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Gromadzenie materia³ów wiertniczych rozpoczêto w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym od pocz¹tku jego
istnienia. Pierwszymi z nich by³y próbki wiertnicze przekazane wraz z innymi materia³ami przez Muzeum Przemys³u i Rolnictwa oraz próbki z wiercenia z okolic
Inowroc³awia (obecnie prawdopodobnie najstarszymi
próbkami z wierceñ przechowywanym w Muzeum Geologicznym PIG s¹ rdzenie z otworu Œwidrowa w Górach
Œwiêtokrzyskich z 1934). Pocz¹tkowo gromadzono je w
muzeum instytutu. W 1927 r., w zwi¹zku z rozwojem
badañ geologicznych i wiertnictwa w Polsce, wynik³a
potrzeba stworzenia odrêbnego archiwum dla przechowywania rdzeni wiertniczych. Organizatorem i pierwszym
kierownikiem Archiwum Wiertniczego by³ Jan Samsonowicz (ryc. 1, 2.) przy wspó³pracy Bronis³awa Halickiego i
Zofii Licharowej (¯elichowska, 1959).
Po wstêpnym okresie organizacji przyst¹piono w 1929 r.
do systematycznych prac. Rozpoczêto od inwentaryzacji
otworów wiertniczych na mapach topograficznych w skali
1:100 000, których komplet dla ca³ego kraju otrzymano z
Wojskowego Instytutu Geograficznego. Przeprowadzono
równie¿ oznaczenia i porz¹dkowanie próbek przesy³anych
przez poszczególne firmy wiertnicze oraz sporz¹dzono
odpowiednie metryki zawieraj¹ce profile wierceñ. W
zwi¹zku z uporz¹dkowaniem du¿ej czêœci materia³ów opisowych, wydano w 1930 r. „Materia³y do hydrologii Królestwa Polskiego i Ziem Przyleg³ych”. Uporz¹dkowano
tak¿e du¿¹ czêœæ rdzeni i próbek geologicznych. Stopniowe oddawanie do u¿ytku gmachu instytutu przy ul. Rakowieckiej 4 umo¿liwi³o w 1930 r. racjonalne rozmieszczenie
zgromadzonych materia³ów i ³atwiejsze z nich korzystanie.
Od 1935 r. kierownikiem Archiwum zosta³ Romuald
Ros³oñski, a w latach 1938–1939 funkcjê tê pe³ni³ Stefan
Czapla.
Zbiory archiwalne powiêkszy³y siê bardzo dziêki ustawie z dnia 28.06.1939 r. „O uprawnieniach Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych” (Dz.U. nr 59 poz. 30), nak³adaj¹cej na przedsiê* Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4,
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biorstwa wiertnicze obowi¹zek przekazywania próbek i
opisów wierceñ do Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Wedle wczesnych opinii „...gromadzone materia³y
wiertnicze mia³y donios³e znaczenie praktyczne, by³y podstaw¹ do wydawania opinii przede wszystkim w sprawie
wód gruntowych, pozwala³y niejednokrotnie na udzielanie
opinii i informacji fachowych, bez koniecznoœci prowadzenia specjalnych badañ i wyjazdów. Wyniki wierceñ
mia³y równie¿ wielk¹ wartoœæ naukow¹, stanowi³y wa¿ne
podstawowe dokumenty dla poznania budowy geologicznej kraju.” (¯elichowska, 1959).
W latach okupacji (1939–1944) Archiwum pod kierownictwem Adama £uniewskiego znacznie powiêkszy³o
swoje zbiory wskutek nap³ywu materia³ów z wierceñ
wykonywanych dla zaopatrzenia w wodê stacji kolejowych, lotnisk i innych obiektów strategicznych. Dane
wiertnicze na bie¿¹co inwentaryzowano na mapach,
wypisywano kartoteki, a próbki w³¹czano do zbiorów
archiwum.
