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MICHA£ RÓ¯YCKI – A HYDROGEOLOGIST AND ACADEMIC TEACHER
STANIS£AW STAŒKO1, JÓZEF KRYZA1, LECH POPRAWSKI1

Micha³ Ró¿ycki, za³o¿yciel i twórca Zak³adu Hydrogeologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, urodzi³ siê 26 wrzeœnia 1909 r. w Tuchorzy, powiat Wolsztyn, województwo poznañskie.
Edukacjê wy¿sz¹ rozpocz¹³ w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu. W latach 1934–1939 studiowa³ na
Uniwersytecie Poznañskim. Tam, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym uzyska³ stopieñ magistra filozofii z zakresu geografii. Jego praca magisterska dotyczy³a Konga Belgijskiego i zosta³a obroniona w roku
1939. W czasie studiów, w okresie 1930–1937, pracowa³ jako nauczyciel we Wronkach i w Bydgoszczy. Zawierucha wojenna i przesiedlenie spowodowa³y, ¿e w latach 1942–1944 by³ t³umaczem, najpierw w Urzêdzie
Hipotecznym, a póŸniej w Izbie Przemys³owo-Handlowej w Miechowie. Po wojnie pracowa³ w szkolnictwie
ogólnokszta³c¹cym i zawodowym w £odzi (1945–1946) i we Wroc³awiu (1946–1950). Jednoczeœnie pe³ni³
funkcjê dyrektora pedagogicznego w Oœrodku Szkoleniowo-Zawodowym Ministerstwa Budownictwa. W tym
okresie opracowa³ skrypty z zakresu geografii dla klas I i II szko³y œredniej oraz zgromadzi³ materia³y do rozprawy doktorskiej.
Pracê naukow¹ rozpocz¹³ w roku 1950 w Katedrze Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wroc³awskiego, przechodz¹c kolejne stopnie: od starszego asystenta (1950–1952), adiunkta i zastêpcy profesora
(1953–1965) do docenta (od 1966). Czas pracy na stanowisku adiunkta wynosi³ wówczas 36 godzin tygodniowo, a liczba zajêæ dydaktycznych – 270 godzin rocznie. Jako starszy asystent bra³ udzia³ w opracowaniu Przewodnika do æwiczeñ z geologii stratygraficznej Cz.1, wydanego wspólnie z C. Pachuckim i J. Pi¹tkowskim
(1953). Rozprawê doktorsk¹ Drogi bite Dolnego Œl¹ska obroni³ w czerwcu 1951 r.
Od 1953 r. za namow¹ prof. Józefa Zwierzyckiego, ówczesnego kierownika Katedry Geologii Stratygraficznej, podj¹³ decyzjê o specjalizacji w zakresie hydrogeologii. W nied³ugim czasie sta³ siê wysoko cenionym ekspertem w tej dziedzinie. Wyrazem uznania Jego wiedzy hydrogeologicznej by³o powierzenie mu od
1954 r. wyk³adów i æwiczeñ z hydrogeologii na Uniwersytecie Wroc³awskim, w Wy¿szej Szkole Rolniczej
i na Politechnice Wroc³awskiej. W roku 1956 zosta³ rzeczoznawc¹ z zakresu hydrogeologii w Centralnym
Urzêdzie Geologii i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.
M³ody dr Micha³ Ró¿ycki rozpocz¹³ swoje szersze badania naukowe od najbli¿szych okolic; w latach
1957–1960 studiuje zagadnienia wystêpowania wód podziemnych okolic Wroc³awia zakoñczone poufn¹
publikacj¹ Hydrogeologia niecki wroc³awskiej. To monograficzne opracowanie, wykonane na zlecenie
PAN, sta³o siê podstaw¹ jego póŸniejszej habilitacji. Jednoczeœnie pracowa³ nad zagadnieniami z³ó¿ dolomitu Brudzowice ko³o Siewierza, tak¿e dokumentowa³ z³o¿a wêgla brunatnego i kamiennego. Jako ekspert
z zakresu hydrogeologii by³ czêsto powo³ywany przez prezydenta Wroc³awia do oceny hydrogeologicznej
wód podziemnych na terenie miasta – o czym œwiadczy m.in. pismo do JM Rektora, zachowane w archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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W latach 1959–1962 zajmowa³ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z zasobami i wystêpowaniem wód podziemnych na Dolnym Œl¹sku i w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego Micha³ Ró¿ycki uzyska³ w 1965 r. na podstawie rozprawy pt.
