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Wielkie odkrycia surowcowe Pañstwowego Instytutu Geologicznego
W³odzimierz Mizerski1
Great discoveries of mineral resources of the Polish Geological Institute. Prz. Geol., 67: 570–577.
A b s t r a c t. One hundred years of the activity of the Polish Geological Institute is an exceptional opportunity to
emphasize its role in the discovery of mineral resources in Poland. During the last 100 years the structure of the
Institute and its place in the government administration have changed many times. However, these changes have
not affected the engagement of the Institute in the study of geology of Poland, especially in the area of discovering
new mineral deposits, as this was demanded from the Institute by the authorities of Poland. Today, from the perspective of 100 years, it has to be stated that these expectations were lived up and contributed to the development of
the country’s economy. During 100 years the Institute discovered mineral deposits worldwide as well as on a regional scale. This article attempts to present the history of the discoveries of mineral deposits by the Polish Geological
Institute during 100 years of its existence. The deposits which are presented here are those of the greatest importance some of which
may not be mined today due to economic and environmental causes, and also due to the fact that these resources were fully exploited.
But, one must remember that the discovery of all these mineral deposits would have been impossible without the study of the country’s
geology. It was emphasized by the founding fathers and first directors of the Institute who appreciated the great role of basic science in
the discovery of mineral resources.
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Powo³uj¹c do ¿ycia w 1919 r. Pañstwowy Instytut Geologiczny, w³adze pañstwowe postawi³y przed nim misjê
badania budowy geologicznej Polski i na tym tle poszukiwania surowców mineralnych. Zdawano bowiem sobie
sprawê z tego, ¿e badania podstawowe w geologii stwarzaj¹ mo¿liwoœæ znalezienia tych miejsc w skorupie ziemskiej, w których znajduj¹ siê surowce mineralne mo¿liwe
do wykorzystania praktycznego. To priorytetowe zadanie
Pañstwowy Instytut Geologiczny realizuje z powodzeniem
do dziœ. Rozwój gospodarczy Polski zarówno w okresie
miêdzywojennym, jak i powojennym by³ mo¿liwy m.in.
dziêki badaniom wykonywanym przez instytut, które doprowadzi³y do odkrycia wielu, nieznanych wczeœniej z³ó¿,
zarówno tych o znaczeniu lokalnym, jak i takich, które
dorównuj¹ najwiêkszym z³o¿om tego typu na œwiecie.
Dzisiaj w œwiecie, w którym liczy siê przede wszystkim finalny efekt dzia³ania, trzeba z ca³¹ stanowczoœci¹
stwierdziæ, ¿e w zakresie poszukiwania z³ó¿ surowców
mineralnych i energetycznych najwiêksze znaczenie maj¹
badanie podstawowe ukierunkowane w³aœnie na odkrycie
okreœlonych surowców. Czasy przypadkowych odkryæ ju¿
minê³y. Dzisiaj potrzeba ¿mudnych prac, niekiedy niezrozumia³ych dla przysz³ego przedsiêbiorcy eksploatuj¹cego
odkryte z³o¿e. A jednak to one prowadz¹ do koñcowego
okreœlenia ekonomicznego znaczenia z³o¿a.
Prowadz¹c badania w kierunku okreœlenia nowych z³ó¿
surowców mineralnych, trzeba pamiêtaæ i o tym, ¿e to co
dzisiaj jest ekonomicznie nieop³acalne w przysz³oœci mo¿e
mieæ ogromne znaczenie. Dlatego niezwykle wa¿ne s¹
badania podstawowe maj¹ce okreœliæ nie tylko dzisiaj mo¿liwe do wydobycia surowce, ale równie¿ i te, których eksploatacja w przysz³oœci mo¿e byæ konieczna, choæ dzisiaj
jest ona nieop³acalna z ekonomicznego punktu widzenia.
Niniejszy artyku³ jest poœwiêcony najwa¿niejszym
odkryciom z³ó¿ surowców mineralnych na obszarze Polski
przez sto lat istnienia Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
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Trzeba podkreœliæ, ¿e bez badañ podstawowych prowadzonych przez instytut wielu tych z³ó¿ nie uda³o by siê odkryæ.
Dzisiaj, kiedy wiele prominentnych osób – choæ nie s¹ oni
fachowcami – uwa¿a, ¿e badania podstawowe w PIG-PIB
s¹ niepotrzebne i wynikaj¹ tylko z przyczyn „hobbystycznych”, nale¿y wyraŸnie odpowiedzieæ, ¿e gdyby nie te
„hobbystyczne” badania pracowników instytutu, z³o¿a miedzi na obszarze dolnoœl¹skim do dzisiaj spoczywa³yby nierozpoznane, a bez tych z³ó¿ dzisiaj nie sposób wyobraziæ
sobie gospodarkê kraju.
Literatura dotycz¹ca odkryæ Pañstwowego Instytutu
Geologicznego jest bardzo obszerna. Autor zrezygnowa³
z ich kompletnego cytowania na korzyœæ tylko niektórych,
nie zawsze znanych publikacji.
1919–1939
Pierwszy okres dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu
Geologicznego rozpocz¹³ siê w bardzo trudnej sytuacji.
Wiêkszoœæ z³ó¿ najwa¿niejszych surowców mineralnych,
których wychodnie znajdowa³y siê na powierzchni, by³a
ju¿ odkryta. Jednak informacje dotycz¹ce wg³êbnej budowy tych z³ó¿ by³y niewystarczaj¹ce, nie mówi¹c o s³abej
znajomoœci budowy geologicznej kraju. Œrodki przyznane
na funkcjonowanie PIG by³y mniej ni¿ skromne. Mo¿na
by³o z nich sfinansowaæ 31 etatów naukowych, a w okresie
kryzysu ekonomicznego w latach 30. ich liczba zmniejszy³a siê do 16. Pieniêdzy wystarcza³o tylko na p³ytkie
roboty górnicze i wiertnicze (Wutcen, 1972).
W pierwszym okresie istnienia PIG wiele uwagi
poœwiêcono geologii z³ó¿ ju¿ eksploatowanych, koncentruj¹c siê na badaniach Górnego Œl¹ska i Gór Œwiêtokrzyskich. Prowadzono m.in. próby wznowienia dzia³alnoœci
kopalni rud miedzi w Miedziance w SW czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, ale minimalne iloœci rudy nie wystarcza³y
na pokrycie kosztów eksploatacji. Najwiêksze odkrycia
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w okresie miêdzywojennym by³y zwi¹zane z osob¹ Jana
Samsonowicza.
