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100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– dla gospodarki, nauki i edukacji
Oddzia³ Dolnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego
imienia prof. Henryka Teisseyre’a we Wroc³awiu
– ostatnie 50 lat historii: ludzie, praca, wydarzenia
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Polish Geological Institute, prof. Henryk Teisseyre Lower Silesian Branch in Wroc³aw – last 50 years of its
history: people, work, events. Prz. Geol., 67: 799–804.
A b s t r a c t. Lower Silesian Branch of the Polish Geological Institute (OD) was founded in 1949, 70 years ago. It
conducts geological and hydrogeological research as well as geological cartography in the area of Lower Silesia.
In the 1970s until the end of the 1990s, during the period of the OD stabilization, the implementation of regional
geological surveys started with the use of geophysical methods and deep drilling. These studies were conducted in
the majority of tectonostratigraphic units – in the North Sudetic and Central Sudetic depressions, in the upper Nysa
K³odzka graben, in the Bardo structure and in the area of Foresudetic block. Geological and cartographic works on
a scale of 1 : 25,000 and 1 : 50,000 covered the entire area of Lower Silesia. In the mid-1990s, the edition of the
Map of 1 : 25,000 (134 sheets) was finalized, and the reambulation of Maps 1 : 50,000 (43 sheets) in 2009.
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Na historiê instytucji sk³adaj¹ siê uwarunkowania zewnêtrzne, historie osobiste ludzi j¹ tworz¹cych oraz efekty
ich pracy bêd¹ce wynikiem aktywnoœci zawodowej. Wszystkie te czynniki tworz¹ tradycjê – pojêcie nieco metafizyczne, lecz decyduj¹ce o trwa³oœci i specyfice organizacji. To
w³aœnie tradycja utrzymuje ludzkie wspólnoty i decyduje
o przekazywaniu ducha instytucji nastêpnym pokoleniom
pracowników.
W po³udniowej czêœci Wroc³awia, przy alei Jaworowej, wœród drzew, stoi piêkny stary budynek, w którym od
1950 r. mieœci siê siedziba Oddzia³u Dolnoœl¹skieg, regionalnej placówki Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) (ryc. 1).
Instytut jest jednostk¹ naukowo-badawcz¹ w gestii Ministerstwa Œrodowiska. Za³o¿ony w roku 1949 z inicjatywy
profesora Henryka Teisseyere’a – pioniera polskiej geologii
sudeckiej, Oddzia³ Dolnoœl¹ski nosi dziœ imiê swojego patrona i pierwszego kierownika. Prawo do noszenia imienia
profesora zosta³o nadane oddzia³owi przez Radê Naukow¹
PIG w roku 1989, w 70. rocznicê powo³ania Pañstwowego
Instytutu Geologicznego do ¿ycia przez Sejm Ustawodawczy w 1919 r. Zarówno wiêc jednostka macierzysta, jak i jej
oddzia³ regionalny we Wroc³awiu maj¹ d³ug¹ tradycjê
dzia³ania w œwiecie polskiej geologii.
Specyfika dzia³alnoœci Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG
wynika z niezwykle urozmaiconej i skomplikowanej budowy geologicznej Polski po³udniowo-zachodniej, bogactwa
surowców mineralnych i wielowiekowych tradycji górniczych tego obszaru. G³ównym obiektem badañ s¹ Sudety
i ich przedpole w granicach województw dolnoœl¹skiego,
opolskiego, po³udniowej czêœci wielkopolskiego i zielonogórskiego. Dotycz¹ one szerokiego zakresu badañ podsta-

wowych, w tym kartografii geologicznej ró¿nego rodzaju,
geologii z³ó¿ kopalin sta³ych, hydrogeologii i geologii œrodowiskowej.
