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ARTYKU£Y INFORMACYJNE
Kilka uwag w sprawie badañ materii organicznej
w Pañstwowym Instytucie Geologicznym
Grzegorz J. Nowak1
A few remarks on tests of the organic matter in the Polish Geological Institute. Prz. Geol., 67: 461–464.
A b s t r a c t. The inspiration to write this text was the article of Ewa Klimuszko (2019) on organic matter studies
conducted in the Polish Geological Institute. This paper shortly reviews the history and present-day of coal and dispersed organic matter petrological studies conducted in the Polish Geological Institute. The focus of this review is
on some aspects to coal petrology with respect to coal genesis as well as application of organic petrology to petroleum geology and to recognition ore mineralization processes. Futher possibilities of this research in the Polish
Geological Institute have been mentioned.
Keywords: petrology of coal and dispersed organic matter, Polish Geological Institute

Jako geolog od ponad 30 lat zajmuj¹cy siê w Pañstwowym Instytucie Geologicznym badaniami materii organicznej (MO), a zw³aszcza petrologi¹ wêgla i rozproszonej MO,
z du¿ym zainteresowaniem przyst¹pi³em do lektury
artyku³u autorstwa Ewy Klimuszko, pt. Badania materii
organicznej rozproszonej w ska³ach osadowych, opublikowanego w 2019 r. w Przegl¹dzie Geologicznym (vol. 67,
nr 1, str. 39–40). Jest to artyku³ wspomnieniowy, przedstawiaj¹cy historiê badañ MO w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym, a szczególnie badañ geochemicznych w
aspekcie geologii naftowej, prowadzonych od koñca lat 60.
ubieg³ego wieku po czasy wspó³czesne. O nieco innym
w¹tku badañ MO ni¿ tylko geochemiczny Autorka po raz
pierwszy wspomina na drugiej stronie artyku³u, a mianowicie czytelnik dowiaduje siê, ¿e w latach 70. rozbudowano
petrograficzne badania rozproszonej materii organicznej,
a jako wykonawcê tego rodzaju badañ wskazuje Izabellê
Grotek. W dalszej czêœci pracy Ewa Klimuszko wymienia
kolejne dokonania w badaniach geochemii materii organicznej wykonywanych dla potrzeb geologii naftowej.
Na koñcu artyku³u zamieszczono rozdzia³ Badania petrograficzne materii organicznej. W pierwszym zdaniu tego
rozdzia³u Ewa Klimuszko informuje czytelników, ¿e
badania takie prowadzono w PIG od lat 70. a¿ do 2015 r.
Jako wykonawców tych badañ wymieniono Izabellê Grotek
oraz El¿bietê Swadowsk¹, która wykonywa³a tak¿e badania
petrograficzne wêgla, tak kamiennego, jak i brunatnego.
Przytoczona informacja jest, delikatnie mówi¹c, nieœcis³a. Jak wspomnia³em, od kilkudziesiêciu lat zajmujê siê
w Pañstwowym Instytucie Geologicznym petrologi¹ wêgla
i rozproszonej materii organicznej – jest to moja g³ówna
specjalnoœæ badawcza. Zanim jednak rozpocz¹³em swoj¹
zawodow¹ przygodê w tej dziedzinie, owa specjalnoœæ od
d³u¿szego czasu z powodzeniem by³a uprawiana w Oddziale
Górnoœl¹skim PIG w Sosnowcu. Prekursork¹ badañ petrograficznych wêgla kamiennego by³a w instytucie nie¿yj¹ca
ju¿ Stanis³awa Knafel, prowadz¹ca takie badania od lat 60.
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XX w., a nastêpnie do³¹czy³y do niej Anna Jurczak-Drabek
i Barbara Ptak. Zespó³ ten prowadzi³ badania petrograficzne wêgla kamiennego z Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. Warto
wspomnieæ o interesuj¹cym w¹tku badañ petrologicznych
wêgla dotycz¹cym genezy karboñskiego wêgla kamiennego z zag³êbi górnoœl¹skiego i lubelskiego. Czêœæ takich
badañ prowadzono równoczeœnie dwiema metodami –
petrograficzn¹ (stosowa³a j¹ Stanis³awa Knafel) i palinologiczn¹ (Halina Kmiecik). W latach 1973–1988 wydano
liczne wspólne prace obu badaczek (m.in.: Kmiecik,
Knafel, 1973, 1988). Z kolei zastosowanie wyników analiz
macera³ów i mikrolitotypów to metoda, na podstawie której Jurczak-Drabek (2000) okreœli³a typy paleotorfowisk