Jednym z wa¿nych osi¹gniêæ instytutu w 1922 r. by³o
odkrycie przez Jana Samsonowicza (ryc. 1) z³o¿a rud ¿elaza – ziemistego pirytu, hematytu i syderytu – w Rudkach
k. Nowej S³upi (Samsonowicz, 1922). Nastêpstwem tego
odkrycia by³o powstanie kopalni (ryc. 2), w której od 1925
do 1973 r. wydobywano rudê. Surowiec by³ wykorzystywany zarówno do produkcji ¿elaza, jak i kwasu siarkowego. By³o to jedno z najcenniejszych z³ó¿ pirytu w œrodkowej
Europie. Z³o¿e to by³o wczeœniej znane w czasach rzymskich, o czym œwiadczy stary chodnik z tego okresu, po³o¿ony na g³êbokoœci kilkunastu metrów. Kopalnia pochodzi z I–III w. i jest najstarsz¹ znan¹, podziemn¹ kopalni¹
rud na ziemiach polskich. Wydobywany surowiec by³ wtedy wykorzystywany g³ównie do wytapiania ¿elaza w piecach dymarskich. Tereny te znajdowa³y siê wówczas na
s³ynnym szlaku ¿elaznym. Wydobywano g³ównie syderyt,
gdy¿ minera³ ten zawiera 48% ¿elaza. Jednak historia eksploatacji z³o¿a z tego okresu jest znana doœæ fragmentarycznie. Nie wiadomo te¿, co dzia³o siê z kopalni¹ przez wiele
kolejnych wieków. Przypuszcza siê, ¿e wydobycie z³ó¿
by³o tu prowadzone miêdzy IX a XI w. – wówczas tereny te
by³y w³asnoœci¹ rodów herbu Kopas, przedstawiaj¹cego
pierwotny kilof wykonywany z jelenich rogów, stosowanego przez staro¿ytnych górników rudnych w³aœnie spod
£ysej Góry. Od niego te¿ wzi¹³ swoj¹ nazwê w XI w. tamtejszy cech górniczy – Kopasynowie (Kozera, 2016). Nastêpne dane o wydobyciu rud ¿elaza w tym rejonie pochodz¹
dopiero z prze³omu XVII i XVIII w. Dowodem na to s¹
wyrobiska pochodz¹ce z tego okresu. Z³o¿e zaprzestano
wydobywaæ prawdopodobnie w³aœnie w XVIII w.
PóŸniej w 1937 r. kopalnia otrzyma³a nazwê Kopalnia
Rudy „Staszic”. W latach 40. zapewnia³a ona ok. 1,6%
œwiatowego wydobycia rud pirytowych.
Po odkryciu rud siarki w rejonie Tarnobrzegu eksploatacja sta³a siê nieop³acalna i kopalniê zamkniêto. Ma³o
znanym faktem jest, ¿e po II wojnie œwiatowej poza pirytem i syderytem wydobywano tam równie¿ rudy uranu –
³¹cznie ok. 5 tys. t (Graniczny, Mizerski, 2017).

Ryc. 1. Jan Samsonowicz w czasie æwiczeñ terenowych ze studentami w Górach Œwiêtokrzyskich. Archiwum PIG-PIB
Fig. 1. Jan Samsonowicz during the field practice with students
in the Holy Cross Mts. Archive of the PGI-NRI

Ryc. 2. Wejœcie do jednej ze sztolni technicznych w Rudkach.
Archiwum PIG-PIB
Fig. 2. Entrance to one of the adits in the Rudki Mine. Archive
of the PGI-NRI

Rok po odkryciu w Rudkach, w 1923 r. Jan Samsonowicz odkry³ z³o¿a fosforytów w rejonie Annopola–Rachowa nad Wis³¹. Tak jak i w przypadku Rudek, Samsonowicz
dotar³ tutaj z polecenia PIG w maju 1923 r. w celu wyjaœnienia warunków wystêpowania wydobywanego tam piaskowca, który mia³ byæ wykorzystany jako t³uczeñ drogowy.
Zwróci³ wówczas uwagê na wystêpowanie licznych konkrecji w warstwie cenomañskich piasków glaukonitowych.
Konkrecje te o nieregularnym kszta³cie i zmiennej wielkoœci, dochodz¹ce do 15 cm, sk³ada³y siê z ziaren kwarcu scementowanych spoiwem o ¿ó³to-szarej barwie. Przypuszczenie,
¿e spoiwo to sk³ada siê ze zwi¹zków fosforowych potwierdzi³y analizy laboratoryjne, które wykaza³y ok. 19% piêciotlenku fosforu.
O odkryciu z³o¿a Samsonowicz pisa³ dopiero rok
póŸniej (Samsonowicz, 1924): Badania dostarczy³o mi danych na tyle kompletnych i¿ nie waham siê obecnie uznaæ
z³o¿e Rachowskie za z³o¿e rokuj¹ce wyniki bardzo pomyœlne. Badania moje wykaza³y, ¿e konkrecje fosforytowe wystêpuj¹ w górnej czêœci piasków glaukonitowych poziomu
2-giego (tak zwany vraconien), stanowi¹ tu warstwê sta³¹
i ci¹g³¹, któr¹ wyznaczy³em w pó³nocnym skrzydle antykliny na przestrzeni kilku kilometrów (…). Konkrecje fosforytowe stanowi³y wszêdzie przesz³o po³owê objêtoœci warstwy:
miejscami ich iloœæ dochodzi³a do 3/4 objêtoœci.
By³y to najbogatsze z³o¿a fosforytów w Polsce. Z³o¿e
w Rachowie by³o eksploatowane ju¿ od 1924 r., a surowca
fosforytowego u¿ywano do wyrobu nawozu nitrofos w fabrykach zwi¹zków azotowych w Chorzowie i Moœcicach.
W styczniu 1952 r. w utworach kredowych na obszarze
antykliny Annopola–Rachowa powsta³a Kopalnia Fosforytów „Annopol”, w której w latach 60. pracowa³o ok. 600
osób, a poziom wydobycia utrzymywa³ siê na poziomie
80–82 tys. t rocznie. W szczytowym okresie rozwoju,
w roku 1965, wydobycie wynios³o 95 021 t fosforytów.
Po¿aryski (1947) okreœli³ ca³kowite zasoby nadaj¹cego siê
do wydobycia surowca w annopolskim z³o¿u na 2,2 mln t.
Kopalnia fosforytów (ryc. 3) sk³ada³a siê z trzech zak³adów: Kopalnia Fosforytów „Annopol” (Jan I), Kopalnia
Fosforytów w Ch³upkach (Jan II) zlikwidowana w 1959 r.,
Przemia³ownia „Jasice” w Jasicach utworzona w 1957 r.