W Oddziale Dolnoœl¹skim Instytutu rozpocz¹³em pracê
w 1970 r., a wiêc prawie 50 lat temu. Jestem zatem œwiadkiem jego historii z tego okresu. Losy pierwszych 20 lat
funkcjonowania oddzia³u zosta³y zaprezentowane w kilku
publikacjach (Cwojdziñski, 1991, 1994, Grocholski, Michniewicz, 1991, Dyjor, Badura 1994, Sawicki, 2014), a tak¿e
na stronie internetowej instytutu, nie ma wiêc powodu, aby
powtarzaæ tê historiê. Wiêkszoœæ osób, które 50 lat temu
stanowili za³ogê oddzia³u i którzy byli mi wówczas ¿yczliwi i pomocni, dziœ ju¿ nie ¿yj¹. Pamiêtam ich wszystkich.
By³o to pierwsze pokolenie polskich geologów i geografów, którzy zmagali siê z now¹ dla nich geologi¹ Dolnego
Œl¹ska.

Ryc. 1. Budynek Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG-PIB
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Na pocz¹tku lat 70. zosta³ sformu³owany ambitny program badawczy pt. Model przestrzenny Sudetów. By³ to
program wg³êbnych badañ strukturalnych, realizowany
fragmentami przez 20 lat. W jego wczesnym etapie uzyskano wiele nowych informacji, które umo¿liwi³y powstanie
wa¿nych syntez atlasu geologicznego Dolnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego (1970), map strukturalnych depresji
œl¹sko-opolskiej, mapy geologicznej podkenozoicznego
pod³o¿a bloku przedsudeckiego itp. Zw³aszcza blok przedsudecki o powierzchni odpowiadaj¹cej Sudetom, lecz
intensywnie zerodowany i zamaskowany w wiêkszoœci
pokryw¹ osadów neogenu i czwartorzêdu, by³ bardzo s³abo
rozpoznany. Wiercenia badawcze (35 otworów) i badania
geofizyczne prowadzone tu przez Oddzia³ Dolnoœl¹ski PIG
pozwoli³y na opracowanie pierwszej, odkrytej mapy geologicznej tego obszaru. Przy okazji wykryto nowe wyst¹pienia
gabr, serpentynitów, zieleñców i granitów, ustalono przebieg
granic jednostek tektono-stratygraficznych w pod³o¿u krystalicznym, wykryto strefy interesuj¹cych mineralizacji
i wyst¹pieñ utworów okruchowych i wietrzeniowych. Dane
zebrane w ramach badañ utworów podkenozoicznych bloku
przedsudeckiego stanowi¹ do dziœ podstawê wszelkich rozwa¿añ dotycz¹cych budowy geologicznej tej jednostki.
Od po³owy lat 70. rozpocz¹³ siê okres intensyfikacji
prac badawczych i rozpoznawczych. Patrz¹c z dzisiejszej
perspektywy – okres ten trwa³ do lat tzw. transformacji
ustrojowej na prze³omie lat 80. i 90. By³y to dziwne i burzliwe czasy, na zewn¹trz œwiat siê zmienia³, burze polityczne przewala³y siê tak¿e przez instytut, dochody wiêkszoœci
pracowników ledwie wystarcza³y na godziwe ¿ycie. W tym
samym okresie Instytut Geologiczny realizowa³ najbardziej ambitne programy badawcze, w tym g³êbokie wiercenia, sporz¹dza³ obszerne dokumentacje z³o¿owe, publikowa³
liczne mapy geologiczne. Materia³y badawcze, wyniki analiz, a tak¿e rdzenie wiertnicze z tego okresu by³y podstaw¹
prac oddzia³u w nastêpnych latach. By³ to te¿ czas coraz
liczniejszych wyjazdów zagranicznych pracowników oddzia³u do pracy g³ównie w Mongolii, Libii i Algierii, ale
tak¿e na sta¿e naukowe, np. w Finlandii. To niezwykle
wa¿ne doœwiadczenie dla ka¿dego geologa. W tym innym,
geologicznym œwiecie nabiera siê doœwiadczeñ, które s¹
nie do zast¹pienia, tak¿e po powrocie do kraju.
