%82o%C5%BCe_rud_miedzi_Lubin-Sieroszowice&action=edit&redlink=1
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Jan Kostecki, ówczesny redaktor 
naczelny „Przeglądu 
Geologicznego” pisał: Odkrywczy 
sukces Wyżykowskiego polegał na 
tym, że wszedł na obszar 
traktowany przez innych jako 
negatywny i miał odwagę 
penetrrować tereny wybrane 
przez samego siebie, w wyniku 
własnych przemyśleń i dedukcji. 
A czynił to mając świadomość, że 
w przypadku negatywnych 
wyników poniesie pełną 
odpowiedzialność za niecelowe 
angażowanie środków.  
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Podczas poszukiwaniu złóż miedzi często 
mieszkał we wsi Sieroszowice u państwa 
Natalii i Henryka Lelickich. Bywał u nas 
po kilka dni w miesiącu. Takiego 
człowieka jak on, nigdy jeszcze w życiu 
nie spotkałam. Odwiedzał nas nawet po 
swoim wyjeździe. Ciągle nie mogliśmy 
się z nim nagadać. Wśród 
współpracowników cieszył się wielkim 
autorytetem – opowiadała Pani Natalia. 
Był bardzo skromny, miał niewielkie 
wymagania. Kiedy chciał herbaty albo 
kawy, a akurat w domu nie było wody, 
sam biegał z wiaderkiem do studni. 
Czasy były takie, że na sklepowych 
półkach brakowało wielu towarów. Gdy 
przyjeżdżał, zawsze coś nam przywoził. 
Raz nawet prawdziwego szampana. 
Uwielbiał moje pierogi. Kiedy tylko 
przyjeżdżał zawsze pytał czy mam 
serek, bo zaraz będziemy gotować… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Natalia i Henryk Leliccy przed swoim domem, w którym zatrzymywał się Jan 

Wyżykowski 
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Awanse naukowe Wyżykowskiego 
przebiegały nietypowo. W 1954 uchwałą 
Rady Naukowej Instytutu Geologicznego 
przyznano mu stopień adiunkta, a w 
przygotowanej opinii oceniono go jako 
„wartościowego kierownika, do 
zagadnień geologicznych podchodzącego 
bardzo wnikliwie. Postawa moralna i 
etyczna nie budzi zastrzeżeń. Cechuje 
go drobnomieszczański tryb bycia. 
Działalności społeczno-politycznej nie 
przejawia….. 

Samodzielnym pracownikiem naukowym 
został 1 czerwca 1963 r., a pracę 
doktorską „Zagadnienia miedzionośności 
cechsztynu obronił dopiero rok później. 
Promotorem rozprawy był profesor 
Stanisław Jaskólski. 
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Jeszcze w 1959 r. Jan Wyżykowski 
został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, natomiast w 1970 r. 
otrzymał Order Sztandaru Pracy I 
Klasy. W lipcu 1966 r. wraz z 
10-osobowym zespołem 
otrzymał Nagrodę Państwową 
I stopnia za odkrycie i 
udokumentowanie złoża rud 
miedzi monokliny 
przedsudeckiej. 

Mimo tych wszystkich zaszczytów, 
nagród i wyróżnień Jan 
Wyżykowski do końca został 
człowiekiem o wielkim sercu, 
żarliwości, pasji i pracowitości, 
bez której nie mógłby osiągnąć 
sukcesów. 
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Powązki 

Na początku lat 70-tych XX w. Jan 
Wyżykowski wraz z zespołem 
przedstawił Projekt poszukiwań 
cechsztyńskich rud miedzi na 
obszarze zachodniej części 
monokliny przedsudeckiej, perykliny 
Żar i niecki północnosudeckiej. 
Program uzyskał wysoką ocenę i 
został zatwierdzony do realizacji. 
Niestety, Jan Wyżykowski nie 
doczekał jego realizacji, gdyż 
rankiem 29 października 1974 r. 
zmarł w domu na zawał serca. 
Został pochowany w Alei 
Zasłużonych na Powązkach. 
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Żona wspomina: Wstawał 
zawsze przed 7 rano. Budził 
dzieci, wstawiał czajnik z 
wodą na gaz i zabierał się 
do golenia. Tego dnia (29 
października 1974 – 
wtorek) zbudziłam się z 
jakimś lękiem o godzinie 
7:15. W mieszkaniu 
panowała cisza. Nie 
słyszałam głosów Bogusia i 
Małgosi. W łazience paliło 
się światło i było cicho… 
Kiedy otworzyłam drzwi – 
już nie żył. Serce odmówiło 
posłuszeństwa. 
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Niespożyty był to człowiek, bez 
zawiści i niezdrowych ambicji. 