w badanych przez ni¹ pok³adach wêgla GZW. Ptak (1998)
wykorzysta³a analizê mikrolitotypów do badania wêgla z Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, wyniki tych prac pozwoli³y
wyró¿niæ facje wêglowe okreœlone przez dominuj¹cy
mikrolitotyp.
W latach 80. ub. wieku, gdy rozpocz¹³em pracê w
Oddziale Dolnoœl¹skim PIG we Wroc³awiu, uda³o mi siê
przekonaæ ówczesnego kierownika tej placówki – docenta
Andrzeja Grocholskiego – do wprowadzenia do tematyki
badawczej oddzia³u badañ petrograficznych wêgla kamiennego z Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (DZW).
Pierwsze doœwiadczenia z zakresu petrografii wêgla zdobywa³em pod okiem Barbary Ptak. Zajmowa³em siê
g³ównie genez¹ wêgla w DZW, stopniem uwêglenia, badaniami petrologicznymi wêgla w aspekcie jego jakoœci oraz
mo¿liwoœci¹ tworzenia siê metanu w pok³adach wêgla. To
najmniejsze z krajowych zag³êbi wêgla kamiennego
doczeka³o siê, jak dot¹d, najwiêkszej liczby publikacji
traktuj¹cych o genezie wêgla. Prace z tego zakresu prezentuj¹ szerokie spektrum interpretacji wyników petrologicznych badañ wêgla, dotycz¹cych wyznaczania wskaŸników
facjalnych oraz petrograficznych facji wêglowych (Nowak, 1994, 1995a, b, 1996, 1997a, b, 1998, 2001), a tak¿e
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rekonstrukcji warunków paleoekologicznych wraz z okreœleniem typów paleotorfowisk z wykorzystaniem rezultatów analizy palinologicznej pok³adów wêgla (Nowak,
Górecka-Nowak, 1999; Górecka-Nowak, Nowak, 1999;
Nowak, 2000).
Zaprzestanie z koñcem ubieg³ego stulecia eksploatacji
wêgla kamiennego w DZW spowodowa³o regres w badaniach genezy wêgla kamiennego w tym zag³êbiu. Pracami
zamykaj¹cymi ten cykl s¹ artyku³y poœwiêcone rozpoznaniu
typów i warunków po¿arów paleotorfowisk z obszaru dzisiejszego DZW (np. Uglik, Nowak, 2015). Pewnego rodzaju
podsumowaniem w¹tku poœwiêconego petrografii wêgla
kamiennego Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego jest
praca prezentuj¹ca obrazy mikroskopowe tego wêgla.
(Nowak, 2012).
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e wyniki badañ petrograficznych wêgla kamiennego z trzech polskich zag³êbi znalaz³y
miejsce w wielu innych artyku³ach ni¿ przytoczone, opublikowanych w uznanych krajowych i miêdzynarodowych
czasopismach geologicznych, a tak¿e w licznych dokumentacjach otworów wiertnicznych i innych niepublikowanych opracowaniach. Ponadto cztery osoby z dwóch
wymienionych oddzia³ów PIG uzyska³y stopnie naukowe
na podstawie rozpraw z zakresu petrografii wêgla i rozproszonej materii organicznej – stopieñ doktora otrzyma³y
Stanis³awa Knafel (w latach 80. XX w.), Barbara Ptak
(w 1996 r.) i Anna Jurczak-Drabek (w 1998 r.) z Oddzia³u
Górnoœl¹skiego w Sosnowcu, natomiast Grzegorz J. Nowak
z Oddzia³u Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu w 1993 r. uzyska³
stopieñ doktora, a w 2005 r. – doktora habilitowanego.
Petrografi¹ rozproszonej materii organicznej w badaniach ska³ macierzystych w aspekcie generowania wêglowodorów zajmowa³a siê od lat 70. ub. wieku Izabella
Grotek. Jej badania dotyczy³y ska³ ró¿nego wieku (od paleozoiku po mezozoik) z wielu jednostek geologicznych Polski,
a ich wyniki znalaz³y siê w licznych publikacjach i opracowaniach archiwalnych. W 2001 r. I. Grotek uzyska³a stopieñ doktora, a jej rozprawa doktorska dotyczy³a zmiennoœci
stopnia uwêglenia rozproszonej materii organicznej z utworów karbonu w brze¿nej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej Polski. Od lat 90. ub. wieku po lata dwutysiêczne
mia³em okresowo mo¿liwoœæ wspó³pracy z Izabell¹ Grotek i tê wspó³pracê bardzo wysoko sobie ceniê.
Równolegle z badaniami petrologicznymi wêgla, w latach
