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Jubileusz 90-lecia Pañstwowego
Instytutu Geologicznego jest dobr¹ oka-
zj¹ do wspomnienia roli przedsiêbiorstw
geologicznych, wiertniczych, geofizycz-
nych i innych w badaniach geologicz-
nych kraju, zw³aszcza kiedy firmy te
wspó³pracowa³y z instytutem. Pañstwo-
wy Instytut Geologiczny, realizuj¹cy
zadania pañstwowej s³u¿by geologicz-

nej, z pomoc¹ wspomnianych jednostek wykonawczych
w zasadniczy sposób przyczyni³ siê do rozwoju Polski.

Instytut mo¿e poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami,
maj¹cymi podstawowy wp³yw na rozwój gospodarki naro-
dowej. Wynika³y one tak¿e z zaanga¿owania przedsiê-
biorstw geofizycznych, wiertniczych i geologicznych
w realizacjê koncepcji badawczych geologów instytutu.

Pocz¹tki wspó³pracy przedsiêbiorstw z PIG siêgaj¹
okresu miêdzywojennego. Wa¿nym przyk³adem jest
wykonawstwo badañ geofizycznych przez firmê Pionier
na Przedkarpaciu Wschodnim i Pomorzu oraz wykorzysta-
nie wyników wierceñ zrealizowanych dla ró¿nych inwe-
storów przez firmy £empicki, Rych³owski i inne.

Naukowy nadzór instytutu nad wierceniami poszuki-
wawczymi ropy i gazu, wspó³praca z górnictwem oraz
wspó³dzia³anie z przemys³em w zakresie racjonalnej
gospodarki kopalnianej wzbogaca³y ówczesn¹ wiedzê
o budowie geologicznej kraju i o mo¿liwoœciach wystêpo-
wania ró¿nego rodzaju z³ó¿ surowców mineralnych. Mate-
ria³y uzyskane z wierceñ, robót górniczych i badañ
geofizycznych, finansowanych z funduszy pañstwa i kapi-
ta³u prywatnego, stanowi³y podstawê rozwoju kartografii
geologicznej i surowcowych koncepcji poszukiwawczych.

Niepodwa¿aln¹ zas³ug¹ instytutu w okresie miêdzywo-
jennym by³o rozpoznanie budowy geologicznej wielu
regionów Polski, co pozwoli³o stworzyæ koncepcje poszu-
kiwawcze wszelkiego rodzaju z³ó¿ surowców mineral-
nych, a tak¿e wód mineralnych i pitnych. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e dokonania instytutu w okresie drugiej Rzeczy-
pospolitej da³y podstawê do szerokiego rozwoju badañ
geologicznych w okresie powojennym.

Po 1945 r. firmy wiertnicze zosta³y upañstwowione.
W latach póŸniejszych zorganizowano i w³¹czono w te
struktury tak¿e piony geologiczne. Powo³anie w 1953 r.
Centralnego Urzêdu Geologii (CUG) oraz resortowych
i terenowych s³u¿b geologicznych spowodowa³o dyna-
miczny rozwój badañ geologicznych i zwi¹zany z tym roz-
wój przedsiêbiorstw wykonawczych, niezbêdnych do
realizacji zadañ, które CUG postawi³ Instytutowi Geolo-
gicznemu.

Na zlecenie instytutu, resortów gospodarczych
i administracji terenowej wspomniane przedsiêbiorstwa
przez ca³y okres powojenny wykonywa³y prace wiertni-
cze, geofizyczne, geodezyjne, laboratoryjne i kartogra-

ficzne, opracowuj¹c ich wyniki w odpowiednich doku-
mentacjach. Tak¿e nowo odkrywane przez geologów
instytutu z³o¿a surowców mineralnych, koñczone doku-
mentacjami w kategorii C2, by³y nastêpnie przez przedsiê-
biorstwa szczegó³owo badane w wy¿szych kategoriach
(C1, B i A), stanowi¹cych podstawê do projektowania
zak³adów górniczych.

W trakcie swojej dzia³alnoœci instytut podejmowa³
œcis³¹ wspó³pracê z nastêpuj¹cymi przedsiêbiorstwami:

� Warszawskim Przedsiêbiorstwem Geologicznym
w badaniu z³ó¿ rud ilmenitowo-magnetytowych w NE Pol-
sce oraz w realizacji szerokiego programu instytutu
w zakresie wykonawstwa g³êbokich wierceñ parametrycz-
no-strukturalnych.

� Krakowskim Przedsiêbiorstwem Geologicznym
w poszukiwaniu i dokumentowaniu z³ó¿ rud cynku, o³owiu
i miedzi,

� Katowickim Przedsiêbiorstwem Geologicznym
w poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿ wêgla kamiennego,

� Wroc³awskim Przedsiêbiorstwem Geologicznym
w zakresie poszukiwañ i dokumentacji z³ó¿ wêgla brunat-
nego,

� Kieleckim Przedsiêbiorstwem Geologicznym
w badaniach z³ó¿ siarki.

Wszystkie wymienione przedsiêbiorstwa posiada³y
w tym czasie zorganizowane piony wiertnicze, dyspo-
nuj¹ce urz¹dzeniami wiertniczymi produkcji polskiej,
rumuñskiej i radzieckiej. Nowoczesne rozwi¹zania tech-
niczne dla tych urz¹dzeñ opracowywa³ równie¿ Oœrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (OBRTG)
— metanomierze, próbniki, koronki diamentowe i inne.

Du¿y wp³yw na rozwój i wyniki badañ geologicznych
mia³y prace Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Geofizycznych
(póŸniejsze Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych), dys-
ponuj¹cego szerok¹ gam¹ techniki badawczej dla metod
sejsmicznych, magnetycznych, grawimetrycznych, radio-
metrycznych, geoelektrycznych i karota¿owych oraz meto-
dologii i techniki interpretacyjnej. W celu rozwoju badañ
powo³ano tam pion naukowy i zak³ad konstrukcji aparatury
geofizycznej.

W latach 90. XX w. przedsiêbiorstwa geologiczne prze-
kszta³ci³y siê w spó³ki akcyjne lub spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹. Firmy te obecnie kontynuuj¹ wspó³pracê
z PIG, szczególnie w zakresie kartografii geologicznej.
Doœwiadczona kadra tych jednostek bierze równie¿ udzia³
w realizacji i rozwoju badañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodo-
wiska naturalnego.

Niniejszy artyku³ zawiera autorskie prezentacje his-
torii wspó³pracy przedsiêbiorstw wykonawczych z Pañstwo-
wym Instytutem Geologicznym, w zakresie badania
budowy geologicznej Polski oraz poszukiwania i rozpo-
znawania z³ó¿ surowców mineralnych, przygotowane
przez przedstawicieli tych¿e instytucji. Za wypowiedzi
oraz wyczerpuj¹ce konsultacje dotycz¹ce przedstawianej
problematyki chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy
odpowiedzieli na mój apel w tej sprawie. Wyra¿am tak¿e
podziêkowania dr. Maciejowi Podemskiemu za meryto-
ryczn¹ pomoc w opracowaniu artyku³u.
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Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych
w Warszawie Sp. z o.o.

Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych w Warszawie
Sp. z o.o. (PBG), którego pierwotna nazwa brzmia³a Przed-
siêbiorstwo Poszukiwañ Geofizycznych Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe, powsta³o w maju 1950 r. Utworzone zosta³o
z komórek geofizycznych ówczesnego Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Pañstwowego
Przedsiêbiorstwa Wierceñ Poszukiwawczych w Krakowie
i w Kroœnie.

Zadaniem PPG by³o przede wszystkim wykonywanie
prac geofizycznych pod nadzorem naukowo-technicznym
pracowników PIG. Ju¿ w pierwszych miesi¹cach
dzia³alnoœci wykonywano we wspó³pracy z instytutem
badania sejsmiczne w rejonie Izbicy–K³odawy (gdzie PIG
odkry³ wysadowe z³o¿a solne), badania grawimetryczne w
rejonie Krasnegostawu, Pilicy–K³odawy i Radziejowa,
tak¿e badania magnetyczne na LubelszczyŸnie. W nastêp-
nych piêciu latach przedsiêbiorstwo uczestniczy³o w
wa¿nych odkryciach surowcowych instytutu: z³ó¿ siarki
w zapadlisku przedkarpackim i z³o¿a barytu w Sudetach.

W kolejnym piêcioleciu (1955–1960) nadal g³ównym
zleceniodawc¹ by³ Instytut Geologiczny (IG) (75% przero-
bu). Badania sejsmiczne prowadzono w centralnej Polsce,
na monoklinie przedsudeckiej i LubelszczyŸnie. Uczestni-
czono przy tym w odkryciu przez IG z³ó¿ rud miedzi
w rejonie Lubina Legnickiego–Sieroszowic. Na podstawie
wyników badañ grawimetrycznych instytut odkry³
wysady solne w Lubieniu, £aniêtach, Izbicy Kujaw-
skiej, Mogilnie i Damas³awku. Przedsiêbiorstwo
wykonywa³o równie¿ regionalne badania grawime-
tryczne w rejonie Warszawy, na Kujawach, w niecce
³ódzkiej oraz na obszarze masywu przedsudeckiego.
Badania magnetyczne prowadzono w œrodkowej,
po³udniowej i pó³nocno-wschodniej Polsce oraz w
Sudetach i Karpatach. Du¿ego znaczenia nabra³y
badania geoelektryczne, zwi¹zane z kartografi¹ geo-
logiczn¹ i poszukiwaniem surowców. Owocn¹
wspó³pracê z instytutem odnotowano tak¿e w zakresie
badañ karota¿owych otworów poszukiwawczych i
g³êbokich, tzw. parametryczno-strukturalnych.

Badania dla IG stanowi³y w dalszym ci¹gu 80%
prac wykonywanych w latach 1960–1965. By³y to
regionalne i pó³szczegó³owe badania sejsmiczne,
refleksyjne i refrakcyjne, grawimetryczne i magne-
tyczne, prowadzone w ró¿nych rejonach Polski. Naj-
istotniejszymi by³y m.in. badania magnetyczne
pó³nocno-wschodniej Polski, które doprowadzi³y do
odkrycia Suwalskiego masywu anortozytowego
z jego z³o¿ami magnetytowo-tytanowo-wanadowymi.
Wprowadzono te¿ badania telluryczne m.in. otoczenia
wysadów solnych w centralnej Polsce oraz morfologii
utworów cechsztyñskich i stropu pod³o¿a krystalicz-
nego na monoklinie przedsudeckiej. Rozwijano bada-
nia karota¿owe, w tym ukierunkowane na
wychwytywanie warstw wêgla brunatnego i okreœla-
nie mi¹¿szoœci ³upków miedzionoœnych.

Podobne prace prowadzono w latach 1965–1970 i
póŸniej. Nowoœci¹ by³y m.in. badania grawimetrycz-
ne na obszarze Morza Ba³tyckiego. Rozwijano te¿
badania geoelektryczne na potrzeby hydrogeologii i
poszukiwania surowców mineralnych sta³ych. W dru-
giej po³owie lat 70. XX w. nast¹pi³ jakoœciowy rozwój
badañ geofizycznych. Wszystkie metody, z wyj¹tkiem

metod geofizyki wiertniczej, zosta³y wyposa¿one w
nowoczesne aparatury pomiarowe, w przewa¿aj¹cej czêœci
produkcji francuskiej, kanadyjskiej i USA. Wdro¿ona
zosta³a nowoczesna metodyka w badaniach sejsmicznych
na potrzeby geologii regionalnej (ryc. 1) oraz w metodach
niesejsmicznych s³u¿¹cych do poszukiwañ i dokumentacji
z³ó¿ surowców sta³ych. Rozszerzano tak¿e komputerowe
opracowywanie wyników badañ. Jednoczeœnie nast¹pi³
rozwój badañ pó³szczegó³owych, g³ównie nastawionych
na poszukiwanie surowców sta³ych (wêgiel kamienny,
wêgiel brunatny, rudy metali i sole kamienne) oraz badania
hydrogeologiczne. Ponadto wspó³pracowano z Instytutem
Geologicznym przy interpretacji wyników badañ aeroge-
ofizycznych w Nigerii (ryc. 2).

Powy¿sze badania by³y kontynuowane w latach 80.
XX w . Do najwa¿niejszych prac wykonywanych dla Insty-
tutu Geologicznego nale¿a³y: badania sejsmiczne na
Pomorzu Zachodnim, w centralnej Polsce, w syneklizie
peryba³tyckiej oraz na LubelszczyŸnie; badania grawime-
tryczno-magnetyczne w pó³nocno-wschodniej i wschod-
niej Polsce; badania grawimetryczne w niecce opolskiej
i niecce miechowskiej; badania magneto-telluryczne
w Karpatach; spektrometryczne i merkurometryczne
w Sudetach; elektrooporowe na kilkunastu arkuszach
Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000
(SGMP), a tak¿e komputerowe opracowania map grawi-
metrycznych centralnej Polski i Lubelszczyzny oraz kom-
pleksowa interpretacja wyników badañ geofizycznych
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Ryc. 1. Urz¹dzenie do wierceñ strza³owych w badaniach sejsmicznych.
Arch. PBG w Warszawie



z rejonu niecki œródsudeckiej, Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego i Sudetów Wschodnich.

Pocz¹tek lat 90. ubieg³ego wieku, to drastyczne
zmniejszenie zakresu wykonywanych prac. Kontynuowa-
no pó³szczegó³owe i szczegó³owe badania grawimetryczne
i magnetyczne, a tak¿e badania nowoczesnym amerykañ-
skim systemem magneto-tellurycznym w Karpatach. Pod-
jêto tak¿e systematyczn¹ archiwizacjê danych grawi-
metrycznych, magnetycznych i geoelektrycznych.

Przedsiêbiorstwo Geologiczne POLGEOL SA w Warszawie

Ju¿ w koñcu lat 50. XX w. wielu techników z Warszaw-
skiego Przedsiêbiorstwa Geologicznego (WPG) — prze-
mianowanego póŸniej na Przedsiêbiorstwo Geologiczne
Warszawa, a nastêpnie na Przedsiêbiorstwo Geologiczne
POLGEOL SA w Warszawie — by³o „wypo¿yczanych” do
Instytutu Geologicznego i uczestniczy³o w nadzorowaniu
robót wiertniczych w poszukiwaniu i dokumentowaniu
z³ó¿ miedzi, siarki i wêgla brunatnego.