W 1975 r. zosta³a opracowana i wesz³a w ¿ycie nowa
instrukcja wykonywania Szczegó³owej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1 : 50 000, która zosta³a opublikowana w
1977 r. Nie zmienia³a ona zasadniczo sposobu wykonywania zdjêcia geologicznego dla Sudetów i ich przedpola w
skali 1 : 25 000, ale wprowadza³a nowe, bardziej ujednolicone zasady opracowania dokumentacji faktów geologicznych oraz szkiców towarzysz¹cych objaœnieniom. Sta³y siê
one bardziej samodzielnymi sk³adnikami dokumentacji
i dostarcza³y konkretnych informacji. Od czasu wprowadzenia instrukcji z 1975 r. (oraz jej nowelizacji w 1991 r.)
opracowano ostatnich 57 arkuszy SMGP koñcz¹cych edycjê. Zdecydowanym postêpem w stosunku do wczeœniej
wykonywanych map geologicznych by³o szerokie zastosowanie badañ geofizycznych, g³ównie elektrooporowych
(SGE) dla przedsudeckich arkuszy mapy w celu zbadania
ukszta³towania powierzchni pod³o¿a podczwartorzêdowego lub podkenozoicznego. Badania te umo¿liwi³y zestawianie szkiców tektoniczno-strukturalnych, o du¿ym
stopniu wiarygodnoœci, tym bardziej, ¿ uwzglêdniano
wyniki wszystkich dostêpnych otworów archiwalnych.
Rezultaty tych prac maj¹ do dzisiaj du¿e znaczenie praktyczne dla wszelkich badañ z³o¿owych, hydrogeologicz800

nych, a tak¿e tektonicznych, poniewa¿ umo¿liwi³y stwierdzenie przebiegu szeregu dyslokacji w pod³o¿u podkenozoicznym bloku przedsudeckiego. Niestety nowa instrukcja,
przewiduj¹ca realizacjê 300 do 500 mb. badawczych wierceñ kartuj¹cych na obszarze ka¿dego arkusza mapy w skali
1 : 50 000, nie wprowadza³a takiego wymogu w stosunku
do mapy geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 Uniemo¿liwi³o to rozwi¹zanie stosunkowo tanim kosztem wielu
lokalnych i regionalnych problemów geologicznych, które
do dziœ s¹ przedmiotem sporów i ja³owych spekulacji.
Wykonanie na ka¿dym arkuszu jednego do trzech p³ytkich
wierceñ badawczych mog³o daæ szereg pewnych informacji
o elementach budowy geologicznej, takich jak: g³êbokoœæ
zalegania pod³o¿a krystalicznego, k¹t zapadu powierzchni
kontaktów intruzyjnych i tektonicznych, mi¹¿szoœæ pokrywy osadowej i wiele innych. Nagromadzone w ten sposób
informacje z obszaru ca³ego Dolnego Œl¹ska w ci¹gu wielu
lat realizacji Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski
by³yby na pewno lepsz¹ podstaw¹ dla projektowania
g³êbokich wierceñ strukturalnych ni¿ wy³¹cznie mapa
powierzchniowa.
Zdecydowany postêp w realizacji SMGP umo¿liwi³
zestawienie i publikacjê na tej podstawie dolnoœl¹skich
arkuszy Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 200 000:
K³odzko, Wa³brzych i Jelenia Góra, a tak¿e udzia³ geologów oddzia³u w opracowaniu publikowanych przez Instytut Geologiczny mapach geologicznych Polski w skali
1 : 500 000 i 1 : 1 000 000. W 1979 r. zosta³a opracowana
pierwsza w historii mapa metamorfizmu Dolnego Œl¹ska
oparta na podziale facjalnym procesów metamorficznych.