W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. materia³y
archiwalne, gromadzone przez ca³e æwieræwiecze, uleg³y
prawie ca³kowitemu zniszczeniu i rozproszeniu za
wyj¹tkiem niewielu próbek przechowywanych w Muzeum
Geologicznym PIG. W tej chwili rozpoczêto inwentaryzacjê próbek skalnych, dziêki czemu wkrótce poznamy odpowiedŸ na pytanie, co i ile zosta³o z najstarszych rdzeni
wiertniczych.
W 1945 r. kierownictwo Archiwum Wierceñ objê³a
Janina £yczewska, a od 1954 do koñca 1981 r. prowadzi³a
je Danuta Chodkiewicz-Adamiec.
W latach 1945–1975 w konsekwencji niebywa³ego w
Polsce wzrostu prac wiertniczych nast¹pi³ dynamiczny
rozwój Archiwum Wierceñ (ryc. 3).
W 1945 r. rozpoczêto jednak gromadzenie materia³ów
praktycznie od nowa. Zacz¹tkiem nowego archiwum by³a
niewielka liczba materia³ów ocala³ych po powstaniu oraz
otrzymanych w ramach rewindykacji z Niemiec. W

Ryc. 1. Jan Samsonowicz w trakcie przegl¹dania okazów. Lata
dwudzieste XX wieku. (Archiwum Fot. Geologicznej CAG PIG)
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pocz¹tkowym okresie g³ówny nacisk po³o¿ono
na gromadzenie i zabezpieczanie materia³ów —
zarówno opisów, jak i próbek wiertniczych.
Gromadzono nie tylko materia³y pochodz¹ce z
badañ prowadzonych przez Instytut Geologiczny, ale równie¿ wszelkie dokumenty wierceñ z
terenu ca³ej Polski, mo¿liwe do osi¹gniêcia
drog¹ wspó³pracy z instytucjami budowlanymi,
przedsiêbiorstwami wiertniczo-geologicznymi,
geologicznymi s³u¿bami resortowymi itp. Dziêki temu w ci¹gu kilku lat zebrano ponad 20 000
opisów wierceñ i znaczn¹ liczbê próbek z rdzeni
wiertniczych. Zgromadzony w ten sposób materia³ nie by³ jednolity. By³y to opisy rdzeni
sporz¹dzane przez geologów, raporty wiertnicze,
profile rysunkowe, materia³y rêkopiœmienne (w
ró¿nych jêzykach) i in. Ca³oœæ zosta³a
uporz¹dkowana, ujednolicona i opisana na znormalizowanych kartach otworów wiertniczych.
Równie¿ niejednolity materia³ przedstawia³y
próbki rdzeni wiertniczych. Tylko czêœæ próbek
by³a opracowana, natomiast pochodz¹ce bezpoœrednio z firm wiertniczych nie by³y opracowane.
Po reorganizacji instytutu w 1953 r. zaznaczy³a siê zmiana pracy archiwum. Zarz¹dzenia
Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii (nr 30 z
dnia 30.04.55 r.) oraz Dyrektora Instytutu Geologicznego (nr 62 z dnia 30.12.54 r., nr 23 z dnia
8.07.55 r. i nr 3 z dnia 16.01.57 r.) spowodowa³y,
¿e do archiwum zaczêto przekazywaæ ju¿ opracowane próbki geologiczne, a opisy wierceñ na Ryc. 2. Poszukiwania z³ó¿ o³owiu w 1912 r. Od prawej strony na zdjêciu —
znormalizowanych kartach otworu wiertnicze- J. Samsonowicz, B. Kontkiewicz i J. Czarnocki przy zabudowie szybu „Bargo. Obowi¹zek przekazywania kart otworów w bara” postawionego na zachód od Karczówki — obecnie w obrêbie aglomeraterminie ustalonym przepisami przyczyni³ siê do cji kieleckiej. Archiwum Fot. Geologicznej CAG PIG
bardziej systematycznego nap³ywu materia³ów.
Stan inwentarza opisowych materia³ów wiertniczych na
koniec 1959 r. wynosi³ 59 131 pozycji (¯elichowska, 1959).