90. XX w. zaj¹³em siê badaniami materii organicznej rozproszonej w ska³ach osadowych. Obiektem tych badañ jest
MO rozproszona w ska³ach osadowych ró¿nego wieku –
od wczesnego paleozoiku po miocen w³¹cznie, pochodz¹cych z ró¿nych rejonów Polski oraz z zagranicy.
Badania te dotycz¹ klasyfikacji i okreœlania typów MO
oraz stopnia jej dojrza³oœci termicznej w aspekcie mo¿liwoœci generacji wêglowodorów czy roli rozproszonej
materii organicznej w procesach mineralizacji kruszcowej.
Wdziêcznym, choæ trudnym, materia³em s¹ czarne ³upki.
Jako przyk³ady badañ MO w takich ska³ach wymieniê
petrologiczne rozpoznanie materii organicznej w cechsztyñskim ³upku miedzionoœnym oraz w karboñskich ³upkach
antrakozjowych z obszaru niecki œródsudeckiej w Sudetach (Nowak, 2003, 2007). Zwi¹zek pomiêdzy obecnoœci¹
okreœlonych typów MO i jej stopniem dojrza³oœci termicznej a mineralizacj¹ kruszcow¹ ³upku miedzionoœnego by³
efektem wspó³pracy ze S³awomirem Oszczepalskim i Stanis³awem Speczikiem (m.in. Nowak i in., 2001, 2008;
Oszczepalski i in., 2001, 2002; Speczik i in., 2003, 2005,
2007). Z kolei badania materii organicznej z punktu
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widzenia macierzystoœci ska³, w których ona wystêpuje,
dotycz¹ g³ównie ska³ karbonu pod³o¿a monokliny przedsudeckiej i strefy morawsko-œl¹skiej oraz Pomorza (m.in.
Nowak, 2003, 2007, 2016). Ostatnia dekada przynios³a
mo¿liwoœæ badania MO wystêpuj¹cej w ³upkach kambryjsko-sylurskich w aspekcie mo¿liwoœci wystêpowania
w tych ska³ach naturalnego gazu ziemnego (np. Nowak i
in., 2014). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiele wyników badañ
petrologicznych rozproszonej materii organicznej zawarto w nieopublikowanych opracowaniach archiwalnych –
w dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych
czy opracowaniach dotycz¹cych szeroko rozumianej geologii naftowej oraz geologii regionalnej, gdzie petrologia
MO stanowi³a element badañ interdyscyplinarnych.
Skromn¹ ilustracjê wêgla kamiennego z Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz rozproszonej materii organicznej stanowi kilka mikrofotografii zamieszczonych w
formie dwóch rycin do³¹czonych do niniejszego tekstu
(ryc. 1 i 2 na str. 487).
Nieprzerwanie od 1983 r. jestem pracownikiem
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Przez wiele lat
badania wêgla i rozproszonej materii organicznej prowadzi³em w Oddziale Dolnoœl¹skim PIG, a od 2014 r., na skutek zmian strukturalnych PIG, pracowa³em w takich
jednostkach instytutu, jak Program Bezpieczeñstwo Energetyczne (2014–2017), Zak³ad Geologii Regionalnej i Naftowej (2017–2018) oraz Zak³ad Surowców Mineralnych
i Kopalin Energetycznych (2018 – obecnie). Jestem autorem i wspó³autorem ponad 100 opublikowanych prac i blisko 100 niepublikowanych opracowañ, g³ównie z zakresu
petrologii wêgla i rozproszonej materii organicznej. Nale¿ê do miêdzynarodowych, specjalistycznych organizacji
zajmuj¹cych siê petrologi¹ wêgla i rozproszonej materii
organicznej: od 1989 r. The Society of Organic Petrology
(TSOP), od 1993 r. International Committee for Coal and
Organic Petrology (ICCP) – w latach 1993–1997 jako
Associate Member, a od 1998 r. Full Member (cz³onek rzeczywisty), uczestnicz¹cy w pracach dwóch komisji ICCP:
Commission I – General Coal and Organic Petrology i
Commission II – Application of Coal and Organic Petrology to Geology. Przytoczenie moich dokonañ na polu
petrologii materii organicznej nie ma na celu eksponowania w³asnego dorobku, ale jedynie uzupe³nienie informacji
na temat prowadzenia badañ petrograficznych materii
organicznej w Pañstwowym Instytucie Geologicznym w
przesz³oœci i obecnie. Chcê stanowczo podkreœliæ, ¿e badañ
tych nie zakoñczono w PIG w 2015 r., jak napisano w artkule Ewy Klimuszko. Badania takie s¹ ca³y czas wykonywane oraz s¹ plany ich prowadzenia w przysz³ych