Omawiany okres by³ czasem rozkwitu g³êbokich badañ
strukturalnych. W Oddziale Dolnoœl¹skim opracowno m.in.
najpierw program takich badañ dla wschodniej, nastêpnie
dla zachodniej czêœci Dolnego Œl¹ska pod kierownictwem
L. Sawickiego i A. Grocholskiego. Podsumowaniem stanu
wiedzy wraz z programami konkretnych badañ by³ opublikowany w 1982 r. pod redakcj¹ obu wymienionych geologów, zbiorowy tom pt: Stan rozpoznania i kierunki badañ
strukturalnych Dolnego Œl¹ska. Praca ta do dziœ stanowi
przewodnik po nierozwi¹zanych zagadnieniach geologii
tego regionu. Przyjdzie nad nimi pracowaæ przysz³ym
pokoleniom...
Niektóre z powsta³ych wówczas projektów zosta³y zrealizowane. W drugiej po³owie lat 70. by³y to wiercenia
strukturalne na pograniczu depresji pó³nocnosudeckiej
z blokiem przedsudeckim oraz jednostk¹ kaczawsk¹. Razem
z nieco póŸniejszym projektem poszukiwawczym rud miedzi otwory wtedy wykonane, wraz z badaniami sejsmicznymi, umo¿liwi³y precyzyjne rozpoznanie wg³êbnej budowy
tej depresji, zw³aszcza jej ram pó³nocno-wschodnich. Zainteresowanie przemys³u miedziowego tym rejonem wzros³o
w ostatnich latach. Kilka g³êbokich otworów wykonano
w ramach badañ tektoniczno-facjalnych m³odych obni¿eñ
i rowów – na przedpolu œrodkowej czêœci Sudetów oraz
w tzw. rowie Paczkowa. Prace te pozwoli³y udokumentowaæ istnienie symetrycznych lub wyd³u¿onych basenów
sedymentacyjnych wype³nionych przez utwory osadowe
i wulkanogeniczne paleogenu i neogenu.
Na prze³omie lat 70. i 80. rozpoczêto rozpoznanie
wiertnicze wg³êbnej budowy doœæ s³abo poznanej struktury
bardzkiej. Dwa g³êbokie otwory: ¯danów IG 1 i Boguszyn
IG 1 mia³y dostarczyæ informacji na temat mi¹¿szoœci
i struktury wewnêtrznej kompleksu bardzkiego oraz charakteru jego pod³o¿a. Realizacja wiercenia ¯danów przynios³a spodziewane efekty – osi¹gniêto pod³o¿e tworzone
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tu przez gnejsy sowiogórskie i potwierdzono olistolitowy
charakter kompleksu bardzkiego. Wiercenie Boguszyn IG 1,
maj¹ce wielkie znaczenie dla rozpoznania stratygrafii tego
kompleksu, nie osi¹gnê³o jednak pod³o¿a mimo 2200 m
g³êbokoœci. Trzeba przyznaæ, ¿e wiertnicy dokonywali
wówczas cudów, nie tylko zreszt¹ w Sudetach. Aparatem
ZIF 1200 osi¹gali ponad 2 km g³êbokoœci.
W latach 80. uruchomiono program badañ anomalii
geofizycznych na bloku przedsudeckim w celu rozpoznania wywo³uj¹cych je cia³ ultramaficznych i maficznych.
Program ten sta³ siê jednym z najbardziej owocnych w historii badañ strukturalnych prowadzonych przez Oddzia³ Dolnoœl¹ski PIG. Umo¿liwi³ on rozpoznanie amfibolitowego
(metagabrowego) masywu NiedŸwiedzia le¿¹cego we
wschodniej czêœci bloku przedsudeckiego (otwory NiedŸwiedŸ IG 1 i 2), stwierdzenie kontynuacji ku NE masywu
serpentynitowo-gabrowego Œlê¿y (otwory Borek Strzeliñski IG1, Przec³awice IG 1 i 2) oraz odkrycie wyd³u¿onego
NW–SE i zalegaj¹cego wertykalnie wzd³u¿ granic metamorfiku œrodkowej Odry kompleksu metawulkanitów
maficznych miêdzy Œrod¹ Œl¹sk¹ a Prochowicami (otwory
Wilków IG 1, Œroda Œl¹ska IG 1, Chomi¹¿a IG 1). Fragmenty rdzeni wiertniczych z tych otworów s¹ do dziœ
ozdob¹ kolekcji w oddziale – to s¹ na ogó³ piêkne ska³y!