 

 

 

 

 

 

 

Wybitny specjalista, kolega, 
przyjaciel. 

 

Był wybitnym ambasadorem miedzi w 
stolicy, fascynowali go ludzie budujący 
nasze zagłębie, miał zawsze czas dla 
każdego. 

Nikomu nie dawał odczuć, iż zasobem 
wiedzy przewyższa rozmówców. 
Lubińskie złoża traktował na równi ze 
sprawami regionu 
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…O doktorze Wyżykowskim 
też musisz napisać! 

- O kim? Co mi tu jakichś 
doktorów mieszasz? 

- To doktor geologii. On 
odkrył naszą miedź. 
Właściwie wbrew 
wszystkim. Bo wszyscy 
mówili, że tu miedzi nie ma, 
Niemcy i Polacy. A on się 
uparł. Najpierw precyzyjnie 
określił granice morza 
cechsztyńskiego…. 

Stanisława Fleszarowa-
Muskat: „Złoto nie złoto” 

 

Kamieniołom wapienia cechsztyńskiego w Gosswitz (?). 
Od lewej: M. Podemski, R. Wagner, J. Jungwirth (?) i J. 
Wyżykowski. NRD, lipiec 1966 r. Ze zbioru M. 
Podemskiego. 
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Jan Wyżykowski otrzymał wiele 
odznaczeń państwowych, m.in. 
(oprócz wymienionych wcześniej), 
Medal 30-lecia Polski Ludowej, 
Medal Za Zasługi dla Obronności 
Kraju, Odznakę 1000-lecia Państwa 
Polskiego, Medal Górnictwa w 1000-
lecie Państwa Polskiego, a także 
odznakę Zasłużonego Działacza 
Związku Zawodowego Górników, 
złotą odznakę Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa, 
złotą odznakę Zasłużonego dla 
Dolnego Śląska, odznakę 
Zasłużonego Przodownik Pracy  
Socjalistycznej i odznakę 
Zasłużonego dla Instytutu 
Geologicznego. Otrzymał także 
Order Bryły — symboliczne 
odznaczenie Życia i Nowoczesności, 
przyznawane za talent i charakter. 
27 września 1972 otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
Lubina. 
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W Polkowicach oraz we 
Wrocławiu znajdują się ulice 
Jana Wyżykowskiego, a w 
Polkowicach - Uczelnia Jana 
Wyżykowskiego. Jego imię 
noszą szkoły: w jego 
rodzinnym Haczowie, 
Krotoszycach, Głogowie, 
Polkowicach i Lubinie, a od 
marca 2007 r.  także szyb 
kopalni Polkowice – 
Sieroszowice znajdujący się 
w pobliżu odwiertu, w 
którym po raz pierwszy 
nawiercono lubińskie złoże 
miedzi.  
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W Lubinie znajduje się 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa im. 
Dr Jana Wyżykowskiego, 
Skwer Jana Wyżykowskiego, 
Osiedle Jana Wyżykowskiego, 
a  także pomnik Jana 
Wyżykowskiego. W Muzeum 
Regionalnym w Brzozowie 
znajduje się ekspozycja 
poświęcona życiu i dorobkowi 
naukowemu Jana 
Wyżykowskiego. Jego imię 
nosi też Dom Dziecka w 
Wilkowie, a w Sieroszowicach 
istnieje Towarzystwo 
Przyjaciół im. Jana 
Wyżykowskiego.  
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