Wspó³praca miêdzy instytutem a WPG nigdy nie mia³a
charakteru instytucjonalnego, nie podpisywano wielolet-
nich umów, jednak symbioza tych dwóch instytucji by³a
bardzo wyraŸna, zw³aszcza ¿e siedziba dzia³u geologiczne-
go PG do 1976 r. mieœci³a siê w kompleksie gma-
chów instytutu, a jego laboratorium pracowa³o na
potrzeby zarówno w³asne, jak i IG.

Systematyczna wspó³praca zaczê³a siê w
1967 r., kiedy dziêki inicjatywie Wies³awa Œli-
¿ewskiego zaczêto organizowaæ w PG Warszawa
pierwsze w Polsce polowe laboratoria obs³ugu-
j¹ce g³êbokie wiercenia. Laboratoria te zaczêto
stopniowo montowaæ przy wiêkszoœci otworów
wiertniczych nadzorowanych dla instytutu. Pierw-
szym otworem wiertniczym, na którym wprowa-
dzono takie laboratorium, by³ Wo³czyn IG-1.

Kierownikiem Dzia³u Geologii Ruchowej PG
Warszawa by³ Zenon Michota, zaœ pierwszymi
pe³ni¹cymi nowoczesny nadzór geologiczny byli
Jacek Nowak, Henryk Biernat, Andrzej £uka-
szewski i Mieczys³aw Borkowski. Po prze³ama-
niu pocz¹tkowych oporów opiekunów wierceñ z
ramienia IG oraz kierowników wierceñ, nie przy-
zwyczajonych do ci¹g³ej obecnoœci geologa na
wiertni, wspó³praca zaczê³a uk³adaæ siê bardzo

dobrze i ju¿ po up³ywie kilku lat nikt nie wyobra¿a³ sobie
sytuacji, w której geolog odwiedza³ wiercenie w najlep-
szym wypadku kilka razy w miesi¹cu.

W 1968 r. PG Warszawa zakupi³o z pieniêdzy otrzyma-
nych z Centralnego Urzêdu Geologii pierwsze w Polsce
laboratorium otworowe francuskiej firmy GEOSERVICE
(ryc. 3), przoduj¹ce w tym czasie na rynkach œwiatowych.
Nowoczesnoœæ tego laboratorium by³a przyt³aczaj¹ca na
tle siermiê¿nej scenerii naszych wiertni. Wystarczy powie-
dzieæ, ¿e to polowe laboratorium by³o wyposa¿one w chro-
matograf, którego mog³oby pozazdroœciæ niejedno labo-
ratorium stacjonarne. Niestety, na wiêcej takich laborato-
riów CUG nie da³ ju¿ pieniêdzy. Dalsze laboratoria, których
liczba dosz³a do 15, by³y wyposa¿ane w sprzêt podobny do
GEOSERVICE, produkowany przez OBRTG w Warsza-
wie. To pierwsze nowoczesne laboratorium postawiono przy
otworze wiertniczym Kock IG-2, badaj¹cym strukturê
budz¹c¹ ówczeœnie wielkie nadzieje na odkrycie z³o¿a
ropy naftowej. Niestety, byæ mo¿e z powodu nieprecyzyj-
nych metod wiertniczych, przyp³ywu ropy nie uzyskano.

Dzia³ Geologii Ruchowej, przekszta³cony w Dzia³
Obs³ugi Wierceñ G³êbokich, pracuj¹cy pod kierownictwem
kolejno Jacka Nowaka, Witolda Chmielewskiego, Jana
Juszczaka i Krzysztofa Cygañskiego, istnia³ w PG do 1993 r.

876

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 10, 2009

Ryc. 3. Laboratorium GEOSERVICES przy otworze Rachanie IG-1, 1968,
PG Warszawa, od lewej: I. Olechowska, W. Œli¿ewski, wy¿ej: A. £ukaszewski
i instruktor z firmy Geoservices (Francja), z prawej: H. Kury³owicz. Arch W. Œli-
¿ewskiego

�

Ryc. 2. Ekipa aerogeofizyczna PPG Warszawa
i wizytuj¹cy geolodzy — od lewej: W. Haracz,
A. Gruba, W. Œli¿ewski, E. Miko³ajczyk, Z.
Werner, W. Olêdski, J. Pietraszak, E. Bia³ek, F.
Zedler, S. Michnik, L. Cuber (Nigeria, 1975).
Arch. W. Œli¿ewskiego



Zosta³ zlikwidowany wraz z zaprzestaniem wykonywania
g³êbokich wierceñ przez Pañstwowy Instytut Geologiczny.

Przez wiele lat trwa³a œcis³a wspó³praca Przedsiêbior-
stwa Geologicznego w Warszawie z Zak³adem Struktur
Wg³êbnych Ni¿u IG, kierowanym przez Andrzeja Witkow-
skiego, a nastêpnie przez Antoniego ¯elichowskiego, oraz
z Oddzia³em Karpackim IG, kierowanym kolejno przez
Wac³awa Sikorê i Danutê Poprawê. Nadzorowano wtedy
oko³o 120 otworów wiertniczych na LubelszczyŸnie i w
Wielkopolsce oraz mniejsz¹ liczbê otworów w Karpatach.
Do ka¿dego otworu wiertniczego opracowano szcze-
gó³ow¹ kartê oraz wstêpn¹ dokumentacjê wynikow¹,
zawieraj¹c¹ wszystkie wyniki obserwacji i badañ.

W tym samym czasie, gdy wprowadzano polowe labo-
ratoria geologiczne na g³êbokie otwory wiertnicze, Przed-
siêbiorstwo Geologiczne w Warszawie zapocz¹tkowa³o
wspó³pracê z Instytutem Geologicznym w realizacji Mapy
geologicznej Polski w skali 1 : 200 000. Instytut, który by³
g³ównym koordynatorem i edytorem tej wieloarkuszowej
mapy seryjnej, nie posiada³ wystarczaj¹co du¿ego zespo³u
specjalistów do samodzielnego wykonania ca³ej mapy.
Dlatego zleca³ wykonanie poszczególnych arkuszy innym
instytucjom, w tym przedsiêbiorstwom geologicznym.

Zadanie to stanê³o równie¿ przed Przedsiêbiorstwem
Geologicznym w Warszawie. Organizacji Dzia³u Karto-
grafii w PG Warszawa podj¹³ siê w 1967 r. Stanis³aw Mak-
siak, dotychczasowy pracownik Instytutu Geologicznego,
maj¹cy du¿e doœwiadczenie w pracach kartograficznych.
Stworzy³ on zespó³ z³o¿ony g³ównie z absolwentów
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy
ukoñczyli kierunek stratygrafii czwartorzêdu.

W sk³ad pierwszego zespo³u kartograficznego weszli:
S. Maksiak, N. Butrymowicz, M. i I. Koz³owscy, H. List-
kowska, M. Uniejewska oraz K. Wrotek. Do 1975 r. wyko-
nali oni 10 arkuszy Przegl¹dowej mapy geologicznej
Polski w skali 1:200 000 (arkusze: Chojnice, Gorzów Wiel-
kopolski, I³awa, Ko³obrzeg, Koszalin, Nak³o, Pi³a, Pyrzy-
ce, Szczecinek i Œwidwin).