Znacz¹cy program badañ strukturalnych by³ zwi¹zany
z projektem dotycz¹cym wg³êbnej struktury SE czêœci strefy dyslokacyjnej œrodkowej Odry miêdzy Wroc³awiem
a Opolem, w jego ramach wykonano 7 g³êbokich otworów
wiertniczych, z których 5 osi¹gnê³o pod³o¿e krystaliczne.
Obok potwierdzenia danych na temat litostratygrafii platformowej pokrywy mezozoicznej SE czêœci monokliny
przedsudeckiej uzyskano wa¿ne dane dotycz¹ce pod³o¿a
krystalicznego tej, bardzo s³abo poznanej, ukrytej czêœci
bloku przedsudeckiego. Dodatkowym, choæ niespodziewanym rezultatem wiercenia Odra 5/I w Grabinie k. Niemodlina by³o nawiercenie silnie zmineralizowanych wód
termalnych wydostaj¹cych siê z otworu pod silnym ciœnieniem. Wody te sta³y siê póŸniej obiektem zainteresowania
gospodarczego, choæ bez konkretnych rezultatów, ale
wytrysk wód w Grabinie na wysokoœæ ponad 15 m by³
prawdziw¹ sensacj¹ (ryc. 2).
Ostatni w omawianym okresie, a œciœlej, w ogóle ostatni jak dot¹d, program g³êbokich wierceñ strukturalnych na
Dolnym Œl¹sku by³ zwi¹zany z obszarem depresji œródsudeckiej. Jego celem by³o zbadanie budowy wg³êbnej
i wêglonoœnoœci utworów karbonu tej jednostki. W latach
80. wykonano g³êbokie wiercenia: Lubawka, Grzêdy,
G³uszyca, Unis³aw Œl¹ski i Dzikowiec IG 1. Z wyj¹tkiem
tego ostatniego otworu, zlokalizowanego w brze¿nej stre-

Ryc. 2. Wyp³yw wody termalnej z otworu w Grabinie (wielkopolskie), 1999 r.

fie SE czêœci depresji, pozosta³e, mimo osi¹gniêcia znacznych g³êbokoœci (Unis³aw Œl¹ski IG 1 – 2300 m, najg³êbszy otwór w Sudetach), zosta³y zakoñczone w utworach
górnego lub dolnego karbonu i nie pozwoli³y na odpowiedŸ
na, do dziœ frapuj¹ce pytanie, jak jest zbudowane pod³o¿e
depresji œródsudeckiej. Mimo to otwory te wnios³y wiele
nowych informacji dotycz¹cych litostratygraficznego i facjalnego rozwoju utworów permu i karbonu. W latach 90.
dane te umo¿liwi³y opracowanie wa¿nych syntez. Omawiany program wierceñ badawczych by³ jako jedyny kontynuowany na pocz¹tku lat 90. w SE czêœci depresji œródsudeckiej, w rejonie Nowej Rudy. £¹cznie wykonano tu 6
otworów. Otwór Mi³ków PIG 1 by³ ostatnim g³êbokim
wierceniem badawczo-poszukiwawczym jakie wykonano
w Sudetach. Co wa¿ne, w dokumentowaniu tych otworów
wziêli te¿ udzia³ geolodzy m³odszego pokolenia
Intensywne badania oraz prace geofizyczne i wiertnicze
prowadzono od koñca lat 70. po po³owê 90. ub.w. w zachodniej czêœci Pasma Kamienickiego. Umo¿liwi³y one udokumentowanie, we wspó³pracy z geologami innych instytucji,
kilku z³ó¿ rud cyny: Krobica E, Gierczyn, Krobica W, a tak¿e
stworzenie modelu przestrzennego z³o¿a i okreœlenie jego
prawdopodobnej genezy. I chocia¿ nastêpnie, w wyniku
zmian kryteriów zasobowych, wyst¹pienia te straci³y rangê
z³ó¿, to prace Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG w tej dziedzinie stanowi¹ trwa³y dorobek instytucji. O ich przysz³ej
wartoœci zdecyduje rozwój technologii i potrzeby kraju.