zadaniach Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e prowadzone w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym od 2012 r. badania
pirolizy typu Rock-Eval s¹ metod¹ nie tylko przegl¹dow¹,
jak napisa³a Ewa Klimuszko, ale metoda ta jest jedn¹ z podstawowych geochemicznych technik badawczych materii
organicznej i ska³ macierzystych wykorzystywanych do
oceny potencja³u wêglowodorowego i stopnia dojrza³oœci
termicznej. Obecnie badania geochemii organicznej w PIG
s¹ wykonywane na nowoczesnym aparacie Rock-Eval 6
przez dwóch m³odszych pracowników instytutu – Przemys³awa Karcza i Marcina Janasa. Od 2012 r. prowadzi siê
w PIG tak¿e modelowania z zastosowaniem nowoczesnego
programu komputerowego Petromod, które wykonuje Przemys³aw Karcz, a jednym z ich celów jest przetwarzanie
wyników badañ geochemicznych i petrograficznych MO.
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Ryc. 1. Mikrofotografie karboñskiego wêgla kamiennego z Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (A–E) oraz materii organicznej rozproszonej w ska³ach karbonu podpermskiego pod³o¿a monokliny przedsudeckiej (F): A – rezynit impregnuj¹cy komórki telinitu, formacja z Wa³brzycha, rejon noworudzki; B – ten sam rezynit co na fot. A, wykazuj¹cy zjawisko barwnej fluorescencji; C –
ciemnoszare, prawie czarne wst¹¿ki (krassi)kutynitu, któremu towarzysz¹ kolodetrynit i inertodetrynit, formacja z ¯aclerza, rejon
wa³brzyski; D – (krassi)kutynit o wyraŸnie zaznaczonych z¹bkach na krawêdziach wst¹¿ek; otoczenie kutynitu stanowi inertynit,
z którym wspólnie tworz¹ duryt, formacja z ¯aclerza, rejon s³upiecki; E – nagromadzenie sporynitu w formie sporangium w witrynicie, formacja z ¯aclerza, rejon noworudzki; F – fragment pasemka witrynitu o szarej barwie, wystêpuj¹cy pomiêdzy macera³ami inertynitu–fuzynitu (bia³oszary) i semifuzynitu (jasnoszary), wykazuj¹ce pozosta³oœci budowy tkankowej. Fotografie A oraz C–F
wykonano w œwietle odbitym bia³ym, natomiast fotografiê B w œwietle UV – wszystkie z zastosowaniem optyki imersyjnej
Fig. 1. Photomicrographs showing Carboniferous bituminous coal of the Lower Silesian Basin (A–E) and organic matter in Carboniferous rocks of the fore-Sudetic Homocline basement (B): A – Resinite impregnating cells of telinite, Wa³brzych Fm, Nowa Ruda
region; B – The same picture as Phot. A. Resinite shows colour fluorescence; C – Dark grey, nearly black ribbons of (crassi)cutinite
occurring jointly with both collodetrinite and inertodetrinite, ¯acler Fm, Wa³brzych region; D – (Crassi)cutinite of indentation edges
of ribbons among inertinite, forming jointly durite, ¯acler Fm, S³upiec region; E – Assemblage of sporinite as a sporangium in vitrinite, ¯acler Fm, Nowa Ruda region; F – Vitrinite fragment (grey) occurring between inertinite macerals showing cell structure – fusinite
(white grey) and semifusinite (light grey). Photomicrographs A, C–F were taken in reflected white light, while photo B in UV light; all
photomicrographs were taken using oil immersion
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Koñcz¹c, chcia³bym zauwa¿yæ koniecznoœæ docenienia historycznych dokonañ Pañstwowego Instytutu Geologicznego jako ca³oœci w tym szczególnym czasie, kiedy
przypada 100-lecie dzia³alnoœci tej zas³u¿onej dla polskiej
geologii instytucji. Czêœæ bardzo wa¿nych osi¹gniêæ
zosta³a dokonana poza Warszaw¹, w oddzia³ach regionalnych. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e opisane w tym artykule badania s¹ nadal prowadzone i planowana jest ich
kontynuacja nowoczesnymi technikami badawczymi.
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Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej
w Państwowym Instytucie Geologicznym (patrz str. 461)