Geologia i hydrogeologia okolic Wroc³awia ze szczególnym uwzglêdnieniem utworów trzeciorzêdu. By³a to
pierwsza powojenna synteza warunków hydrogeologicznych tego regionu. Z tej klasycznej pracy na trwa³e
pozosta³y dwa osi¹gniêcia: termin „niecka wroc³awska” i dominuj¹ce znaczenie wodonoœnych formacji
trzeciorzêdu. Praca ta stworzy³a te¿ podwaliny pod póŸniejsze badania Zak³adu Hydrogeologii nad alternatywnymi Ÿród³ami zaopatrzenia w wodê Wroc³awia.
M. Ró¿ycki pracuj¹c w Katedrze Geologii Ogólnej prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z hydrogeologii,
kurs robót geologicznych, by³ promotorem tak¿e 6 prac magisterskich.
W latach 1966–1968 zorganizowa³ pracowniê hydrogeologiczn¹, a od wrzeœnia 1969 r. zosta³ kierownikiem Zak³adu Hydrogeologii (w kadencji dyrektorskiej prof. K. Dziedzica). Pierwszymi asystentami nowego
Zak³adu byli: Józef Kryza, Stanis³aw Jastrzêbski, Eugeniusz Zakowicz, Stefan Kowalski, a nastêpnie Janusz
Moryl, Krystyna Choma-Moryl, Danuta Szpila i Halina Kryza. Zespó³ ten, uzupe³niony grup¹ specjalistów
z oœrodka wroc³awskiego, przygotowa³ w 1970 r. jedn¹ z pierwszych w Polsce hydrogeologiczn¹ monografiê
regionaln¹ pt. Wody podziemne regionu opolskiego. W tym opracowaniu M. Ró¿ycki by³ autorem rozdzia³ów
opisuj¹cych formacje trzeciorzêdu i czwartorzêdu oraz opisu warunków wystêpowania wód podziemnych
w osadach czwartorzêdu, trzeciorzêdu, kredy i triasu, jak równie¿ wniosków koñcowych. Mia³ równie¿ swój
udzia³ w opracowaniu oryginalnych map w skali 1:100 000. W tym czasie by³ konsultantem i koreferentem
opracowania Zasoby wód podziemnych monokliny przedsudeckiej.
W roku 1971 Micha³ Ró¿ycki zosta³ dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych. Nied³ugo póŸniej zrezygnowa³ z funkcji administracyjnych na rzecz badañ naukowych i pracy dydaktycznej. W tym czasie kierowa³ kilkunastoosobowym zespo³em, który od podstaw przygotowa³ pierwsz¹ polsk¹ monografiê dotycz¹c¹ wód podziemnych Sudetów i ich przedpola, wydrukowan¹ w Biuletynie Instytutu Geologicznego
pt. Wody podziemne regionu sudeckiego (Ró¿ycki i in., 1975). Praca ta zosta³a bardzo wysoko oceniona
i uzyska³a nagrody ministra oraz rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego. Pierwsze tak szerokie opracowanie
regionu sudeckiego zawiera³o bardzo szczegó³owy opis poszczególnych piêter wodonoœnych, od czwartorzêdu poprzez wodonoœne osady kredy, triasu, karbonu i ska³ krystalicznych, oraz ilustrowane by³o licznymi
przekrojami i mapami w skali 1:200 000. Praca ta do dziœ jest klasycznym Ÿród³em wiedzy o hydrogeologii
Sudetów. Obydwa wymienione opracowania sta³y siê podstaw¹ do rejonizacji hydrogeologicznej Polski
przygotowanej przez B. Paczyñskiego (1995)2 oraz kopalni¹ wiedzy o hydrogeologii, wykorzystan¹ miêdzy
innymi do opracowania kilku arkuszy mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000. By³ to tak¿e punkt
wyjœcia do prac nad podstawowym opracowaniem hydrogeologicznym o g³ównych zbiornikach wód podziemnych tej czêœci kraju, które pod kierownictwem A.S. Kleczkowskiego (1990)3 przygotowali uczniowie
M. Ró¿yckiego.
Syntetyczny opis wystêpowania wód podziemnych w formacjach krystalicznych M. Ró¿ycki przedstawi³
w artykule O wodach szczelinowych w krystaliniku sudeckim (1976). Zaproponowa³ podzia³ systemu wodonoœnego w ska³ach krystalicznych na trzy typy zbiorników: wód szczelinowo-rumoszowych, wód szczelinowych
p³ytkich i g³êbokich oraz wód szczelinowych g³êbinowych.