Prace dokumentacyjne, w tym badania geochemiczne,
geofizyczne i prace wiertnicze, prowadzono w tym samym
czasie w rejonie wyst¹pieñ barytu i fluorytu w strefie Je¿owa Sudeckiego–Radomierza. Z³o¿e to nie ma dziœ znaczenia gospodarczego, ale przeprowadzone badania wnios³y
wiele nowych danych na temat mineralizacji barytowo-fluorytowej w Sudetach, a tak¿e budowy geologicznej walnej
strefy dyslokacyjnej, jak¹ stanowi uskok œródsudecki.
Lata 80. i 90. to czas, w którym zdecydowanie wzros³a
aktywnoœæ Oddzia³u Dolnoœl¹skiego w dziedzinie badañ
surowców skalnych. Opracowano regionalne syntezy geologiczno-z³o¿owe dla krystalicznych wapieni Gór
Kaczawskich, ska³ kwarcowych bloku przedsudeckiego
(W¹dro¿e Wielkie, Miko³ajowice), neogeñskich ska³ ilastych obszaru przedsudeckiego, a tak¿e atlas surowcowy
depresji pó³nocno-sudeckiej. Nowymi surowcami skalnymi, którymi zajêli siê geolodzy z oddzia³u by³y surowce
skaleniowe i bentonitowe. W pewnym momencie badania
surowców skalnych sta³y siê prawdziw¹ wizytówk¹ OD.
Wa¿ne by³y tak¿e badania hydrogeologiczne. Zapocz¹tkowane jeszcze w latach 60. by³y ukierunkowane na
realizacjê dolnoœl¹skich arkuszy Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1 : 200 000. Równolegle prowadzono równie¿ regionalne badania hydrogeochemiczne – we wschodniej os³onie granitów Karkonoszy, w utworach kredy rowu
górnej Nysy K³odzkiej.
Z pocz¹tkiem lat 90. pewien etap aktywnoœci oddzia³u
w ramach dzia³añ Pañstwowego Instytutu Geologicznego
uleg³ zakoñczeniu. Z jednej strony by³ to okres niezwyk³ej
intensywnoœci prac i badañ geologicznych, snucia jeszcze
szerszych i ambitniejszych planów na przysz³oœæ, z drugiej
wszak – sta³y poœpiech w realizacji zadañ nie sprzyja³
pe³nemu wykorzystaniu naukowemu zgromadzonych danych. Zabrak³o czasu na szersze syntezy, czêsto na publikacjê zebranych informacji. Sytuacja polityczna nie dawa³a
tak¿e mo¿liwoœci dla szerszych kontaktów zagranicznych.
Na to wszystko czas mia³ nadejœæ ju¿ niebawem.
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W okresie transformacji ustrojowej zmianie uleg³a polityka pañstwa w stosunku do zadañ Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. Stopniowo zakoñczono projekty zwi¹zane
z wykonywaniem g³êbokich wierceñ, rozpoczêto natomiast
realizacjê nowych programów i tematów, ukierunkowanych
na bezpoœrednie wykorzystanie przetworzonej informacji
geologicznej przez administracjê pañstwow¹ i samorz¹dow¹
oraz koncesjobiorców i przedsiêbiorców. Pocz¹tek lat 90.
to tak¿e generalna wymiana pokoleniowa w kadrze oddzia³u
– na emerytury przesz³a du¿a grupa najstarszych sta¿em
geologów, którzy uczestniczyli w pionierskich czasach
instytutu. Od tego momentu tradycja Oddzia³u Dolnoœl¹skiego by³a kontynuowana przez grupê ludzi, którzy
rozpoczêli tu pracê w latach 70. i pierwszej po³owie 80.