Archiwum Wierceñ podlega³o równie¿ zmianom organizacyjnym; na pocz¹tku wchodzi³o w sk³ad Wydzia³u
Kartograficzno-Wydawniczego, nastêpnie usamodzielni³o
siê, a od 1953 r. wesz³o w sk³ad Zak³adu Dokumentacji
Geologicznej, który w 1967 r. przyj¹³ nazwê Centralnego
Archiwum Dokumentacji Geologicznej, a od 1971 r. —
Centralnego Archiwum Geologicznego.
Czêœæ rdzeni wiertniczych przechowywano po wojnie
w piwnicach nowego gmachu instytutu. Stopniowo jednak
zaczêto gromadziæ materia³ wiertniczy poza Warszaw¹, co
mia³o przede wszystkim zwi¹zek z pracami wiertniczymi,
prowadzonymi w okreœlonym rejonie Polski. Kolejno zorganizowano magazyny rdzeni w Leszczach k. K³odawy
oraz po³o¿one w pobli¿u magazyny w Bierzwiennej,
S³upeczce i Krzewacie (w 1950 r.), gdzie gromadzono
materia³y z wszelkich badañ prowadzonych na wale
kujawskim. Do dnia dzisiejszego pozosta³y tylko archiwa
w dwóch pierwszych wspomnianych miejscowoœciach.
Nastêpnie, w 1953 r., w Piasecznie–Iwicznej pod Warszaw¹, zbudowano nowy budynek przeznaczony na archiwum rdzeni wiertniczych (ryc. 4). By³ to pierwszy obiekt
zaprojektowany i zbudowany specjalnie dla przechowyRyc. 3. Urz¹dzenie wiertnicze na Podkarpaciu (lata 60). W
wania rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych. Mimo,
tle widoczne urz¹dzenie do wydobywania ropy naftowej —
¿e pojemnoœæ magazynu zosta³a przekroczona ponad dwukiwon. Archiwum Fot. Geologicznej CAG PIG
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Ryc. 4. Fasada budynku archiwum w Iwicznej. (Archiwum Fot.
Geologicznej CAG PIG)

Ryc. 5. Budynek administracyjno-socjalny w Kielnikach w
momencie przejêcia w 1978 r. (Archiwum Fot. Geologicznej CAG
PIG)

krotnie (planowano pomieœciæ 50 000 mb, a ju¿ zgromadzono ponad 111 000 skrzynek z rdzeniem), warunki
przechowania rdzeni w tym archiwum s¹ i tak bardzo
dobre. Mo¿e z nim konkurowaæ jedynie nowo zbudowane i
nowoczesne archiwum w Halinowie.
Kolejne archiwa uruchomiono w:
 Pu³awach (1953), które powsta³o jako zaplecze jednego z najwiêkszych wówczas problemów surowcowych
— fosforytów,
 Szurpi³ach (lata szeœædziesi¹te), u¿ytkowane wspólnie przez Zak³ad Rud Metali i Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Warszawie i dopiero od 1990 r. administrowane
przez CAG.
 Ho³ownie (1966), za³o¿one w budynkach gospodarskich by³ej spó³dzielni produkcyjnej, g³ównie na potrzeby
wierceñ wykonywanych dla rozpoznania LZW,

Ryc. 6. Skrzynki z rdzeniami wiertniczymi (przywiezione z ¯arek
i Myszkowa) sk³adowane w „sztaplach” w Kielnikach w latach
80. i pocz¹tku lat 90. (Fot. S. W¹sik)
 Micha³owie (1979), magazynuj¹ce rdzenie wiertnicze
z wierceñ prowadzonych dla rozpoznania budowy geologicznej zag³êbia miedziowego,
(1979),
powsta³e
na
miejscu
 Kielnikach
kamienio³omu i zak³adów wapienniczych; przechowuje w
pierwszym rzêdzie rdzenie z dawnych sk³adów w ¯arkach
i Myszkowie, w których magazynowano materia³ skalny z
wierceñ, wykonywanych dla poszukiwañ rud cynku i
o³owiu (ryc. 5–7),
 Halinowie (1994). Ten ostatni obiekt, bardzo nowoczesny, by³ równie¿ zaprojektowany specjalnie dla przechowywania rdzeni wiertniczych. Skrzynie z rdzeniami
umieszczane s¹ na specjalnych paletach, które uk³adane s¹
na rega³ach za pomoc¹ wózka podnoœnikowego. W archiwum w Halinowie przechowywane s¹ m.in. rdzenie i próbki z otworów koncesyjnych (ryc. 8).