Eksploatacjê fosforytów zakoñczono w 1971 r. ze wzglêdu na nierentownoœcæ. Pod ziemi¹ wydr¹¿ono imponuj¹cej
wielkoœci system podziemnych korytarzy z³o¿ony z chodników transportowych, wentylacyjnych oraz eksploatacyjnych, który ci¹gn¹³ siê kilometrami, g³ównie po wschodniej
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Ryc. 3. Transport fosforytów w kopalni „Annopol”. Autor nieznany – Archiwum Miejskie w Annopolu
Fig. 3. Transport of phosphorite at the Annopol mine. Photographer
unknown – City Archives of Annopol

stronie drogi prowadz¹cej do Józefowa. Z pocz¹tku eksploatacja odbywa³a siê rêcznie, a urobek transportowano
wózkami ci¹gniêtymi przez konie; póŸniej proces wydobycia stopniowo zmechanizowano. W maju 2008 r. kopalnia
ponownie „od¿y³a” za spraw¹ odkrycia dwóch unikatowych nagromadzeñ koœci morskich krêgowców z okresu
kredowego (Machalski i in., 2009). Na terenie nieczynnej
kopalni fosforytów gmina Annopol chce zorganizowaæ trasê turystyczn¹. Na pocz¹tku trasa bêdzie liczyæ 700 m. Jest
ju¿ gotowa dokumentacja geodezyjna (Mizerski, 2017a)
i wstêpne opracowanie przebiegu szlaku. Trasa turystyczna obejmie te¿ okres dzia³ania kopalni.
Najwiêksze jednak zas³ugi w dziedzinie górnictwa w
20-leciu miêdzywojennym Pañstwowy Instytut Geologiczny poniós³, gdy Jan Samsonowicz odkry³ nadbu¿añskie
zag³êbie wêglowe. Prowadz¹c badania geologiczne na
Wo³yniu od 1927 r., odnalaz³ w okolicach Pe³czy otoczaki
krzemieni karboñskich, dochodz¹ce do 20 cm œrednicy;
by³y one wymyte z warstw cenomañskich i tworzy³y lokalne skupienia. W jego notatniku znajdujemy nastêpuj¹cy
wpis: W krzemieniach tych znalaz³em trochê fauny: ortocerasy, brachiopody, œlimaki, korale… K a r b o n.
W 1931 r. dyrektor instytutu J. Morozewicz przedstawi³
na posiedzeniu Wydzia³u III Polskiej Akademii Umiejêtnoœci pracê J. Samsonowicza O przypuszczalnym wystêpowaniu karbonu w zachodniej czêœci Wo³ynia (Samsonowicz,
1931). W pracy tej Samsonowicz sugerowa³, ¿e: sfa³dowane utwory dewoñskie, jakie ukazuj¹ siê w Pe³czy, zajmuj¹
doœæ szeroki pas w dorzeczu Styru i siêgaj¹ na zachód do
linii Kowel–Nieœwicz. Natomiast utwory jurajskie, jakie nawiercono na brzegu rowu lubelskiego, siêgaj¹ na wschód
do linii Ma³aszewicze–Stojanów. Utworów karboñskich nale¿y poszukiwaæ pod kred¹, w pasie zawartym miêdzy tymi
dwiema liniami (...). Wyjaœnienie tego zagadnienia mo¿e
mieæ nie tylko wielkie znaczenie teoretyczne, ale i praktyczne, lecz wyjaœniæ ten problem mog¹ tylko wiercenia.
Otwór wiertniczy w rejonie miejscowoœci Haliczany
wykonany pod koniec lutego 1938 r. na g³êbokoœci 119 m
siêgn¹³ utworów karboñskich. Po tym odkryciu uruchomiono nowy odwiert w Tartakowie (15 km na zachód od
Halicza). Równie¿ tutaj na g³êbokoœci 239 m nawiercono
typowe osady karboñskie ze œladami wêgla.
Od tego momentu zainteresowanie przemys³u Zag³êbiem
Nadbu¿añskim bardzo wzros³o. Na jesieni 1938 r. by³o ju¿
czynnych 5 otworów wiertniczych. W Busku na g³êbokoœci
327 m natrafiono na pok³ad wêgla o gruboœci 52 cm. By³ to
najgrubszy pok³ad nawiercony przed wybuchem wojny.
572

Prace, które mia³y tak perspektywiczny charakter, przerwa³y brutalnie dzia³ania wojenne i okupacja.
W 1947 r. dokonano korekty granicy z ZSRR i tereny,
na których zosta³ stwierdzony karboñski wêgiel kamienny,
wesz³y w jego sk³ad, gdzie wêgiel eksploatowano z powodzeniem.
Po II wojnie œwiatowej do badañ karbonu nadbu¿añskiego przyst¹piono z inicjatywy Samsonowicza. Wiercenie otworu Che³m IG 1 rozpoczêto w paŸdzierniku 1954 r.,
a zakoñczono w lutym 1956 r. na g³êbokoœci 1611,7 m.
W serii osadów karbonu opisano 14 wk³adek wêglowych,
o gruboœciach zmieniaj¹cych siê od 0,05 do 0,25 m, o sumarycznej gruboœci 1,85 m.
Jednak w³aœciwe dokumentowanie z³ó¿ wêgla na
LubelszczyŸnie rozpoczêto dopiero w pierwszej po³owie
lat 60. pod kierunkiem Józefa Porzyckiego (ryc. 4), kontynuatora idei Samsonowicza, który jako pierwszy poda³
wielkoœæ perspektyw zasobowych wêgla i udokumentowa³
z³o¿e £êczna. Na tym z³o¿u wybudowano kopalniê „Bogdanka”. Jego nastêpc¹ w dziedzinie badañ karbonu lubelskiego zosta³ Albin Zdanowski.
To jednak jeszcze nie wszystkie górnicze odkrycia Jana
Samsonowicza. Niedaleko miejsca swego urodzenia, w lipcu 1922 r. dokona³ on odkrycia jednego z najciekawszych
zabytków archeologicznych w naszym kraju, o czym poinformowa³ rok póŸniej w publikacji w Wiadomoœciach
Archeologicznych (Samsonowicz, 1923). Dziêki temu, po
rozpoczêciu prac wykopaliskowych w 1925 r. dosz³o do
powstania jednego z najwspanialszych pomników pradziejowej techniki górniczej w Europie. Wspaniale zachowana
architektura podziemi, budzi powszechny podziw i szacunek. Obiekt licznie odwiedzany przez turystów jest znany
pod nazw¹ „Krzemionki Opatowskie”. Pole eksploatacyjne
w Krzemionkach jest umiejscowione na wychodni wapienia górnojurajskiego i obejmuje krawêdŸ istniej¹cej tu synkliny. Ma ono ma kszta³t paraboli o d³. 4,5 km i szer.
20–200 m, to jest ok. 78,5 ha. Iloœæ kopalñ oblicza siê na
ponad 4000, a ich g³êbokoœæ wynosi od 2 do 9 m.