W nastêpnych latach, gdy PG Warszawa zosta³o
w³¹czone do realizacji Szczegó³owej mapy geologicznej
Polski w skali 1:50 000, powiêkszano zespó³ kartografów.
Dzia³alnoœæ kartograficzn¹ podjê³y te¿ inne zak³ady przed-
siêbiorstwa: w Gdañsku, £odzi i Lublinie. W szczytowym
okresie tej dzia³alnoœci, w latach 1976–1993, zatrudnio-
nych by³o oko³o 40 kartografów. £¹cznie w latach 1976–2009
wykonano 171 arkuszy SMGP, w tym 148 arkuszy wed³ug
projektów opracowanych przez instytut. Z kolei 11 arkuszy
tej mapy wykona³y inne jednostki geologiczne wed³ug pro-
jektów opracowanych w PG Warszawa. PG wykonywa³o
równie¿ badania petrograficzne na potrzeby map geolo-
gicznych realizowanych w innych przedsiêbiorstwach,
a tak¿e w samym instytucie.

W koñcu lat 80. XX w. PG Warszawa uczestniczy³o w
realizacji dwóch du¿ych projektów Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. Pierwszym z nich by³o badanie metaloge-
nezy Sudetów. Projekt by³ prowadzony przez Jerzego
Kanasiewicza z Zak³adu Geologii Z³ó¿ Rud Metali PIG.
Obejmowa³ m.in. systematyczne badania szlichowe i geo-
chemiczne strumieni. Przedsiêbiorstwu przypad³o w udziale
opróbowanie potoków w rejonie K³odzka i Kudowy. Z kolei
w latach 1990–1992 PG uczestniczy³o w realizacji projektu
PIG dotycz¹cego opracowania mapy geochemicznej Pol-
ski w skali 1 : 2500 000.

W koñcu lat 90. XX w. dobieg³y koñca prace PIG
dotycz¹ce Suwalskiego Masywu Anortozytowego. Wspó³-

praca z PG w tej dziedzinie rozpoczê³a siê w 1975 r., kiedy
pracownicy przedsiêbiorstwa przejêli najpierw dozór wier-
ceñ dokumentacyjnych z³o¿a Krzemianka, a nastêpnie
dokumentowanie tego z³o¿a w kategorii C1. Weryfikato-
rem tej dokumentacji, wykonanej przez zespó³ pod kierow-
nictwem Antoniego Pareckiego, by³ Marian Subieta,
dokumentator z³o¿a w kategorii C2 z 1971 r. Zespó³ przed-
siêbiorstwa pod kierownictwem Urszuli Sylwestrzak
wykona³ opracowanie map poziomów z³o¿a Udryñ z obli-
czeniem zasobów w rozbiciu na gatunki rud, podobnie jak
w z³o¿u Krzemianka. Pozwoli³o to na syntetyczn¹ ocenê
zasobów rud ¿elaza, tytanu i wanadu dla ca³ego masywu.
Ukoronowaniem tej wspó³pracy by³a wspólna z instytutem
organizacja 65. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geolo-
gicznego na Ziemi Suwalskiej.

Na pocz¹tku 90. XX w. PIG skierowa³ swoj¹ uwagê na
zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Przedsiê-
biorstwo przy³¹czy³o siê do realizacji ró¿nych projektów
ekologicznych instytutu. W latach 1996–2004 przedsiê-
biorstwo w³¹czy³o siê w wykonywanie Mapy hydro-
geologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Efektem prac 30
hydrogeologów by³o 170 arkuszy tej mapy. W latach
2005–2007 wprowadzono do 110 arkuszy dane dotycz¹ce
wystêpowania i hydrodynamiki pierwszego poziomu
wodonoœnego. Ponadto dla obszaru 65 arkuszy opracowa-
no warstwy informacyjne jakoœci i wra¿liwoœci na zanie-
czyszczenia pierwszego poziomu wodonoœnego dla bazy
danych GIS.

W 1997 r. PG Warszawa w³¹czy³o siê do projektu PIG
dotycz¹cego opracowania arkuszowej Mapy geologicz-
no-gospodarczej Polski w skali 1:50 000. Do 2006 r. opra-
cowano 98 arkuszy tej mapy. Poza tym dla 225 jej
arkuszy podano informacje dotycz¹ce potencja³u do loka-
lizacji wysypisk odpadów. Z kolei w latach 2006–2009
opracowano 81 arkuszy Mapy litogenetycznej Polski w skali
1 : 50 000. Obecnie przedsiêbiorstwo opracowuje na zle-
cenie PIG 244 arkusze Mapy geoœrodowiskowej Polski w
skali 1 : 50 000. Trwaj¹ równie¿ prace nad wybranymi
arkuszami mapy terenów zagro¿onych osuwiskami.

Przedsiêbiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych
w Warszawie Sp. z o.o.

W latach 1960–1976 dzia³a³o jako Przedsiêbiorstwo
Geologiczne w Warszawie; od 1976 r. do 30 grudnia 2008 r.
jako Przedsiêbiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych
Warszawa, a od 31 grudnia 2008 r. do chwili obecnej dzia³a
jako Przedsiêbiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych
w Warszawie Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Pu³awska 18.).

W 1960 r. w Przedsiêbiorstwie Geologicznym w War-
szawie zdecydowano podj¹æ wiercenia w celu rozpozna-
wania struktur wg³êbnych Polski przez Instytut
Geologiczny w Warszawie. Wiercenia g³êbokie rozpoczêto
w pó³nocno-zachodniej Polsce urz¹dzeniami produkcji
krajowej (WOS-1200). W 1962 r. w otworze Tanowo IG-1,
wierconym pod kierownictwem J. Radyñskiego, osi¹gniê-
to g³êbokoœæ oko³o 2000 m. W tym samym czasie zaczêto
monta¿e nadchodz¹cych z importu urz¹dzeñ radzieckich
(UM-5D) na otworach Jarkowo IG-1 i Po³czyn Zdrój IG-1
oraz wiertnic rumuñskich typu 4 LD na otworach Koszalin
IG-1 i Miêdzywodzie IG-1. Otwory te, mimo du¿ych trud-
noœci zwi¹zanych z brakiem odpowiednich przewodów
wiertniczych, osi¹gnê³y planowane g³êbokoœci, a w otwo-
rze Koszalin IG-1, wierconym pod kierownictwem mgr.

877

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 10, 2009



in¿. Z. Mercika, przekroczono (pierwszy raz w resorcie
CUG) g³êbokoœæ 3000 m.

W 1963 r. rozpoczêto monta¿e zakupionych w ZSRR
wiertnic typu UM-3D na otworach Kroœniewice IG-1,
Œroda IG-1 i Konstancin IG-1, planowanych ju¿ do g³êbo-
koœci 4500 m. W otworze Kroœniewice IG-1 osi¹gniêto
rekordow¹ w polskim wiertnictwie g³êbokoœæ 4717 m.
Z kolei w otworze Œroda IG-1 podjêto siê jednego z naj-
trudniejszych w technice wiertniczej zagadnieñ — prze-
wiercania salinarnych utworów cechsztyñskich na
monoklinie przedsudeckiej. Wprawdzie otwór ten nie
zosta³ doprowadzony do planowanej g³êbokoœci, jednak
dostarczy³ wa¿nych informacji niezbêdnych do powodze-
nia dalszych wierceñ.