Archiwa rdzeni i próbek geologicznych znajduj¹ siê
równie¿ Oddzia³ach Regionalnych PIG w Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Wroc³awiu i Gdañsku.
Sposób przechowywania i korzystania z zasobów gromadzonych w archiwach rdzeni i próbek geologicznych,
zmienia³ siê tak, jak mówi¹c z lekk¹ przesad¹, zmienia³y
siê losy kraju i Instytutu Geologicznego. W czasach odkrywania nowych surowców, rozkwitu badañ geologicznych i
zwi¹zanych z tym wysokich nak³adów, dominowa³a tendencja do traktowania rdzeni równorzêdnie z materia³em
badawczym uzyskanym, np. w trakcie prac polowych. St¹d
pewna nonszalancja w obchodzeniu siê z rdzeniami wiertniczymi, prezentowana przez geologów zajmuj¹cych siê
opracowywaniem wyników wierceñ. Skutek jest taki, ¿e
obecnie wiele rdzeni wiertniczych wygl¹da jak próbki

¬
Ryc. 7. Hale magazynowe w Kielnikach, w których przechowywane
s¹ obecnie skrzynki z rdzeniami
wiertniczymi. Fot. M. Graniczny
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okruchowe, co œwiadczy oczywiœcie o zapale z jakim w
tym materiale by³a poszukiwana fauna, ale w konsekwencji
obecny ich stan uniemo¿liwia korzystanie w pe³ni z tych
próbek innym, pracuj¹cym póŸniej badaczom–geologom.
W archiwach znajduje siê te¿ mnóstwo pobranych próbek
bez/lub z zatartym opisem, albo te¿ opisanych „szyfrem”,
co uniemo¿liwia umieszczenie tych fragmentów rdzenia na
powrót w skrzynkach i powoduje ich nieprzydatnoœæ dla
dalszych badañ.
Obecnie pobieranie próbek z rdzeni, odbywa siê zgodnie z przepisami zawartymi w Decyzji Organizacyjnej
Ministra Skarbu Pañstwa, nr 7 z dnia 1 marca 2000 r., z czego najwa¿niejsza jest dopuszczalnoœæ pobierania próbki
wy³¹cznie z æwiartki rdzenia, za pisemn¹ zgod¹ poprzednio Ministra Skarbu, a od 2002 r. — Ministra Œrodowiska i
za stosown¹ op³at¹.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e we wszystkich archiwach rdzeni
CAG corocznie ratuje siê od kilkuset do kilku tysiêcy
skrzyñ z rdzeniem. Rdzenie przepakowywane s¹ do
nowych skrzyñ. Niekiedy wystarcza dobre wykonanie
nowych, trwa³ych napisów na starych skrzyniach.
Przez wiele lat poszczególne archiwa rdzeni, poza
Ho³ownem, Leszczami, Piasecznem i Pu³awami podlega³y
kierownikom zak³adów instytutu prowadz¹cych badania,
dla których wykonywane by³y wiercenia w danym rejonie
kraju lub Oddzia³om Regionalnym. Dopiero w 1990 r.
Centralne Archiwum Geologiczne przejê³o organizacyjnie
wszystkie archiwa rdzeni. Kierownikiem Archiwum Rdzeni Wiertniczych i Próbek Geologicznych zosta³ W³odzimierz £achnik (1991–1993), póŸniej archiwami rdzeni
kierowa³ Stanis³aw W¹sik (1993–1997). Przez dwa nastêpne lata zarz¹dzane by³y bezpoœrednio przez Kierownika
Centralnego Archiwum Geologicznego. Od 1999 r. kierownikiem Archiwum Rdzeni Wiertniczych i Próbek Geologicznych by³ Maciej Rajecki, a od lipca 2003 r. Tomasz
Janicki.
