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W dniach 2–5 czerwca 2009 r. w Czarnej k. Ustrzyk
Dolnych odby³o siê kolejne XII Seminarium z cyklu Meto-
dyka Rozpoznawania i Dokumentowania Z³ó¿ Kopalin
oraz Geologicznej Obs³ugi Kopalñ. Honorowy patronat
nad t¹ konferencj¹ obj¹³ g³ówny geolog kraju Henryk Jacek
Jezierski. Seminarium zosta³o zorganizowane przez Insty-
tut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut i Zak³adowe
Ko³o SITG, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ — Katedrê Geo-
logii Z³o¿owej i Górniczej WGGiOŒ, Pañstwowy Instytut
Geologiczny — Pracowniê Regionaln¹ S³u¿by Geologicz-
nej Oddzia³u Karpackiego w Krakowie, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA, Oddzia³ w Sanoku. Miejsce
tegorocznego spotkania wybrano nieprzypadkowo w Czar-
nej w Bieszczadach — w piêknym krajobrazowo i bogatym
przyrodniczo regionie kraju, gdzie kumuluj¹ siê konflikty
ochrony przyrody i dzia³alnoœci górniczej. Zaœ oœrodek
PGNiG, w którym goœciliœmy, zlokalizowany jest na
obszarze górniczym jednego z historycznych ju¿, choæ
czynnych do dziœ karpackich z³ó¿ ropy naftowej Czarna.

W seminarium wziê³o udzia³ ponad 80 uczestników, w tym
przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska, instytutów
naukowych, wy¿szych uczelni, przedsiêbiorstw geologicz-
nych, wiod¹cych zak³adów górniczych, a tak¿e organów
samorz¹dowej administracji geologicznej, a wœród nich
„gospodarz terenu” — g³ówny geolog województwa pod-
karpackiego — Mariusz Rolek.

Zgodnie z programem pierwszy dzieñ seminarium
poœwiêcono w ca³oœci sesjom referatowym. Ogó³em
wyg³oszono 19 referatów w czterech sesjach. Ich teksty
opublikowano w Górnictwie Odkrywkowym nr 2–3/2009.

W tym roku, jak i w poprzednich, wiod¹cym tematem
by³o dokumentowanie i ochrona z³ó¿ kopalin. Zagadnieniu
ochrony zasobów kopalin w aspekcie uwarunkowañ œrodo-
wiskowych eksploatacji kopalin poœwiêcona by³a pierwsza
sesja referatowa. W drugiej zaprezentowano tematy zwi¹zane
z prawnymi aspektami prowadzenia dzia³alnoœci wydo-
bywczej oraz problemy racjonalnego zagospodarowania
z³ó¿, a tak¿e omówiono ostatni¹ wersjê miêdzynarodowej
klasyfikacji zasobów z³ó¿ kopalin sta³ych i wêglowodo-
rów. Domen¹ sesji trzeciej by³y zagadnienia metodyczne, a
wœród nich problem oceny b³êdów opróbowania z³ó¿ i ich
wp³ywu na ocenê parametrów kopaliny, a tak¿e przyk³ady
zastosowania nowych metod w rozpoznawaniu i dokumen-
towaniu z³ó¿. Ostatnia sesja referatowa poœwiêcona by³a
rozpoznawaniu i dokumentowaniu z³ó¿ wêglowodorów.
Zagadnienia te rzadko pojawia³y siê na dotychczasowych
seminariach, które zazwyczaj dotyczy³y z³ó¿ kopalin
sta³ych. Zaprezentowane referaty pozwoli³y, choæ wyryw-
kowo, zapoznaæ siê ze specyfik¹ metod badawczych oraz
dokumentowania z³ó¿ wêglowodorów, wzbogacaj¹c i
urozmaicaj¹c problematykê konferencji.