Doskonale zachowane kopalnie krzemienia pasiastego
pochodz¹ z okresu neolitu i wczesnej epoki br¹zu (ok.
3900–1600 lat p.n.e.), jednak¿e wiêkszoœæ szybów znajduj¹cych siê w Krzemionkach powsta³o w wyniku dzia³alnoœci górników w latach 2900–2500 p.n.e. Siekiery wytwarzane przez nich z krzemienia cieszy³y siê du¿¹ popu-

Ryc. 4. Józef Porzycki
Fig. 4. Józef Porzycki
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W tym samym roku odkryto drugi wysad
solny w RogoŸnie, a nastêpnie wiele mniejszych
struktur solnych.
1952–1985
Dekretem z 8 paŸdziernika 1951 r. powo³ano
Centralny Urz¹d Geologii (CUG), w którego
strukturze znalaz³ siê Instytut Geologiczny. Do
jego zadañ nale¿a³o miêdzy innymi prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie geologii, wykonywanie prac objêtych planem,
sporz¹dzanie bilansów zasobów wszystkich
surowców mineralnych oraz zbiorczych bilansów dla poszczególnych ga³êzi produkcji, jak
równie¿ sporz¹dzanie wieloletniego i rocznego
planu przyrostu zasobów wszystkich surowców.
Ryc. 5. Zbigniew Werner (trzeci od prawej) i pracownicy Zak³adu Soli i Su- Od 1952 r. rozpocz¹³ siê zdecydowany postêp w
rowców Chemicznych (1970). Od lewej: Micha³ Marzec, Józef Dêbski, Jadwiga organizacji i metodyce badañ surowców mineOrska, Tadeusz Stasiak, Barbara Stêpieñ, ?, Zofia Kapturska, Janusz Uberna, ralnych kraju. Instytut wzmocni³ siê kadrowo
Zbigniew Werner, Cecylia £aciok, Józefa Makowska
i finansowo. W sprzyjaj¹cym dla geologii klimaFig. 5. Zbigniew Werner (third from the right) and other members of the Staff of cie dokonano nowych, znacz¹cych dla kraju
the Department of Salt and Chemical Deposits (1970)
odkryæ.
W 1952 r. nast¹pi³ organizacyjny podzia³
larnoœci¹ i rozprowadzano je w promieniu a¿ do 660 km od zadañ w zakresie geologicznych badañ z³ó¿ wêgla brunatkopalñ. Co spowodowa³o, ¿e w krótkim czasie Jan Samso- nego. Do Instytutu Geologicznego nale¿a³y poszukiwania
nowicz sta³ siê odkrywc¹ tak wielu ró¿nych z³ó¿ i obiektów i wstêpne rozpoznawanie z³ó¿ w kategoriach D i C2. Od
górniczych? Byæ mo¿e najw³aœciwsza odpowiedŸ brzmi: 1960 r. poszukiwania z³ó¿ wêgli brunatnych instytut
szczêœliwy traf, lecz oparty na solidnych podstawach opiera³ g³ównie na przes³ankach wynikaj¹cych z litologiczno-sedymentacyjnych i paleogeograficznych parametrów
naukowych.
Gdy Pañstwowy Instytut Geologiczny w 1938 r. sta³ siê trzeciorzêdu na Ni¿u Polskim oraz na interpretacjach
czêœci¹ pañstwowej s³u¿by geologicznej, otrzyma³ nowe wyników badañ geofizycznych, g³ównie grawimetryczzadania statutowe: wykonywanie zdjêæ geologicznych nych. G³ówn¹ rolê w tych odkryciach odegra³ Edward Ciuk
i geofizycznych oraz prowadzenie poszukiwañ geologicz- (ryc. 6). Te ostatnie badania by³y bardzo pomocne w odkryno-wiertniczych (Wutcen, 1972). W³aœnie wczeœniejsze waniu z³ó¿ typu tektonicznego, wystêpuj¹cych w rowach
badania geofizyczne przeprowadzone przez instytut w tektonicznych, jak np. z³o¿a Be³chatów, Szczerców,
1937 r. przyczyni³y siê do okrycia wysadowego z³o¿a soli Z³oczew, Szamotu³y, Naramowice, Mosina, Czempin,
kamiennej i potasowej w K³odawie. Odpowiadaj¹c¹ mu Krzywin, Rawicz–Chobienia, Nak³o, Góra i in.
Odkryte w tych warunkach z³o¿a charakteryzuj¹ siê
ujemn¹ anomaliê grawimetryczn¹ wykry³ Edward Janczewski, który by³ te¿ autorem prognozy, ¿e anomalia ta ogromnymi zasobami (od kilkuset milionów do ponad
miliarda ton). Odkrycie i rozpoznanie z³ó¿ w kategorii D
odpowiada wysadowi solnemu.
i C2 bardzo wydatnie zwiêkszy³o bilans zasobów wêgla
brunatnego w Polsce, a rozpoczêta w 1982 r. eksploatacja
1945–1951
Pracownicy instytutu natychmiast po zakoñczeniu II wojny œwiatowej przyst¹pili do pracy, która by³a zwi¹zana
z odbudowywaniem gospodarki i zaplecza surowcowego
kraju. Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ instytutu ogranicza³a siê
g³ównie do bezpoœredniej wspó³pracy z górnictwem, co
mia³o ogromne znaczenie, zw³aszcza przy zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich. Jednoczeœnie kontynuowano
badania geofizyczne i zdjêcia geologiczne. Prace wiertniczo-poszukiwawcze zaplanowano na nieznan¹ dot¹d skalê
(Wutcen, 1972).
Pierwszym osi¹gniêciem z³o¿owym instytutu by³o
nawiercenie i udokumentowanie z³o¿a soli kamiennych
i potasowych w K³odawie w 1948 r. Pierwsze wiercenie
(K1) wykonano podczas poszukiwañ przemys³u naftowego
z³ó¿ ropy naftowej, uwarunkowanymi strukturami solnymi. Napotkano wtedy du¿e skupienie soli potasowo-magnezowych poœród soli kamiennych. Pierwsza dokumentacja
geologiczna zasobów soli potasowych i soli kamiennej
k³odawskiego wysadu solnego zosta³a opracowana przez
Zak³ad Z³ó¿ Soli IG pod kierunkiem Zbigniewa Wernera
(ryc. 5).

Ryc. 6. Edward Ciuk
Fig. 6. Edward Ciuk
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wêgla ze z³o¿a Be³chatów daje dzisiaj produkcjê ok.
40 mln t rocznie.