Praca hydrogeologów w pierwszych latach funkcjonowania zak³adu zosta³a wysoko oceniona przez
w³adze Uczelni oraz w³adze administracyjne i pañstwowe. Do roku 1980 pracownicy naukowi Zak³adu
wyg³osili 30 referatów. Powsta³y tu 22 opracowania bardzo przydatne dla gospodarki. W oœrodku wroc³awskim koñczyli studia oraz rozpoczynali badania czo³owi hydrogeolodzy, pracuj¹cy póŸniej w innych oœrodkach, m.in. Bronis³aw Paczyñski, Jan Przyby³ek, Jan Dowgia³lo, Janusz Bieniewski, Stanis³aw Turek.
Micha³ Ró¿ycki by³ równie¿ cenionym pionierem kartografii hydrogeologicznej. W latach 1957–1968
by³ autorem dwóch map w czterech arkuszach opracowanych w skali 1:300 000 (ark. Wroc³aw i Opole wydanie A i B) wraz z objaœnieniami. S¹ to pierwsze mapy hydrogeologiczne tego obszaru inicjuj¹ce ca³¹ seriê
opracowañ kartograficznych w zakresie hydrogelogii. Od tego czasu rozpoczê³a siê wspó³praca w dziedzinie kartografii z póŸniejszym wyk³adowc¹ Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. Cyrylem Kolago.
W 1972 r. pod redakcj¹ C. Kolago i E. Mojskiego ukaza³ siê starannie przygotowany, popularnonaukowy przewodnik geologiczno-krajoznawczy Odr¹ od Ÿróde³ do Ba³tyku, w którym M. Ró¿ycki by³ autorem
opisu opolskiego i dolnoœl¹skiego odcinka doliny Odry.
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Micha³ Rózycki – hydrogeolog i nauczyciel

Micha³ Ró¿ycki by³ inicjatorem i wspó³autorem prac zwi¹zanych z organizacj¹ systemu kszta³cenia geologów oraz twórc¹ specjalizacji hydrogeologicznej na Uniwersytecie Wroc³awskim. Pod jego opiek¹ powsta³y programy studiów na tej specjalizacji oraz zasady przygotowania prac dyplomowych. Studia na specjalizacji hydrogeologicznej rozpoczê³y siê w roku akademickim 1974/1975, a pierwsi absolwenci uzyskali
dyplomy wiosn¹ 1979 r. Studia te ciesz¹ siê do dziœ najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród studentów geologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego. M. Ró¿ycki przez 40 lat by³ wspania³ym pedagogiem, wyk³adowc¹ i wychowawc¹ studentów i m³odych hydrogeologów.
Prace magisterskie wykonane pod kierunkiem Micha³a Ró¿yckiego w latach 1962–1980 obejmowa³y
szeroki zakres problemów hydrogeologicznych zachodniej Polski, zw³aszcza Sudetów i ich przedpola oraz
Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej. Dotyczy³y zagadnieñ hydrogeologicznych zlewni rzecznych, wodonoœnoœci kopalnych i wspó³czesnych dolin, strefy przybrze¿nej Ba³tyku, pracy zespo³owych ujêæ wód podziemnych oraz zawodnienia z³ó¿. M. Ró¿ycki by³ wymagaj¹cym, ale i wyrozumia³ym promotorem. Szczególn¹
wagê przyk³ada³ do umiejêtnoœci samodzielnego prowadzenia obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych
w terenie oraz przedstawiania warunków hydrogeologicznych w œcis³ym powi¹zaniu z budow¹ geologiczn¹. Prowadzenie dyplomantów zajmowa³o mu wiele czasu; bywa³y lata, kiedy na jednym roku opiekowa³ siê 10 magistrantami. Pod Jego kierunkiem dyplomy uzyska³o wielu póŸniejszych pracowników
Zak³adu Hydrogeologii, m.in. Stefan Kowalski, Halina Kryza, Janusz Moryl, Krystyna Choma-Moryl, Danuta Szpila, wielu uznanych w regionie hydrogeologów praktyków, a tak¿e studenci z Wietnamu, Maroka,
Mongolii, Peru i Meksyku. Szczególnie cenna by³a praca Ahmeda Bouhaouli, póŸniejszego ministra górnictwa i energetyki Maroka, dotycz¹ca hydrogeologii rejonu Kêdzierzyna-KoŸla. Praca ta przez wiele lat stanowi³a podstawowe Ÿród³o informacji na temat hydrogeologii tego obszaru i by³a wielokrotnie przywo³ywana i cytowana.