Na zakoñczenie sesji referatowej odby³a siê dyskusja,
któr¹ zdominowa³y zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ i
ochron¹ z³ó¿ kopalin. Doœwiadczenia uczestnicz¹cych w
seminarium przedstawicieli przemys³u wydobywczego
oraz przyk³ady omówione w trakcie wyg³oszonych refera-
tów dobitnie wskazuj¹ na rozbie¿noœæ miêdzy teori¹ —
czyli nieprecyzyjnie sformu³owanymi przepisami prawny-
mi, dotycz¹cymi ochrony zasobów z³ó¿, a praktyk¹ ograni-
czania dostêpnoœci i mo¿liwoœci ich zagospodarowania.
Szczególnie jaskrawo problem ten uwidacznia siê w przy-
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Ryc. 1. Uczestnicy seminarium w kamienio³omie piaskowców cergowskich Lipowica k. Dukli. Fot. B. B¹k



padku z³ó¿ po³o¿onych w obrêbie sieci Natura 2000.
Mo¿na tu zauwa¿yæ czêst¹ nadinterpretacjê przepisów
prawnych, skutkuj¹c¹ utrudnianiem, a w skrajnych przy-
padkach nawet zakazem prowadzenia eksploatacji. Z kolei
przedstawiciele administracji geologicznej wskazywali na
du¿¹ aktywnoœæ i presjê ró¿norodnych organizacji ekolo-
gicznych i grup nacisku, przeciwstawiaj¹cych siê dzia³alno-
œci wydobywczej i szermuj¹cych przy tym has³ami
ochrony przyrody. W wielu przypadkach dzia³ania takie
nosz¹ znamiona „ekoterroryzmu”, sk³aniaj¹c decydentów

do niekorzystnych dla przedsiêbiorców górniczych decy-
zji. W toku dyskusji zwrócono te¿ uwagê na utrudnienia w
racjonalnym zagospodarowaniu zasobów z³ó¿ (w szcze-
gólnoœci ma³ych z³ó¿), zwi¹zane z zagadnieniem popraw-
nego pod wzglêdem geologicznym i akceptowanego przez
urzêdy górnicze ustalenia granic takich z³ó¿. Tu równie¿
problem le¿y w interpretacji przepisów prawnych. Dlatego
jednym z postulatów dyskusji by³a koniecznoœæ bardziej
klarownego ich formu³owania w przysz³oœci, a co najmniej
formalnego przedstawienia jednolitej wyk³adni ich stoso-
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Ryc. 4. Kamienio³om piaskowców istebniañskich Rabe. Ryc. 2 i 4 fot. B. B¹k

Ryc. 2. Kamienio³om piaskowców lgockich Huczwice Ryc. 3. Nowoczesna dyspozytornia — „serce” PMG Husów. Fot.
w³asnoœæ archiwum PMG Husów



wania. W obliczu rosn¹cych konfliktów zwi¹zanych z
dostêpnoœci¹ z³ó¿ i dla podniesienia znaczenia kopalin
jako nieodnawialnego elementu œrodowiska naturalnego, a
zarazem wa¿nego komponentu zrównowa¿onego rozwoju,
konieczna jest ich realna ochrona. W toku dyskusji stwier-
dzono, ¿e ochronê tak¹ gwarantowaæ mo¿e odrêbna ustawa
i wprowadzane konsekwentnie wraz z ni¹ zmiany w innych
przepisach prawnych. Dyskusjê i ca³oœæ obrad podsumo-
wa³ prof. Marek Nieæ, zobowi¹zuj¹c siê do przekazania
poseminaryjnych wniosków do Komisji Zasobów Kopalin.

Zgodnie z koncepcj¹ seminarium dwa nastêpne jego
dni poœwiêcono wycieczkom terenowym. Jest to zawsze
wa¿ny element spotkañ, umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê z
ciekawymi obiektami geologicznymi i górniczymi oraz
bie¿¹c¹ dyskusjê. W pierwszym dniu uczestnicy zapoznali
siê ze specyfik¹ karpackich z³ó¿ ska³ zwiêz³ych i ich eks-
ploatacj¹. Odwiedziliœmy trzy kamienio³omy. Dwa z nich
— piaskowców lgockich Huczwice i piaskowców istebnia-
ñskich Rabe — znajduj¹ siê w okolicy Baligrodu, w obrê-
bie struktury geologicznej zwanej ³usk¹ Bystrego. O jej
specyficznej budowie geologicznej i pozycji, budowie z³ó¿
i œrodowiskowych uwarunkowaniach eksploatacji opo-
wiada³ Bogus³aw B¹k z Oddzia³u Karpackiego PIG, zaœ
szczegó³y zwi¹zane z zagospodarowaniem z³ó¿ wyjaœniali
ich kierownicy ruchu: A.Sroga i M. ¯y³a.