W 1953 r. Stanis³aw Paw³owski odkry³ bogate z³o¿e
siarki rodzimej w rejonie Tarnobrzega. Nale¿y tu stwierdziæ, ¿e do 1950 r. ¿aden z licznych badaczy nie wypowiada³ siê na temat szans znalezienia du¿ych z³ó¿ siarki
w zapadlisku przedkarpackim. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³o
pokonanie dogmatów naukowych, które negowa³y mo¿liwoœæ wystêpowania wiêkszych z³ó¿ siarki w Polsce. Stanis³aw Paw³owski jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ szuka³
z³ó¿ w okolicach Tarnobrzega i Sandomierza, a po wojnie
kontynuowa³ swoje badania, pracuj¹c w PIG. Upór i konsekwencja, a przede wszystkim prawid³owa interpretacja danych geologicznych i geofizycznych by³y Ÿród³em sukcesu.
Pierwszego odwiertu dokonano w Mokrzyszowie, gdzie
teraz stoi pami¹tkowy g³az. Odkrycie siarki nast¹pi³o
28 wrzeœnia 1953 r. Spowodowa³o to ró¿nego rodzaju
nowe problemy – od organizacji w okreœlonych warunkach
badañ wiertniczych, geologiczno-poszukiwawczych i z³o¿owych, prac dokumentacyjnych wg obowi¹zuj¹cych przepisów w kategoriach przemys³owego rozpoznania. Rozwój
nowego okrêgu przemys³u siarkowego nastêpowa³ przy
sta³ym udziale Stanis³awa Paw³owskiego. W opracowaniach podstawowych, memoria³ach, referatach i dyskusjach
walczy³ o prawid³ow¹ lokalizacjê pierwszej odkrywkowej
kopalni siarki, popularyzowa³ tezê o regionalnie wystêpuj¹cym zjawisku osiarkowania, uzasadnia³ ekonomiczne
znaczenie nowoodkrytych z³ó¿ dla gospodarki narodowej
i potrzebê organizacji nowego przemys³u, zastosowania
wydobycia metod¹ podziemnego wytopu, póŸniej przedstawia³ zasady racjonalnej, ekonomicznej gospodarki
z³o¿ami (Paw³owska, 1987).
16 sierpnia 1957 r. Rada Ministrów zatwierdzi³a wstêpny projekt budowy kombinatu siarki w Tarnobrzegu. Ustalenia przewidywa³y budowê kopalni siarki w Machowie
o rocznej zdolnoœci produkcyjnej czystej siarki 350 tys. t
i zak³adu przetwórczego o rocznej zdolnoœci produkcyjnej
siarki w wysokoœci 500 tys. t.
Pierwsz¹ dokumentacjê z³o¿a siarki w Tarnobrzegu
opracowano ju¿ w styczniu 1954 r., a dla kolejnych z³ó¿
powsta³y w ekspresowym tempie: w 1955 r. dla z³o¿a w
Solcu k. Szyd³owa, 1956 r. dla z³o¿a Piaseczno, 1957 r. dla
z³ó¿ w Grzybowie, Œwiniarach i Woli ¯yznej-Gackach.
Opracowane dokumentacje (12) z³ó¿ stanowi³y podstawê
dynamicznego rozwoju aglomeracji przemys³owej w wid³ach
Wis³y i Sanu (6 kopalñ siarki) i powstania nowego województwa tarnobrzeskiego. Odkrycia w krótkim czasie wynios³y Polskê na podium œwiatowych producentów siarki
i pierwsze miejsce w œwiecie, jako eksportera siarki rodzimej. W latach 1975–1990 jej roczne wydobycie siêga³o
5 mln t. £¹cznie od 1958 r. do dzisiaj wydobyto ponad
130 mln t. Oprócz kopalni odkrywkowych zbudowano te¿
kopalnie eksploatuj¹ce siarkê metod¹ podziemnego wytopu (Grzybów, Jeziórko). Po 1990 r. zainteresowanie eksploatacj¹ siarki rodzimej zmala³o z uwagi na okrycie
innych, bardziej op³acalnych z ekonomicznego punktu
widzenia metod jej otrzymywania (m.in. w wyniku odsiarczania wêglowodorów). Kopalnia w Piasecznie funkcjonowa³a w latach 1957–1972, a w Machowie – w okresie
1965–1992. Ta druga zosta³a wype³niona wod¹ i od 2010 r.
mo¿na odpoczywaæ nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
Stanis³aw Paw³owski (ryc. 7) za swe wybitne zas³ugi
otrzyma³ Nagrodê Pañstwow¹ I stopnia, zosta³ odznaczony
m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej i Orderem
Sztandaru I Klasy. Po latach, bo dopiero w 2010 r., w Tar574

Ryc. 7. Stanis³aw Paw³owski i Katarzyna Paw³owska
Fig. 7. Stanis³aw Paw³owski and Katarzyna Paw³owska

Ryc. 8. Pomnik Stanis³awa Paw³owskiego w Tarnobrzegu
Fig. 8. Monument to Stanis³aw Paw³owski in Tarnobrzeg

nobrzegu stan¹³ pomnik odkrywcy z³ó¿ polskiej siarki.
Pomnik profesora Stanis³awa Paw³owskiego jest umiejscowiony na skwerze, tu¿ przy skrzy¿owaniu ulic Sienkiewicza oraz Sikorskiego (ryc. 8).
Najwiêksze odkrycie z³o¿owe Pañstwowego Instytutu
Geologicznego to z³o¿a miedzi na monoklinie przedsudeckiej.
Od 1950 r. Jan Wy¿ykowski (ryc. 9) z zespo³em poszukiwali mineralizacji miedziowej w Polsce. Jak opisa³ to sam
po latach: skrupulatnie gromadzono i analizowano dane
o wystêpowaniu kruszców w G. Œwiêtokrzyskich, Karpatach i na Dolnym Œl¹sku, zwracaj¹c du¿¹ uwagê na aspekty
górniczo-ekonomiczne. Szukano z³ó¿, a nie przejawów
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Ryc. 9. Jan Wy¿ykowski (czwarty z lewej) z grup¹ wiertaczy,
z którymi dokona³ historycznego odwiertu. Archiwum PIG-PIB
Fig. 8. Jan Wy¿ykowski (fourth from the left) with a group of
drillers who assisted him in the discovery of copper deposit.
Archive of PGI-NRI

mineralizacji (…). wa¿ny by³ efekt, a nie efekciarstwo
(Mizerski, 2017b).
Badaj¹c ³upki antrakozjowe czerwonego sp¹gowca niecki œródsudeckiej, równolegle przygotowywano program
badañ dla s³abo poznanego obszaru monokliny przedsudeckiej, w którym przed wojn¹ niemieccy geolodzy nie
widzieli mo¿liwoœci wystêpowania mineralizacji siarczkowej o wartoœci u¿ytkowej.