Kolejnym regionem wierceñ by³a Lubelszczyzna,
gdzie w latach 1964–1968 wykonano otwory Jarczów IG-1
i Jarczów IG-2 (rumuñskie urz¹dzenia
2DH-75) oraz Komarów IG-1 (UM-5D),
w którym na g³êbokoœci 2400 m nawier-
cono gaz w utworach dewoñskich. W la-
tach 1967–1969 przyst¹piono do wierce-
nia otworu Lublin IG-1 (UM-3D) oraz
trzech otworów w rejonie Korczmina
(wiertnice UM-5D, 4LD oraz 2DH-75).
W otworze wiertniczym Lublin IG-1, po
raz pierwszy w Polsce, przekroczono
g³êbokoœæ 5000 m (5028 m). Z innych
otworów wiertniczych, wykonanych
w latach 1967–1970, nale¿y wymieniæ
Firlej IG-1, Kock IG-2, Izbica IG-1 i
Ulchówek IG-1. Program wierceñ w tym
regionie wieñczy otwór £opiennik IG-1,
zakoñczony na g³êbokoœci 5632 m w
1974 r. (najg³êbszy w Polsce).

W tym samym czasie prowadzono
wiercenia urz¹dzeniami UM-3D:
Okuniew IG-1 (ryc. 4), Marcinki IG-1
i Cz³uchów IG-1 oraz nowym urz¹dze-
niem rumuñskim (3DH-200): Prabuty
IG-1. Z kolei w otworze ¯arnowiec IG-1
(UM-5D) nawiercono ropê naftow¹ w

utworach kambryjskich, co uzasadni³o celowoœæ dal-
szego poszukiwania bituminów w tych osadach, a¿
do powo³ania miêdzynarodowego przedsiêbiorstwa
PETRO-BA£TYK do wierceñ na szelfie ba³tyckim.

Kolejny region prac wiertniczych przedsiêbior-
stwa, to Karpaty Wschodnie (pocz¹tek w 1969 r.)
oraz Karpaty centralne (pocz¹tek w 1970 r.). W Kar-
patach Wschodnich odwiercono z pe³nym powodze-
niem otwory Jasieñ IG-1 (4518 m) i Brzegi Dolne
IG-1 (5440 m). Ten ostatni zakoñczony w 1976 r, by³
to najg³êbszym otworem wiertniczym w Karpatach
a¿ do 1979 r. W Karpatach centralnych odwiercono
otwory: Siekierczyna IG-1 (1974 r., 4809 m), Obido-
wa IG-1, Trzebunia IG-1, Tokarnia IG-1, Bystra
IG-1, Borzêta IG-1 (przejêty od PG Katowice) i
G³ogoczów IG-1.

Kontynuowany by³ program wierceñ na Mono-
klinie Przedsudeckiej. Wiertnic¹ UM-3D odwierco-
no m.in. otwory: Œroda IG-3 (1971 r., 3981 m), Oœno
IG-1 (1973 r., 4950 m), Buk IG-1 (1974 r., 2644 m),
w których napotkano ropê naftow¹ w cechsztyñskim
dolomicie g³ównym oraz Wrzeœnia IG-1 (1977 r.,
5904 m) — najg³êbszy otwór w Polsce do 1981 r.

Urz¹dzeniem F-200 wykonano otwór Kalisz IG-1 (1974 r.,
3600 m). Wiertnic¹ 3DH-200 odwiercono otwory: Koœcie-
rzyna IG-1 (1972 r., 5202 m), S³upsk IG-1 (1974 r., 5120 m),
Mszczonów IG-2 (1974 r., 5300 m) oraz Mszczonów IG-1
(1977 r., 4120 m).

W 1974 r. przedsiêbiorstwo zakupi³o rumuñskie
urz¹dzenie wiertnicze F-320 i wykona³o nim otwór Szubin
IG-1 (1977 r., 5150 m) i rozpoczê³o wiercenie otworu Cza-
plinek IG-1. W kolejnym otworze, Maciejowice IG-1,
wierconym w 1976 r., osi¹gniêto w ci¹gu kolejnych 12
miesiêcy g³êbokoœæ 5000 m (5060 m), co by³o osi¹gniê-
ciem na skalê europejsk¹. W koñcu 1977 r. przekazano do
Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazowego szereg
otworów bêd¹cych w trakcie wiercenia: Czaplinek IG-1
(wiertnica F-320, przy g³êbokoœci 600 m), Piotrków Try-
bunalski IG-1 (UM-3D, 4598 m), Czaplinek IG-2
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Ryc. 4. Otwór Okuniew IG-1, 1967, PG Warszawa (PRWiG Warszawa),
od lewej: S. Jamroz, R. Czoga³a, J. Radyñski, W. Œli¿ewski, J. Twaróg i
R. Kreid. Arch. W. Œli¿ewskiego

Ryc. 5. Geotermia Bia³ka Tatrzañska, urz¹dzenie wiertnicze F-100. Arch. PRWiG
Warszawa



(UM-3D, wiercenie rozpoczête) oraz Debrzno IG-1
(UM-3D, 5010 m).

Niezale¿nie od g³êbokich wierceñ geologiczno-struktu-
ralnych wykonywano wiercenia geologiczno-poszukiwaw-
cze i dokumentacyjne: z³ó¿ rud ¿elaza w pó³nocno-wschodniej
Polsce, w rejonie Krzemianki (urz¹dzenia wiertnicze
OP-1200, T-50, P-80, N-12-2), pierwiastków promienio-
twórczych (wiertnica Feiling), soli kamiennych w £ebie i na
wysadach Mogilno oraz Damas³awek (wiertnice ZIF-1200,
1BA-15W). Realizowany by³ te¿ szeroki program poszuki-
wawczy i rozpoznawczy soli potasowych w rejonie Pucka,
zakoñczony wierceniami na wodach Zatoki Puckiej, wyko-
nywanymi z platformy wykonanej wed³ug w³asnych
za³o¿eñ w kooperacji ze Stoczni¹ Szczeciñsk¹. By³y to
pierwsze polskie wiercenia na morzu. W okresie póŸniej-
szym rozwiniêto prace zwi¹zane z udostêpnianiem wód
geotermalnych (ryc. 5).

Wa¿nym wydarzeniem by³o zorganizowanie geologicz-
nej obs³ugi g³êbokich wierceñ i wyposa¿enie jej w labora-
toria typu GEOSERVICE, w aparaturê wyprodukowan¹
przez OBRTG. Inicjatorem i organizatorem tej obs³ugi by³
ówczesny zastêpca dyrektora ds. geologii, dr in¿. Wies³aw
Œli¿ewski.