Z jednej strony zd¹¿yli oni nabraæ ju¿ odpowiedniego doœwiadczenia, z drugiej, bêd¹c w wieku 30–40 lat, byli gotowi do zmiany sposobu pracy, wdra¿ania nowoczesnych
metod komputerowych, podejmowania nowych zadañ.
Nadszed³ czas wykorzystywania ogromu materia³ów faktograficznych nagromadzonych w poprzednich latach na
syntezy w ró¿nych dziedzinach, opracowywanie i publikowanie nowych typów map i atlasów geologicznych w ró¿nych skalach, na przygotowywanie prac doktorskich, a tak¿e
na zupe³nie nowe formy dzia³alnoœci zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska abiotycznego.
Niezmiennie kontynuowano edycjê Szczegó³owej Mapy
Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 , wydawan¹ a¿ do
jej zakoñczenia w 1995 r. w sposób klasyczny, poprzez
druk arkuszy map i objaœnieñ tekstowych. Okazj¹ do podsumowania ca³oœci edycji by³a jubileuszowa sesja naukowa z okazji 75-lecia PIG, która odby³a siê 24.06.1994 r.
we Wroc³awiu.
Cel ca³ego, blisko 50-letniego programu, którym by³o
pe³ne pokrycie obszaru Dolnego Œl¹ska szczegó³ow¹,
Ÿród³ow¹ map¹ geologiczn¹ w ciêciu arkuszowym dostarczaj¹c¹ podstawowej informacji o budowie geologicznej
ca³ego obszaru, zosta³ osi¹gniêty. Zalet¹ mapy jest niew¹tpliwie wysoki stopieñ dok³adnoœci prac polowych
i udokumentowania mapy. Iloœæ punktów dokumentacyjnych na 1 km2 mapy waha³ siê w zale¿noœci od stopnia
komplikacji budowy geologicznej od 10 do 25. Nale¿¹ do
nich nie tylko ods³oniêcia naturalne i sztuczne oraz archiwalne otwory wiertnicze, ale tak¿e wkopy badawcze i sondy wykonywane w iloœci 300–700 na arkusz o powierzchni
81 km2. Od lat 80. wkopy i sondy by³y wykonywane mechanicznie. Wad¹ edycji jest natomiast przestarza³y i czêsto
s³abo czytelny podk³ad topograficzny bêd¹cy spolszczon¹
wersj¹ mapy niemieckiej. D³ugotrwa³oœæ realizacji edycji
wp³ynê³a negatywnie na jej jednolitoœæ merytoryczn¹ i formaln¹. Jest wiele przyk³adów niezgodnoœci rysunku intersekcyjnego, nazewnictwa ska³ i stratygrafii na s¹siaduj¹cych
arkuszach. Mimo to edycja SMGS stanowi trwa³e osi¹gniêcie Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG. Jest dobr¹ podstaw¹
dla sporz¹dzania ró¿nego typu map geologicznych w mniejszych skalach, zakrytych i odkrytych, specjalistycznych
map problemowych: tektonicznych, strukturalnych, a tak¿e wszelkich projektów regionalnych badañ surowcowych
i geofizycznych, regionalnych badañ hydrogeologicznych
i planowania przestrzennego w skali województw.
Cech¹ wspóln¹ wszystkich programów geologiczno-kartograficznych podejmowanych w latach 90. ub.w. by³o
powi¹zanie danych z obrazem kartograficznym w systemie
GIS realizowanym w PIG za pomoc¹ programu Arc Info.