Oba kamienio³omy znajduj¹ siê na obszarze o wyso-
kich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, na terenach
leœnych, w obrêbie Wetliñsko-Ciœniañskiego Parku Krajo-
brazowego, rezerwatu przyrody Go³oborze (kamienio³om
Rabe) i utworzonej ju¿ w trakcie ich funkcjonowania sieci
Natura 2000 (kamienio³om Huczwice).

Oprócz wizyt w kamienio³omach uczestnicy semina-
rium zapoznali siê z kilkoma ciekawostkami geologiczny-
mi ³uski Bystrego: mineralizacj¹ arsenow¹ w stektonizo-
wanych piaskowcach lgockich i istebniañskich, a niekiedy
te¿ w prze³awicaj¹cych je ³upkach, okwarcowaniem towa-
rzysz¹cym wspomnianej mineralizacji i wodami mineral-
nymi. W latach 50. XX w. prowadzono w tym rejonie
badania mineralizacji arsenowej. Ci¹gle jeszcze mo¿na
zobaczyæ pozosta³oœci zbudowanej w 1956 r. sztolni, w dolinie
potoku Rabe. Wszystkich ¿ywotnie zainteresowa³y wystê-
puj¹ce w tej strefie przejawy okwarcowania ska³ w postaci
„karpackich diamentów”. Tworz¹ one drobne zazwyczaj
kryszta³ki w szczelinach piaskowców istebniañskich. Zna-
lezienie wiêkszych kryszta³ów wymaga nieco czasu i —
jak to jest zazwyczaj w przypadku tego typu znalezisk —
nieco szczêœcia. Po raz pierwszy okwarcowanie opisano w
górach Marmaroskich w Rumunii, st¹d nazwa — „diamen-
ty marmaroskie”.

Wody mineralne ³uski Bystrego, odkryte podczas
badañ mineralizacji arsenowej, omówi³ Adam Szel¹g z OK
PIG. Uczestnicy mieli okazjê zakosztowaæ szczawy wodo-
rowêglanowo-chlorkowo-sodowej ze œladami jodu, bromu
i niekiedy arsenu, z ujêcia, po³o¿onego w okolicach kamie-
nio³omu Rabe, w s¹siedztwie sztolni.

Nastêpnym punktem wycieczki by³o jedno z najcie-
kawszych karpackich z³ó¿ ska³ zwiêz³ych — Lipowica
II-1, po³o¿one w pobli¿u Dukli, równie¿ w terenie o du¿ych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych. W pobli¿u znaj-
duje siê te¿ znane miejsce pielgrzymkowe — pustelnia Œw.
Jana z Dukli. S¹siedztwo dwóch tak ró¿nych obiektów nie
koliduje z sob¹, a piaskowiec z Lipowicy zosta³ u¿yty do
stabilizacji du¿ego osuwiska, zagra¿aj¹cego istnieniu
pustelni. Z³o¿e piaskowca cergowskiego w Lipowicy
posiada skomplikowan¹ budowê geologiczn¹, której ele-

menty mo¿na œledziæ w œcianach wyrobiska. Najistot-
niejsz¹ cech¹ jest silne sfa³dowanie wystêpuj¹cych tu
utworów fliszowych i nieregularne rozmieszczenie w pro-
filu z³o¿a serii ³upkowych lub ³upkowo-piaskowcowych.
Z³o¿e jest udostêpnione jako du¿y, kilkupoziomowy ka-
mienio³om stokowy, a warunki geologiczno-górnicze eks-
ploatacji s¹ korzystne. Wydobywane tu piaskowce dziêki
dobrym w³aœciwoœciom fizykomechanicznym stanowi¹
poszukiwany surowiec drogowy. Z budow¹ geologiczn¹
z³o¿a i histori¹ jego udostêpnienia zapozna³ nas Jerzy
Górecki z AGH.