Przedsiêbiorstwo Geologiczne SA w Krakowie

Po drugiej wojnie œwiatowej gospodarka surowcowa
w Polsce by³a prawie kompletnie zrujnowana. Przemys³
nie mia³ odpowiednio przygotowanych surowców, aby roz-
pocz¹æ eksploatacjê. Odbudowa kopalñ, budowa nowych
oraz budowa przetwórstwa surowców mineralnych nie
mog³y siê odbywaæ bez udzia³u prac i badañ geologicz-
nych. Resorty przemys³owe powo³ywa³y wiêc w³asne
przedsiêbiorstwa geologiczne. W resorcie budownictwa
i przemys³u materia³ów budowlanych powsta³o w 1951 r.
Przedsiêbiorstwo Dokumentacji Z³ó¿ Mineralnych Prze-
mys³u Lekkiego w Krakowie, które w 1953 r. zmieni³o
nazwê na Przedsiêbiorstwo Geologiczne Surowców Skal-
nych w Krakowie. Z kolei w resorcie przemys³u ciê¿kiego
utworzone zosta³o w 1951 r. Przedsiêbiorstwo Robót Mier-
niczo-Wiertniczych. Po wielu perypetiach lokalizacyjnych
zosta³o ono przemianowane w 1953 r. na Przedsiêbiorstwo
Geologiczne Rud Nie¿elaznych w Krakowie.

Te dwa przedsiêbiorstwa od pocz¹tku blisko ze sob¹
wspó³pracowa³y. Wspó³praca ta polega³a g³ównie na
wymianie doœwiadczeñ organizacyjnych. Pomimo wza-
jemnego wspomagania siê mia³y one powa¿ne problemy
kadrowe. Pañstwowy Instytut Geologiczny by³ w tamtych
czasach kuŸni¹ kadr geologicznych. Studenci geologicz-
nych wydzia³ów krakowskich uczelni i technikum odby-
wali masowo terenowe praktyki geologiczne w PIG
i bardzo czêsto bezpoœrednio po nich przechodzili do pracy
w nowo utworzonych przedsiêbiorstwach geologicznych
ju¿ jako bardziej doœwiadczeni geolodzy.

Poza wspomnianymi przedsiêbiorstwami jak grzyby
po deszczu powstawa³y resortowe s³u¿by geologiczne
w Katowicach, Kielcach, Warszawie i innych centrach
przemys³owych. W wyniku ich pracy pojawi³o siê wiele
ró¿nego rodzaju dokumentacji geologicznych, na których
podstawie projektowano i budowano wiele zak³adów prze-
mys³owych, dróg czy ujêæ wodnych. Ale wszystko, co
dobre, musia³o byæ reorganizowane. Zaczê³o siê od fuzji
Przedsiêbiorstwa Geologicznego Surowców Skalnych
z Przedsiêbiorstwem Geologicznym Surowców Hutni-

czych. W ten sposób powsta³o Przedsiêbiorstwo
Geologiczne w Krakowie (PG Kraków).

Nie ma sposobu na wymienienie w tej krótkiej informa-
cji wszystkich kierunków wspó³pracy z PIG. W zwi¹zku
z tym postanowiono wspomnieæ o najwa¿niejszych wspól-
nych dokonaniach, dotycz¹cych badañ geologicznych na
rzecz przemys³u.

Po odkryciu przez Instytut Geologiczny z³ó¿ rud mie-
dzi w monoklinie przedsudeckiej, w rejonie Lubina i Siero-
szowic, PG Krakowie rozpoczê³o tam systematyczne prace
geologiczno-rozpoznawcze, a od 1957 r. zosta³o general-
nym wykonawc¹ tych prac, co trwa³o do póŸnych lat 70.
XX w. Dokumentacje geologiczne wykonane przy
wspó³pracy z Instytutem Geologicznym sta³y siê podstaw¹
projektowania i budowy kopalñ rud miedzi na tym obsza-
rze.

Nastêpnym terenem wspó³pracy z Instytutem Geo-
logicznym by³y prace poszukiwawcze i rozpoznawcze
na z³o¿ach cynku i o³owiu w regionie œl¹sko-krakow-
skim. W du¿ej czêœci tych prac, wykonywanych przez PG
Kraków, opierano siê na mapach i danych wiertniczych
uzyskanych przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ przy sta³ej
wspó³pracy z IG. W efekcie odkrycie i udokumentowanie
nowych z³ó¿ by³o podstaw¹ do wybudowania trzech
nowych kopalñ: Trzebionka, Olkusz i Pomorzany.

Bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ dla gospodarki krajowej by³
przemys³ materia³ów budowlanych. Jego rozwój wymaga³
odbudowy zniszczonych i budowy nowych zak³adów.
Obszary, na których planowano budowê nowych fabryk,
wymaga³y wielu konsultacji z Instytutem Geologicznym,
a zw³aszcza z jego regionalnymi oddzia³ami. Przyk³adem
mo¿e byæ obszar œwiêtokrzyski. Przedmiotem badañ geo-
logicznych by³ m.in. rejon Kowala–Sobkowa. W ich wyni-
ku udokumentowano z³o¿a wykorzystane dla nowo
wybudowanej cementowni O¿arów–Nowiny, czy dla
zak³adów wapienniczych Trzuskawica. Powsta³y te¿
kopalnie kamienia budowlanego w Morawicy, Bolechowi-
cach, Ja¿wicy i inne (ryc. 6).

879

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 10, 2009

Ryc. 6. Wiercenie na z³o¿u Bukowa, pracownicy PG Kraków,
druga od lewej: K. Suwarzyñska, z prawej: A. Saski.
Arch. K. Suwarzyñskiej



Z wa¿nych dla gospodarki tematów wymieniæ nale¿y
tak¿e badania hydrogeologiczne i geologiczno-in¿ynier-
skie. Opracowywane dokumentacje hydrogeologiczne
jeszcze na etapie realizacji ich projektów by³y konsultowa-
ne przez komisje CUG, w których zasiadali zawsze przed-
stawiciele PIG.

Osobnym zagadnieniem by³y prace geologiczne finan-
sowane z bud¿etu CUG. Bud¿et ten by³ kierowany przez
Zjednoczenie Przedsiêbiorstw Geologicznych, a póŸniej
przez Kombinaty Geologiczne. Wszystkie projekty badañ
geologicznych i ich realizacja odbywa³y siê pod nadzorem
CUG i poœrednio IG, który by³ czêsto zarówno wyko-
nawc¹, jak i zleceniodawc¹ prac.

Prace finansowane z bud¿etu koñczy³y siê zwykle
dokumentacjami z³ó¿ piasków, ¿wirów, kruszywa ³amane-
go itp., w podstawowej kategorii C2. Dziœ s¹ one wysoko
cenione, szczególnie przez drobnych eksploatatorów.

W 1979 r. PG Kraków na zlecenie Instytutu Geologicz-
nego rozpoczê³o wykonywanie prac kartograficznych,
a szczególnie Mapy geologicznej Polski. Rzetelna praca
przedsiêbiorstwa zosta³a dobrze oceniona przez instytut.
Da³o to przedsiêbiorstwu nowe zlecenia, takie jak mapy
hydrogeologiczne Polski, mapy geologiczno-gospodarcze
Polski i inne. Ostatnio wykonywane na zlecenie PIG mapy
opracowywane s¹ w wersji cyfrowej.