Micha³ Ró¿ycki wykszta³ci³ prawie 100 magistrów, kilku doktorów, napisa³ kilkanaœcie recenzji prac
doktorskich i habilitacyjnych, dokona³ kilkunastu ocen dorobku samodzielnych pracowników naukowych.
Prowadzi³ æwiczenia, wyk³ady i seminaria z podstaw geologii, geologii czwartorzêdu, stratygrafii, hydrogeologii
ogólnej i hydrogeologii regionalnej nie tylko na Uniwersytecie Wroc³awskim, ale równie¿ w Wy¿szej Szkole
Rolniczej i na Politechnice Wroc³awskiej. W okresie sprawowania funkcji dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych oraz kierownika Zak³adu Hydrogeologii aktywnie wspó³pracowa³ z Ministerstwem Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki nad kontynuacj¹ kierunku studiów geologicznych na Uniwersytecie Wroc³awskim. To on
obroni³ te studia przed likwidacj¹.
Micha³ Ró¿ycki nale¿y do grona najwybitniejszych praktyków w polskiej hydrogeologii. Jest autorem
i wspó³autorem kilkuset opracowañ, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i ocen, g³ównie z zakresu
hydrogeologii, budowy ujêæ i gospodarki wodnej. Niemal¿e co drugie ujêcie wody, nie tylko Dolnego
Œl¹ska, powsta³o przy Jego udziale. Jako hydrogeolog by³ doceniany tak¿e w Niemczech i Czechos³owacji.
Szczególnie cenna i owocna by³a wspó³praca z Uniwersytetem w Brnie.
By³ d³ugoletnim przewodnicz¹cym kilku komisji geologicznych urzêdów wojewódzkich we Wroc³awiu,
Opolu i Zielonej Górze. Przez kilkanaœcie lat by³ cz³onkiem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych
CUG w Warszawie i jej aktywnym koreferentem (ponad 100 koreferatów). By³ równie¿ konsultantem
naukowym Kombinatu Geologicznego Zachód we Wroc³awiu. Nale¿a³ do licznych organizacji naukowych:
Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego im. Miko³aja Kopernika. Wspó³pracowa³ z Instytutem Œl¹skim w Opolu i Lubuskim
Towarzystwem Naukowym w Zielonej Górze. By³ równie¿ bardzo aktywny i ceniony jako ekspert s¹dowy.
Za wszechstronn¹ i aktywn¹ dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Medalem Dziesiêciolecia PRL, Odznak¹ Budowniczego m. Wroc³awia. otrzyma³
tak¿e Nagrodê Pañstwow¹ II stopnia oraz nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.
Dnia 1 marca 1978 r. M. Ró¿ycki zrezygnowa³ ze wzglêdów zdrowotnych z funkcji kierownika Zak³adu Hydrogeologii, a od 30 wrzeœnia 1979 r. przeszed³ na emeryturê i poœwiêci³ siê swojemu hobby, pszczelarstwu.
Zaanga¿owanie w utworzenie akademickiego oœrodka hydrogeologicznego we Wroc³awiu, dzia³alnoœæ
dydaktyczna, naukowo-badawcza i organizacyjna œwiadcz¹ dobitnie o ogromnej roli, jak¹ Micha³ Ró¿ycki
odegra³ w hydrogeologii polskiej. Mia³ wizjê kierunków badañ, ich rozwoju zarówno w zakresie geologii,
jak i hydrogeologii. Czêsto prowadzi³ dyskusje na te tematy w Instytucie lub podczas d³ugich spacerów
ze swoimi wspó³pracownikami. Pozostawi³ uczniów, którzy kontynuuj¹ jego dzie³o i pamiêtaj¹ swego
Nauczyciela.
Micha³ Ró¿ycki zmar³ 30 stycznia 1983 r.
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