Wspó³pracuj¹cy z J. Wy¿ykowskim, Antoni Graniczny
przygotowa³ za³o¿enia pod realizacjê profilu sejsmicznego
wzd³u¿ linii Boles³awiec–G³ogów. Nastêpnie wzd³u¿ tego
profilu Wy¿ykowski zaplanowa³ wiercenia. Przygotowywane prace prospekcyjne spotka³y siê z negatywn¹ opini¹
œrodowiska geologów, które by³y spowodowane pogl¹dami badaczy przedwojennych.
Mimo ¿e pierwsze wiercenia (Gromadka, Ruszowice
i Gajki) wskutek licznych awarii zakoñczy³y siê niepowodzeniem, istotnym argumentem przemawiaj¹cym za kontynuacj¹ programu by³o nawiercenie przez przemys³
naftowy w utworach cechsztynu w otworze Wschowa 1
interwa³u z mineralizacj¹ siarczkow¹.
23 marca 1957 r. zespó³, którym kierowa³ Wy¿ykowski, natrafi³ na rudy miedzi o znaczeniu przemys³owym.
W otworze Sieroszowice IG 1, na g³. 655,95–658,7 m
stwierdzono obecnoœæ margli o zawartoœci 1,4% Cu.
Kilka miesiêcy póŸniej (8 sierpnia 1957 r.) podobnej
jakoœci rudy miedzi napotka³ drugi zaprojektowany przez
niego otwór w okolicy Lubina (Lubin IG 1). Kontynuuj¹c
te odkrycia, w 1959 r. Wy¿ykowski z zespo³em udokumen-

towali najwiêksze w Europie i jedno z najwiêkszych na
œwiecie z³ó¿ rud miedzi Lubin–Sieroszowice.
W tym miejscu pragnê z ca³¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ,
¿e odkrywc¹ z³ó¿ miedzi na monoklinie przedsudeckiej
by³ pracownik Instytutu Geologicznego Jan Wy¿ykowski
z zespo³em. Lansowanie teorii, jakoby by³ to profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego Józef Zwierzycki, pojawiaj¹cej
siê w niektórych publicznych wyst¹pieniach i w w¹tpliwej
jakoœci artyku³ach naukowych, uw³acza godnoœci tego
uczonego, który nigdy nie zhañbi³by siê przyw³aszczeniem
czyjejœ zas³ugi.
28 grudnia 1959 r. decyzj¹ Ministerstwa Przemys³u
Ciê¿kiego powo³ano Zak³ady Górnicze „Lubin” w budowie,
przekszta³cone w 1961 r. w Kombinat Górniczo-Hutniczy
Miedzi, który mia³ siê zaj¹æ wydobyciem i przetwórstwem
miedzi wydobytej z tych z³ó¿. Jednoczeœnie wcielono w
sk³ad KGHM dwie kopalnie miedzi w Sudetach ze starego
zag³êbia miedzionoœnego (zamkniêta w 1973 r. – „Lena”
i w 1987 r. – „Konrad”). W roku 1968 zakoñczy³a siê budowa kopalni „Lubin” i „Polkowice” oraz modernizacja Huty
Legnica. Rozpoczêto budowê Huty G³ogów, a pod koniec
1960 r. geolodzy odkryli w miejscowoœci Rudna nowe,
jeszcze bogatsze z³o¿a miedzi.
Na pocz¹tku lat 70. Jan Wy¿ykowski wraz z zespo³em
przedstawi³ Projekt poszukiwañ cechsztyñskich rud miedzi
na obszarze zachodniej czêœci monokliny przedsudeckiej,
perykliny ¯ar i niecki pó³nocnosudeckiej. Program uzyska³
wysok¹ ocenê i zosta³ zatwierdzony do realizacji. Niestety,
Wy¿ykowski nie doczeka³ jego realizacji, gdy¿ rankiem
29 paŸdziernika 1974 r. zmar³ w domu na zawa³ serca.
Zosta³ pochowany w Alei Zas³u¿onych na Pow¹zkach.
W uznaniu zas³ug dla Polski, a szczególnie dla Dolnego
Œl¹ska, Jan Wy¿ykowski zosta³ uhonorowany nie tylko
nagrodami pañstwowymi i odznaczeniami. W Polkowicach oraz we Wroc³awiu znajduj¹ siê ulice nazwane jego
imieniem, a w Polkowicach – Uczelnia Jana Wy¿ykowskiego. Jego imiê nosz¹ szko³y: w rodzinnym Haczowie,
Krotoszycach, G³ogowie, Polkowicach i Lubinie, a od marca 2007 r. tak¿e szyb kopalni Polkowice–Sieroszowice
znajduj¹cy siê w pobli¿u odwiertu, w którym po raz pierwszy nawiercono lubiñskie z³o¿e miedzi. W Lubinie znajduje
siê Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa
im. dr. Jana Wy¿ykowskiego, Skwer Jana Wy¿ykowskiego, Osiedle Jana Wy¿ykowskiego, a tak¿e pomnik Jana
Wy¿ykowskiego. W Muzeum Regionalnym w Brzozowie
znajduje siê ekspozycja poœwiêcona ¿yciu i dorobkowi
naukowemu Jana Wy¿ykowskiego. Jego imiê nosi te¿ Dom
Dziecka w Wilkowie, a w Sieroszowicach istnieje Towarzystwo Przyjació³ im. Jana Wy¿ykowskiego (Graniczny,
Mizerski, 2017).
Dzisiaj KGHM Polska MiedŸ S.A. (wczeœniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) – spó³ka strategiczna, jest
jedn¹ z najwiêkszych polskich spó³ek skarbu pañstwa, jednym z czo³owych producentów miedzi i srebra rafinowanego na œwiecie. Wed³ug danych podawanych przez spó³kê,
jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (ok.
500–550 tys. t) oraz pierwszym co do wielkoœci wytwórc¹
srebra na œwiecie (ok. 1200 t srebra rafinowanego w 2016 r.).
W mniejszych iloœciach KGHM produkuje tak¿e z³oto (ok.
3,5 t rocznie), koncentrat palladu i platyny (93 kg), o³ów,
molibden i inne metale (https://hutnictwo.wnp.pl). KGHM
wydobywa tak¿e sól kamienn¹.
W latach 50. na obszarze Ni¿u Polskiego poszukiwania
rud ¿elaza w utworach jurajskich i kredowych prowadzi³
zespó³ pracowników instytutu pod kierunkiem Jerzego
575
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Znoski (ryc. 10). W wyniku przeprowadzonych badañ prospekcyjnych w latach 60. wybudowano kilka nowych kopalñ. W latach 1968–1972 rocznie wydobywano w Polsce
ok. 2 mln t rudy ¿elaza. Jeszcze w latach 80. by³y czynne
kopalnie starego okrêgu górniczego w rejonie Czêstochowy i w okolicach £êczycy, wykorzystuj¹ce osadowe z³o¿a
jurajskie i kredowe, np. kopalnia „Czes³aw” i „XX-lecia
PRL” w Pañkach (czynna do 1982 r.) oraz kopalnia „Wrêczyca” (czynna do 1982 r.). Najczêœciej spotykanym typem
rudy na obszarze czêstochowskim by³y syderyty ilaste
z oolitami szamozytowymi, a w rejonie £êczycy wydobywano muszlowce i syderyty. Obecnie w Polsce nie prowadzi siê ekspoatacji ¿adnych rud ¿elaza – ani pochodzenia
magmowego, ani osadowego.