Katowickie Przedsiêbiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Wspó³praca Katowickiego Przedsiêbiorstwa Geolo-
gicznego (PG Katowice) i Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego datuje siê na pewno od chwili utworzenia
przedsiêbiorstwa w Katowicach w 1952 r. Mo¿na jednak
doliczyæ jeszcze okres kilkudziesiêciu poprzednich lat,
gdy¿ przedsiêbiorstwo wywodzi swoj¹ historiê od fir-
my wiertniczej M. £empicki, za³o¿onej w 1896 r.
w Sosnowcu, posiadaj¹cej jeszcze przed rokiem 1939 swo-
je filie w Warszawie i Katowicach.

Przedsiêbiorstwo po wojnie przybiera³o kolejno ró¿ne
formy organizacyjne, kontynuuj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ
i funkcjonuj¹c nieprzerwanie pod tym samym adresem, a¿
do dzisiaj. Obecnie jest spó³k¹ prawa handlowego
i powszechnie znanym wykonawc¹ us³ug geologicznych
dla ró¿nych rynkowych podmiotów gospodarczych oraz
jednostek pañstwowych i samorz¹dowych.

Pocz¹wszy od lat 50. XX w. Pañstwowy Instytut Geo-
logiczny i PG Katowice bardzo silnie zaanga¿owane by³y
w zadanie zabezpieczenia rozwoju górnictwa wêgla
kamiennego. Instytut tworzy³ projekty badañ geologicz-
nych, zaœ przedsiêbiorstwo by³o odpowiedzialne za reali-
zacjê wierceñ otworów badawczych (ryc. 7), wraz
z wykonawstwem znacznego zakresu badañ laboratoryj-
nych. Pomyœlne perspektywy, wynik³e z odkrywania kolej-
nych z³ó¿ wêgla, dawa³y przedsiêbiorstwu podstawê
dokumentowania ich zasobów w wy¿szych kategoriach
rozpoznania, niezbêdnych do projektowania nowych kopa-
lñ b¹dŸ pól rozwojowych dla kopalñ istniej¹cych.

W ten sposób powsta³y w PG Katowice pierwsze doku-
mentacje z³ó¿ Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. O skali
wspólnie zrealizowanych zadañ œwiadcz¹ setki tysiêcy
metrów wykonanych wierceñ badawczych.

Za krótkimi czêsto tytu³ami opracowañ kryj¹ siê mie-
si¹ce i lata, poœwiêcone ka¿demu zadaniu, pocz¹wszy od
koncepcji i projektów badañ, opracowanych przez najlep-

szych specjalistów zatrudnionych w instytucie, poprzez
realizacjê wieloletnich programów wierceñ, zestawianie
i interpretacjê wyników w dokumentacjach, z ci¹g³ym udo-
skonalaniem metodyki badañ, z rozwijaniem wiedzy, a¿ do
rezultatu w postaci zbudowania podwalin dynamicznego
rozwoju górnictwa wêglowego. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ tu prace instytutu nad korelacj¹ i ujednoli-
ceniem identyfikacji pok³adów wêgla kamiennego w Gór-
noœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, dziêki osi¹gniêciom
specjalistów w dziedzinach takich jak tektonika, paleonto-
logia, petrografia i mineralogia oraz hydrogeologia, geolo-
gia in¿ynierska i inne.

Wiele by³o te¿ prac realizowanych wspólnie przez PG
Katowice i Oddzia³ Górnoœl¹ski IG w Sosnowcu. Przedsiê-
biorstwo bra³o udzia³ w realizacji przez instytut programu
g³êbokich otworów parametryczno-strukturalnych. Nie-
jedna kariera zawodowa zaznaczona by³a okresami zatrud-
nienia w obydwu jednostkach, a nierzadko zwieñczona
objêciem wysokich stanowisk w pañstwowej administracji
geologicznej.

Z pocz¹tkiem lat 90. XX w. silnie zaznaczy³ siê spadek
przedsiêwziêæ badawczych i rozwojowych na wêglu
kamiennym. W tej sytuacji dla przedsiêbiorstwa znaczenia
nabra³y zadania i prace powierzone mu przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny w realizacji programu map, w tym:
Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000,
Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz
Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000.
Bardzo wysoko nale¿y oceniæ wk³ad kadry instytutu w
przekazanie i wdro¿enie metodyki tych opracowañ tak, aby
geolodzy zatrudnieni w przedsiêbiorstwie mogli sprostaæ
wymaganiom i z powodzeniem wykonywaæ prace oraz
rozwijaæ umiejêtnoœci zawodowe.

O skali wspólnego wysi³ku w dziedzinie geologii kra-
jowej œwiadczy liczba ponad 80 tematów, zrealizowanych
w przedsiêbiorstwie na zlecenie PIG w okresie ostatnich
dwudziestu lat. Do ostatnich wspólnie wykonanych tema-
tów na zlecenie Ministerstwa Œrodowiska nale¿y Baza
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Ryc. 7. Pobieranie prób z wiercenia œwidrem.
Arch. PG Katowice



danych geologiczno-in¿ynierskich (ryc. 8) wraz z Atlasem

geologiczno-in¿ynierskim aglomeracji katowickiej.
Wyniki wspó³pracy oceniaæ nale¿y bardzo wysoko,

a wszystkie one by³y mo¿liwe przede wszystkim dziêki
woli i polityce kolejnych ekip kierowniczych instytutu,
dzia³aj¹cych z wielk¹ œwiadomoœci¹ misji nakierowanej
zarówno na sukcesy geologii polskiej, jak i kreowanie
miejsca dla aktywnoœci zawodowej kolejnych pokoleñ
polskich geologów. Kierownictwo przedsiêbiorstwa rów-
nie¿ jego przysz³oœæ postrzega jako œciœle uzale¿nion¹ od
udanej wspó³pracy z Pañstwowym Instytutem Geologicz-
nym.

Przedsiêbiorstwo Geologiczne we Wroc³awiu
PROXIMA SA

Ju¿ w marcu 1946 r. powo³ano przedsiêbiorstwo wiert-
nicze pod nazw¹ Zjednoczenie Przedsiêbiorstw Wiertni-
czo-Górniczych — Dolnoœl¹skie Roboty Wiertniczo-Gór-
nicze, z siedzib¹ w Pieñsku ko³o Zgorzelca. Na pocz¹tku
stycznia 1951 r. przedsiêbiorstwo to przeniesiono do
Wroc³awia, zmieniaj¹c jego nazwê na Wroc³awskie Przed-
siêbiorstwo Wierceñ Geologiczno-Poszukiwawczych. Na
pocz¹tku stycznia 1956 r. ponownie zmieni³o ono nazwê na
Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Geologiczne Górnictwa
Wêglowego, podleg³e Ministerstwu Górnictwa, a na
pocz¹tku stycznia 1959 r. zosta³o przekazane do Centralne-
go Urzêdu Geologii. W dniu 1 stycznia 1960 r. przedsiê-
biorstwo przemianowano na Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo
Geologiczne we Wroc³awiu. W tym te¿ roku rozpoczê³a siê
wspó³praca z Instytutem Geologicznym w zakresie poszu-
kiwania z³ó¿ wêgli brunatnych.