Drugi dzieñ sesji terenowej poœwiêcono zapoznaniu siê
z problematyk¹ gospodarowania zasobami karpackich z³ó¿
wêglowodorów. Uczestnicy seminarium odwiedzili jedn¹ z
najstarszych kopalñ ropy naftowej na z³o¿u £odyna.
G³ównym kolektorem wêglowodorów s¹ tu piaskowce
nale¿¹ce do eoceñskich warstw hieroglifowych, z których
pozyskiwano ropê naftow¹ w dawniej eksploatowanym
z³o¿u £odyna Stara oraz piaskowce kliwskie, nale¿¹ce do
warstw menilitowych, z których ropê pozyskuje siê do
chwili obecnej. Nagromadzenia wêglowodorów wystêpuj¹
w obrêbie charakterystycznej struktury fa³dowo-diapiro-
wej, któr¹ stanowi prawie stoj¹cy fa³d £odyny o silnie zre-
dukowanym skrzydle pó³nocnym.

Eksploatacjê ropy naftowej w £odynie rozpoczêto ju¿
w 1860 r., pocz¹tkowo przy pomocy studni lub szybików,
a od koñca XIX w. metodami wiertniczymi (wiercenia uda-
rowe). Z³o¿e rozpoznano lepiej w latach 50. i 60. ubieg³ego
stulecia, kiedy to obszar z³o¿a powróci³ do Polski w
ramach umowy o zmianie przygranicznych odcinków tere-
nów, zawartej pomiêdzy PRL a Zwi¹zkiem Radzieckim.
Obecnie zasoby ropy naftowej w z³o¿u s¹ znacznie sczer-
pane, a eksploatacja odbywa siê na ma³¹ skalê. W pobli¿u
czynnego zak³adu górniczego znajduje siê œcie¿ka dydak-
tyczna, ukazuj¹ca historiê wydobycia ropy naftowej w tym
regionie, oraz stare, zachowane jeszcze maszyny i urz¹dze-
nia wydobywcze. Z budow¹ geologiczn¹ z³o¿a oraz z cie-
kaw¹ histori¹ jego odkrycia i eksploatacji zapozna³a nas
El¿bieta Szewczyk z PGNiG, Oddzia³ w Sanoku.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem sesji terenowej
by³ podziemny magazyn gazu w Husowie k. £añcuta. Mo¿li-
woœæ zaznajomienia siê z problematyk¹ podziemnego
magazynowania wêglowodorów i zwiedzenia tego typu
obiektu stanowi³a nie lada atrakcjê dla uczestników semi-
narium. PMG Husów zlokalizowany jest w jednym z
wyeksploatowanych ju¿ horyzontów z³o¿a gazu ziemnego
Husów-Albigowa-Krasne (horyzont XII), na g³êbokoœci
1200–1350 m. Budowê geologiczn¹ z³o¿a i jego parametry
geologiczno-górnicze, warunki akumulacji wêglowodo-
rów oraz historiê eksploatacji, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem horyzontu XII, zaprezentowa³a Krystyna Kuna z
PGNiG, Oddzia³ w Sanoku. Nastêpnie przedstawiciele fir-
my zapoznali uczestników spotkania ze sposobem u¿ytko-
wania i funkcjonowania podziemnego magazynu gazu i
przebiegiem procesu technologicznego.

Seminarium zakoñczy³o siê w £añcucie. Przy po¿egna-
niu zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy wyrazili
nadziejê, ¿e kolejna jego edycja odbêdzie siê zgodnie z pla-
nem za dwa lata, tj. w 2011 r. Gdzie? Nie zdradzaj¹c szcze-
gó³ów mo¿emy jedynie ujawniæ, ¿e bêdzie to kolejny,
ciekawy geologicznie i górniczo region naszego kraju.

Barbara Radwanek-B¹k, Joanna Specylak-Skrzypecka,
Gra¿yna Œlusarczyk & Jerzy Górecki

serwis fotograficzny na str. 839
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Ryc. 5. Œciana kamienio³omu piaskowców cergowskich Lipowica

Ryc. 6. Kamienio³om piaskowców istebniañskich Rabe. Obie fot. B. B¹k
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