W 1954 r. Instytut Geologiczny przyst¹pi³ do poszukiwañ nowych z³ó¿ cynku i o³owiu na obszarze œl¹sko-krakowskim. Badania te zakoñczy³y siê sukcesem po odkryciu
w 1960 r. z³o¿a Strzykawka–Laski, które wesz³o w sk³ad
kompleksu z³ó¿ rejonu olkuskiego. Wkrótce potem, w rejonie
Siewierza–Zawiercia odkryto nowy zespó³ bogatych z³ó¿
cynku i o³owiu.
W roku 1954 w Sudetach w pobli¿u Stanis³awowa
odkryto jedno z najwiêkszych w Europie z³ó¿ barytu. Trzy
lata póŸniej rozpoczêto eksploatacjê, któr¹ zakoñczono
w 1997 r.
W 1964 r. nast¹pi³o odkrycie z³o¿a polihalitu w rejonie
Zatoki Puckiej w wyniku wiercenia Ch³apowo IG1. Koncepcjê istnienia zatoki potasonoœnej wysuniêtej na pó³noc
od centralnego pola facji chlorkowej jako pierwszy przedstawi³ Józef Poborski. Potwierdzi³y j¹ póŸniej szczegó³owe
badania petrograficzne soli kamiennej cechsztynu w otworach Lêbork IG1 oraz Bytów IG1 wykonane przez Jadwigê
Orsk¹, które wykaza³y obecnoœæ wtr¹ceñ polihalitu (siarczan potasu i magnezu). W 1964 r. opracowano, wg koncepcji Zbigniewa Wernera, regionalny projekt robót górniczych dla poszukiwañ z³ó¿ soli potasowo-magnezowych
i soli kamiennej na obszarze zachodniej czêœci syneklizy
peryba³tyckiej, w rejonie Zatoki Puckiej. W pierwszym
otworze wykonanym wg tego projektu – Ch³apowo IG1 –
poœród pok³adów soli kamiennej stwierdzono wystêpowanie z³o¿a polihalitu o mi¹¿szoœci 6,5 m i œredniej zawartoœci K2O 15%, co spowodowa³o przyspieszenie i nasilenie
poszukiwawczych oraz rozpoznawczych prac wiertniczych.
Efektem tych prac by³o udokumentowanie czterech bilan-

Ryc. 10. Jerzy Znosko
Fig. 10. Jerzy Znosko
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sowych z³ó¿ polihalitu (Ch³apowo i Mieroszyno – 1967 r.,
Swarzewo – 1971 r. i Zdrada – 1972 r.) przy za³o¿eniu równomiernego (pok³adowego) rozmieszczenia mineralizacji
polihalitowej. PóŸniejsze badania (Pizon i in., 1985; Peryt
i in., 1998) wykaza³y, ¿e proces mineralizacji polihalitowej
by³ bardziej z³o¿ony, co obecnie wymaga ponownego
oszacowania zasobów tej kopaliny.
W zwi¹zku z dramatycznym brakiem z³ó¿ rud ¿elaza w
Polsce Instytut prowadzi³ badania równie¿ na obszarze stosunkowo p³ytkiego wystêpowania ska³ kratonu wschodnioeuropejskiego. Suwalska anomalia magnetyczna by³a
znana geologom ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. Wtedy to
wykonano pierwsze pomiary geomagnetyczne i grawimetryczne. Do poszukiwañ powrócono pod koniec lat 50.,
a pierwsze eksperymenty prowadzono metod¹ sejsmiczn¹.
Sonduj¹ce wiercenia wykonano w pobli¿u Bia³owie¿y,
Sokó³ki, Krasnopola; pos³u¿ono siê te¿ niemieckimi wynikami wierceñ z okolic Pisza i E³ku. Wreszcie w 1962 r. rozpoczêto odwierty, których pionierami byli Jerzy Znosko
i Jan Skorupa z Instytutu Geologicznego. Ju¿ pierwszym
odwiertem 1 sierpnia 1962 r. ujawniono rudy ¿elaza, tytanu
i wanadu. Cenne minera³y zalega³y na g³êbokoœci od 850
do 2350 m; im g³êbiej, tym bogatsze by³y w ¿elazo. W toku
dalszych prac okreœlono po³o¿enie dwóch g³ównych z³ó¿:
Krzemianka i Udryñ, maj¹cych potencjalne znaczenie gospodarcze (z³o¿a w okolicach jeziora Okr¹g³ego w Suwalskim Parku Karjobrazowym i Jeleniewa s¹ wielokrotnie
mniejsze).
Planowana od lat 70. eksploatacja suwalskich rud ¿elaza nigdy nie wysz³a poza stadia planistyczne, a u schy³ku
lat 80. zosta³a ca³kowicie zarzucona, przede wszystkim
z powodów ekonomicznych. Analiza porównawcza z³ó¿
suwalskich z eksploatowanymi z³o¿ami tego typu na œwiecie, wskazuj¹ca na mo¿liwoœæ du¿ej poda¿y surowców
wanadu, tytanu i ¿elaza z p³ytko po³o¿onych z³ó¿, nie
potwierdzia³a, by zagospodarowanie z³ó¿ tak g³êboko po³o¿onych jak w masywie suwalskim mog³o byæ op³acalne
w daj¹cej siê przewidywaæ przysz³oœci. Równie¿ wymagania ochrony œrodowiska by³y dotychczas podstawowym
argumentem przeciwko zagospodarowaniu z³ó¿ masywu
suwalskiego, których ewentualna eksploatacja jest oceniana jako wybitnie konfliktowa. Nale¿y je traktowaæ jako
interesuj¹cy obiekt geologiczny, nieposiadaj¹cy znaczenia
praktycznego.
Minister Œrodowiska Stanis³aw ¯elichowski w odpowiedzi na zapytanie poselskie w 2002 r. mówi³: Poszukiwanie rud ¿elaza na takich g³êbokoœciach, jakie wystêpuj¹
w suwalskich z³o¿ach, a tym bardziej ich wydobywanie, nie
ma w œwiecie precedensu. Ok. 85% wydobycia rud ¿elaza
na œwiecie pochodzi z odkrywek, a nowo uruchamiane
kopalnie w wiêkszoœci s¹ kopalniami odkrywkowymi o wielkich rozmiarach.