W 1961 r. nast¹pi³o po³¹czenie z Dolnoœl¹skim Przed-
siêbiorstwem Geologicznym Surowców Hutniczych
w Legnicy i mia³a miejsce kolejna zmiana nazwy na
Przedsiêbiorstwo Geologiczne we Wroc³awiu. Podjêto
wtedy prace wiertnicze na zlecenie Instytutu Geologicz-
nego w ramach poszukiwania z³ó¿ wêgla kamiennego, rud

¿elaza, miedzi i innych surowców mineralnych (ryc. 9).
Na ogó³ jednak przejmowa³o od instytutu odkryte i udo-
kumentowane w kategorii C2 z³o¿a do dalszego rozpo-
znawania i dokumentowania w wy¿szych kategoriach.
W latach 70. XX w. zwiêkszono udzia³ przedsiêbiorstwa w
pracach geologiczno-kartograficznych. W latach 1974–1975
opracowano arkusze Mapy geologicznej Polski w skali
1:200 000: Leszno, Zielona Góra i Œwiebodzin, a wraz z
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Ryc. 9. PrzewoŸne urz¹dzenie wiertnicze. Arch. PG Wroc³aw

Ryc. 8. Badania ha³dy kopalnianej. Arch. PG Katowice



IG do 1976 r. opracowano kolejne arkusze tej mapy: Lidz-
bark Warmiñski i Olsztyn. W tym czasie podjêto równie¿
wspó³pracê z IG przy realizacji Szczegó³owej mapy geolo-
gicznej Polski w skali 1:50 000. Wspó³praca ta kontynu-
owana jest do dzisiaj.

Na pocz¹tku 1976 r. powo³ano Kombinat Geologiczny
Zachód z siedzib¹ we Wroc³awiu. Kombinat ten powsta³
z po³¹czenia Przedsiêbiorstwa Geologicznego we
Wroc³awiu z Przedsiêbiorstwami Hydrogeologicznymi we
Wroc³awiu i w Poznaniu. Kombinat dzia³a³ do koñca marca
1982 r., kiedy to rozpad³ siê na kilka przedsiêbiorstw,
w tym na Przedsiêbiorstwo Geologiczne we Wroc³awiu.
W 1985 r. przedsiêbiorstwo podjê³o wspó³pracê z Instytu-
tem Geologicznym w ramach Generalnego Programu
Badañ Metalogenicznych w Sudetach i na Bloku Przedsu-
deckim, wykonuj¹c badania geochemiczne i szlichowe na
arkuszu Wa³brzych Mapy geologicznej Polski w skali
1:200 000. W 1992 r. przedsiêbiorstwo zosta³o sprywaty-
zowane i przyjê³o nazwê Przedsiêbiorstwo Geologiczne
we Wroc³awiu PROXIMA SA, kontynuuj¹c dotychczasow¹
dzia³alnoœæ. Pocz¹wszy od 1997 r. przedsiêbiorstwo bierze
udzia³ w opracowywaniu poszczególnych arkuszy map
koordynowanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny:
Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 i Mapy
geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000.

Przedsiêbiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
w Kielcach

Przedsiêbiorstwo to jest spadkobierc¹ i kontynuatorem
tradycji Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Kielcach oraz
Przedsiêbiorstwa Hydrogeologicznego w £odzi, Oddzia³
w Kielcach. Historia Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp.
z o.o. w Kielcach (PG Kielce) siêga kwietnia 1945 r., kiedy
to minister górnictwa powo³a³ Kieleckie Przedsiêbiorstwo
Wierceñ Geologiczno-Poszukiwawczych z siedzib¹ w
Bia³ogonie. Okres ten zamyka rok 1958, w którym utwo-
rzone zosta³y dwa oddzielne dzia³y: hydrogeologii i geolo-
gii in¿ynierskiej. Na pocz¹tku 1959 r. przedsiêbiorstwo
zmieni³o nazwê na Kieleckie Przedsiêbiorstwo Geologicz-
ne, pod któr¹ to nazw¹ dzia³a³o do 1976 r. W tym to roku
po³¹czono piony geologiczne Przedsiêbiorstwa Geolo-
gicznego w Kielcach i Przedsiêbiorstwa Hydrogeologicz-
nego w £odzi, Oddzia³ w Kielcach, w wyniku czego
powsta³ Zak³ad Badañ Geologicznych. W 2004 r. przed-
siêbiorstwo to przekszta³cono w spó³kê z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹.

PG Kielce od momentu powstania wspó³pracowa³o
w zakresie podstawowych badañ geologicznych
z Oddzia³em Œwiêtokrzyskim Instytutu Geologicznego.
Polem tej wspó³pracy by³ region œwiêtokrzyski i jego oto-
czenie. Wspó³pracê zapocz¹tkowa³ w latach 50. XX w. Jan
Czarnocki, ówczesny dyrektor Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie, wybitny geolog, z pochodzenia
kielczanin. Wywodz¹ce siê po czêœci z PIG przedsiêbior-
stwo jako swoje g³ówne zadanie mia³o wykonawstwo wier-
ceñ i robót górniczych na potrzeby instytutu (ryc. 10).
Wspó³pracê tê rozwinêli nastêpnie wybitni specjaliœci pra-
cuj¹cy w instytucie — Stanis³aw i Katarzyna Paw³owscy.

Na zlecenie Instytutu Geologicznego w Warszawie PG
Kielce wykonywa³o prace wiertnicze i geologiczne w celu
rozpoznawania z³ó¿ siarki w zapadlisku przedkarpackim;
wêgla brunatnego w rejonie Be³chatowa, Poznania, Toru-
nia i Grudzi¹dza; fosforytów w rejonie Annopola, Goœcie-
radowa i Krogulczy; i³ów ogniotrwa³ych i ceramicznych w

regionie œwiêtokrzyskim; rud cynku i o³owiu w rejonie
Zawiercia oraz soli kamiennej w rejonie Moszczenicy i Pil-
zna. Poza tym przez ca³y czas przedsiêbiorstwo bierze
czynny udzia³ w pracach kartograficznych instytutu,
zwi¹zanych przede wszystkim ze Szczegó³ow¹ map¹ geo-

logiczn¹ Polski w skali 1:50 000.

Artyku³ ten powsta³ dziêki zaanga¿owaniu wielu osób, które
w odpowiedzi na mój apel przys³a³y autorskie opracowania
historii wspó³pracy przedsiêbiorstw wykonawczych z Pañstwo-
wym Instytutem Geologicznym, udzieli³y wyczerpuj¹cych
informacji lub te¿ u¿yczy³y archiwalnych zdjêæ. Serdecznie
dziêkujê: Tomaszowi Czerwiñskiemu z Przedsiêbiorstwa Badañ
Geofizycznych w Warszawie Sp. z o.o., Tomaszowi Pi³sykowi i
Markowi Boguckiemu z Przedsiêbiorstwa Robót Wiertniczych i
Górniczych w Warszawie Sp. z o.o., Romualdowi Rabajczykowi
z Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Krakowie, Antoniemu
Pareckiemu z Przedsiêbiorstwa Geologicznego POLGEOL SA.,
Zbigniewowi Kowalczewskiemu z Pañstwowego Instytutu
Geologicznego — Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz
Kazimierze El¿biecie Wierzbik z Katowickiego Przedsiêbior-
stwa Geologicznego Sp. z o.o.
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Ryc. 10. Pracownicy PG Kielce na tle szybu górniczego; lata 70.
XX w. Arch. PG Kielce