Po przeprowadzeniu w ostatnich latach wielu kontroli
oraz wizji terenowych w celu poznania stanu archiwów
rdzeni, podjêto decyzjê przeprowadzenia uproszczonego
spisu z natury. Przez ca³y 2003 r. pracownicy terenowych
archiwów rdzeni wiertniczych spisywali skrzynki z
rdzeniami uwzglêdniaj¹c nazwê otworu, liczbê skrzynek i
okreœlaj¹c miejsce sk³adowania w magazynach. Po wykonaniu spisu zasoby archiwów rdzeni CAG kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co: 556 864 skrzynek ze rdzeniami oraz 3240
otworów wiertniczych.

W
2004
r.
zakoñczono równie¿ pierwszy etap
weryfikacji danych
¬
o rdzeniach wiertniRyc. 8. Archiwum Rdzeni Wiertnibêd¹cych
czych i Próbek Geologicznych w Hali- czych,
w³asnoœci¹
Skarbu
nowie.
Fragment wnêtrza hali
magazynowej. (Archiwum Fot. Geolo- Pañstwa, magazygicznej CAG PIG)
nowanych w terenowych archiwach
rdzeni wiertniczych
CAG i w innych,
nale¿¹cych
do
PGNiG. Dane te
zosta³y wprowadzone do Centralnej Bazy Danych Geologicznych i w ten sposób zosta³y
zintegrowane z danymi o otworach wiertniczych. Okaza³o
siê, ¿e zarówno jedne, jak i drugie informacje s¹ niepe³ne i
wymagaj¹ uzupe³nieñ. Podjêty projekt opatrywania skrzynek z rdzeniem wiertniczym kodami paskowymi, sta³ siê
dobrym pretekstem do kompleksowej weryfikacji zasobów
w magazynach rdzeni poprzez:
 sprawdzenie stanu rdzenia i skrzynki, w której jest
przechowywany,
 w razie potrzeby wymianê skrzynki, poprawienie
opisu i opatrzenie kodem paskowym,
 weryfikacjê informacji o rdzeniu i otworze wiertniczym w CBDG i w razie potrzeby uzupe³nienie tych
danych.
System oznaczania skrzyñ z rdzeniami kodami paskowymi zosta³ opracowany na podstawie rozwi¹zañ stosowanych przez Brytyjsk¹ S³u¿b¹ Geologiczn¹.
Jest to plan d³ugofalowy, ale daj¹cy nadziejê na
uporz¹dkowanie stanu magazynów i wprowadzenie nowoczesnego systemu opisu skrzynek z rdzeniami, inwentaryzacji zasobów i ³atwiejszego dostêpu do informacji
geologicznej zarówno w postaci rdzeni wiertniczych, jak i
baz danych. Jednak ta inicjatywa, wymusi równie¿ budowê
rega³ów we wszystkich magazynach.
Racjonalizacja wydatków na magazyny rdzeni, le¿y u
Ÿród³a inicjatywy prowadz¹cej do zredukowania liczby
magazynów terenowych. W tej chwili s¹ prowadzone
dzia³ania dotycz¹ce likwidacji archiwów administrowanych przez Oddzia³y Regionalne PIG. W trakcie likwidacji
s¹ archiwa przy Oddziale Karpackim i w Sadowicach
(OD), z których rdzenie bêd¹ przewiezione do Kielnik i
Micha³owa. Pozostaje do rozwa¿enia likwidacja archiwum
w Pu³awach, o której decyzja bêdzie podjêta w chwili
wyjaœnienie praw PIG do dzia³ki, na której s¹ wybudowane budynki archiwum.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu usprawnienie
zarz¹dzania i udostêpniania informacji o rdzeniach i
próbkach geologicznych, co jest przecie¿ jednym z podstawowych obowi¹zków s³u¿by geologicznej, sprawowanej
w Polsce przez Pañstwowy Instytut Geologiczny.
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