(...) przyst¹pienie do eksploatacji tych z³ó¿ by³oby
przedsiêwziêciem ekonomicznie nieuzasadnionym.
Niezale¿nie od wyjaœnieñ przedstawionych wczeœniej
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze jeden bardzo wa¿ny
aspekt œrodowiskowy, a mianowicie po³o¿enie z³ó¿ w rejonie o niezwykle cennych walorach przyrodniczych i wp³yw
planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. Przewidywane skutki oddzia³ywania tego przedsiêwziêcia na œrodowisko przemawiaj¹ za niepodejmowaniem eksploatacji rud
na SuwalszczyŸnie.
Wanad (a tym bardziej tytan i ¿elazo) nie jest surowcem
deficytowym. Wielkoœæ produkcji wanadu na œwiecie jest
ostatnio ustabilizowana na poziomie trzydziestu kilku
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tysiêcy ton rocznie, z tendencj¹ zni¿kow¹. Zaspokaja ona
w ca³oœci popyt na ten metal. Porównuj¹c zaœ jego zasoby
i wielkoœæ produkcji koncentratów, mo¿na prognozowaæ
utrzymanie takiego stanu przez wiele nastêpnych lat. Trudno bowiem przewidywaæ drastyczny wzrost zapotrzebowania, a zasoby rozpoznane tylko w RPA (do g³êbokoœci 300 m)
pokrywaj¹ œwiatowe zapotrzebowanie na obecnym poziomie przez ponad sto lat (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/2df80fe4116b3f62c12573be003cb40d/8d387adfc6568b85c12574890048c3d9?OpenDocument).
W alkaliczno-metamorficznym masywie Tajna w obrêbie kratonu wschodnioeuropejskiego w latach 60. odkryto
karbonatyty. Rozpoznano wówczas tak¿e inne intruzje
alkaliczne w tym rejonie, np. rozleg³y masyw syenitowy
E³ku, gabrowo-syenitowy masyw Piszu oraz przejawy mineralizacji karbonatytowej w rejonie Sejn i Wigier (Ryka,
1992). Kolejne etapy rozpoznania masywu Tajna i innych
intruzji zasadowych w pod³o¿u krystalicznym NE Polski
by³y mo¿liwe dopiero w latach 80.
1985–2019
Badaniami karbonatytów w masywie Tajna zajmowali
siê Stanis³aw Kubicki i Wac³aw Ryka w latach 1984–1987.
PóŸniej, ju¿ w latach 90., wspomaga³y je badania wykonywane w ramach polsko-amerykañskiego II funduszu
M. Sk³odowskiej-Curie. Szczegó³owe badania petrograficzno-geochemiczne prowadzi³ L. Krzemiñski. Szacunkowe zasoby karbonatytu w ijolicie, syenitach i brekcji kominowej diatremy osi¹gaj¹ ok. 240 mln t (Oszczepalski
i in., 2018). Œrednia zawartoœæ pierwiastków ziem rzadkich
w ca³ym masywie Tajna zosta³a oszacowana na 0,33% wag.
Ferrokarbonatyty zajmuj¹ w nim 14,5%, a manganoankeryty 1,6% (Ryka, 1992).
W efekcie ponad 20 lat prac zespo³u specjalistów z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG pod kierownictwem dr. Kazimierza Piekarskiego, w okolicy Myszkowa udokumentowano w 1993 r. z³o¿a rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych (Mo-W-Cu) wystêpuj¹ce na g³êbokoœci
1 km. Tworz¹ je zespo³y ¿y³ kwarcowych zwi¹zanych ze
ska³ami magmowymi. Zasoby bilansowe molibdenu w z³o¿u
oszacowano na ok. 0,295 mln t, wolframu na 0,238 mln t
i miedzi na 0,8 mln t. Na razie jednak rudy Mo-W-Cu z³o¿a
Myszków nie s¹ eksploatowane i trudno jest okreœliæ, kiedy
mo¿liwa bêdzie ich eksploatacja.
Po 1990 r. dynamika nowych odkryæ geologicznych
znacznie spad³a. By³o to zwi¹zane przede wszystkim ze
znacznym zmniejszeniem œrodków na badania, ale równie¿
i z tym, ¿e wiêkszoœæ poszukiwañ by³a prowadzona przez
przedsiêbiorstwa i konsorcja prywatne.
ZAKOÑCZENIE
100-lecie Pañstwowego Instytutu Geologicznego jest
dobr¹ okazj¹ nie tylko do podsumowania jego dzia³alnoœci
i roli, jak¹ odegra³ w gospodarce kraju. Jest te¿ niew¹tpliwie dobrym czasem do zapytania o jego rolê w przysz³oœci.
Mam nadziejê, ¿e rola badañ podstawowych w dzia³alnoœci
instytutu nie bêdzie stopniowo umniejszana, jak to siê dzieje od kilku lat, ale zostanie doceniona i rozwijana, gdy¿ tylko badania podstawowe mog¹ daæ efekty w dzia³aniach
gospodarczych, w górnictwie, w eksploatacji surowców
niezbêdnych w budownictwie zarówno tym tradycyjnym,
jak i drogowym. Odkryto wiele z³ó¿ kruszywa, kredy jezior-

nej, torfu czy bursztynu. Jestem przekonany, ¿e gdyby podsumowaæ stuletnie efekty dzia³añ wszystkich jednostek,
które w kraju prowadz¹ poszukiwania i dokumentowanie
z³ó¿, Pañstwowy Instytut Geologicznych znajdzie siê na
czele listy, pozostawiaj¹c daleko w tyle inne instytucje,
wymieniane znacznie czêœciej przez obecnego G³ównego
Geologa Kraju.
Autor ma nadziejê, ¿e zostanie mu wybaczone, ¿e w
artykule wymieni³ tylko liderów wœród odkrywców najwa¿niejszych z³ó¿. Wyliczenie ich wszystkich zajê³oby wiêcej
miejsca ni¿ sam artyku³. Byli to zarówno wybitni pracownicy naukowi, jak i technicy, laboranci, w koñcu robotnicy.
Bez ich udzia³u osi¹gniêcie tak wielkich sukcesów
z³o¿owych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w ci¹gu
100 lat swego istnienia by³oby niemo¿liwe. Im wszystkim
nale¿y siê szacunek i uznanie za trud, jaki w³o¿yli w powiêkszanie bogactwa surowcowego kraju, przyczyniaj¹c siê
jednoczeœnie do rozwoju dobrobytu Polaków. Autor ma
równie¿ nadziejê, ¿e Czytelnicy wybacz¹ mu emocjonalny
stosunek do dzia³añ Pañstwowego Instytutu Geologicznego, czemu da³ wyraz w kilku akapitach.
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