Profesor Jan Nowak – twórca pierwszej syntezy tektonicznej Polski – patrz str. 439

Ryc. 12. Cyril Purkyně (od lewej), Jan Nowak, Karol Bohdanowicz na III Zjeździe Asocjacji Karpackiej w Czechosłowacji,
9 września 1931 r.

Ryc. 14. Jan Nowak i Jan Lewiński na XIII Zjeździe PTG w Górach Świętokrzyskich w 1933 r. Fot. J. Czekalski. Archiwum PAN
Muzeum Ziemi

Ryc. 16. Walery Goetel (od lewej), Jan Nowak, NN
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Ryc. 13. Jan Nowak z córką Krzysią (stoją) i żoną Marią (siedzi)
w Zawoi

A few remarks on tests of the organic matter
in the Polish Geological Institute (see p. 461)
A

B

C

D

E

F

Ryc. 15. Jan Nowak (w kapeluszu, słabo widoczny) w terenie z młodymi współpracownikami, od lewej: Stanisław Sokołowski, Kamila Skoczylas-Ciszewska, J.N., Marian Książkiewicz, Jadwiga Burtanówna

Ryc. 17. Pola naftowe w Karpatach. Ryc. 12, 13, 15, 16, 17 archiwum
rodzinne prof. Jana Bromowicza

Ryc. 2. Mikrofotografie rozproszonej materii organicznej: A – jednorodny fragment witrynitu przechodzący w semifuzynit o budowie komórkowej. Skała karbonu podpermskiego podłoża monokliny przedsudeckiej; B – fragment witrynitu
rozproszony w skale karbonu strefy morawsko-śląskiej; C – materia organiczna w cechsztyńskim łupku miedzionośnym
– ciemnoszare pasemka bituminitu, białoszary sfuzynitowany alginit, monoklina przedsudecka; D – ten sam obiekt co na
fot. C – bituminit wykazujący zjawisko barwnej fluorescencji (żółtobrązowej), niefluoryzujący (czarny) sfuzynitowny alginit oraz lamalginit o żółtych barwach fluorescencji; E i F – fragmenty rabdozomów graptolitów rozproszone w łupkach
dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego. Fotografie A–C oraz E i F wykonano w świetle odbitym białym z zastosowaniem
optyki immersyjnej, fotografia D została wykonana w świetle UV
Fig. 2. Photomicrographs showing dispersed organic matter: A – homogenous fragment of vitrinite passing into semifusinte showing cell structure. Carboniferous rocks of the Fore-Sudetic Homocline basement; B – vitrinite fragment dispersed
in the Carboniferous rocks of the Moravian-Silesian zone; C – organic matter dispersed in the Zechstein Kupferschifer – dark
grey band of bituminite and white grey fusinited alginite, Fore-Sudetic Homocline; D – the same object as photo C – bituminite of yellow-brown fluorescence colour, non-fluorescing (black) fusinited alginite and lamalginite of yellow fluorescence
colour; E and F – rabdozom fragments of graptolites dispersed in the lower Palaeozoic shales of the Baltic basin. Photomicrographs A–C and E, F were taken in reflected white light and oil immersion, while photo D was taken in UV light
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