Opracowanie nowych, specjalistycznych map i atlasów
geologicznych sta³o siê jednym z wa¿nych zadañ oddzia³u.
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W pierwszych latach 1990. zosta³a opracowana arkuszowa
Mapa Strukturalna Dolnego Œl¹ska w skali 1 : 50 000.
Chocia¿ pozosta³a ona tylko w opracowaniu archiwalnym,
to przynios³a ogrom informacji o mezostrukturach planarnych i linijnych wystêpuj¹cych we wszystkich jednostkach
tektono-stratygraficznych.
W 1995 r. Oddzia³ Dolnoœl¹ski wyda³ wieloarkuszow¹
Mapê Geologiczn¹ Regionu Dolnoœl¹skiego z przyleg³ymi
obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 100 000 bez utworów
czwartorzêdowych stanowi¹c¹ syntezê obrazu intersekcyjnego SMGS (ryc. 3). Uczestniczyliœmy tak¿e w opracowaniu dolnoœl¹skich fragmentów wielu map ogólnopolskich
wydawanych przez PIG w ró¿nych skalach.
Cech¹ charakterystyczn¹ ostatniego okresu historii oddzia³u jest coraz szersza wspó³praca zagraniczna, by³ to
okres aktywnej wspó³pracy z s¹siadami. W skali regionu
to przede wszystkim wspó³praca ze s³u¿bami geologicznymi Czech, Saksonii i Brandenburgii. Skupi³a siê ona na
wspólnej realizacji przygranicznych arkuszy map geologicznych w skali 1 : 200 000 i 1 : 50 000 lub na realizacji
wspólnych, nowych inicjatyw kartograficznych. Nale¿¹ do
nich bardzo popularne ostatnio mapy geologiczne dla turystów wykonywane we wspó³pracy OD PIG ze stron¹ czesk¹.
Dotychczas wydaliœmy takie mapy dla Masywu Œnie¿nika
i Gór Sto³owych/Adrspachu. Publikacje takie s³u¿¹ celom
edukacyjnym i popularyzuj¹cym geologiê.
Inny charakter mia³a kilkuletnia wspó³praca trójstronna
– OD PIG, czeska i saksoñska s³u¿ba geologiczna, w wyniku której w 2000 r. opublikowano nowoczesn¹, odkryt¹ mapê
geologiczn¹ Lausitz/Jizera/Karkonosze w skali 1 : 100 000,
kompiluj¹c¹ wspó³czesne dane na temat budowy geologicznej tej wa¿nej, w skali ca³ej Europy Œrodkowej, jednostki.
W 2004 r. wyniki wieloletnich badañ tektonicznych
sta³y siê podstaw¹ Mapy tektonicznej Sudetów i bloku przedsudeckiego w skali 1 : 200 000, a syntezê wspó³czesnej

Ryc. 3. Mapa geologiczna regionu dolnoœl¹skiego...
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Ryc. 4. Atlas geologiczny Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego

wiedzy o budowie i ewolucji geologicznej depresji
œródsudeckiej stanowi Atlas Dolnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego (ryc. 4). Opracowania tego typu zast¹pi³y dawne programy badañ strukturalnych.
Innym kierunkiem badañ podstawowych by³y projekty
ukierunkowane na reinterpretacje istniej¹cych, archiwalnych otworów wiertniczych przy pomocy nowoczesnych
metod badañ geochronologicznych i geochemicznych. Badania takie w latach 90. by³y finansowane g³ównie poprzez
projekty badawcze KBN lub wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Geolodzy Oddzia³u Dolnoœl¹skiego brali udzia³ w miêdzynarodowych projektach finansowanych przez Uniê Europejsk¹: EUROPROBE (1992–2000), TEMPUS (1994–1996)
i PACE (1998–2001). Udzia³ ten umo¿liwi³ nawi¹zanie
kontaktów miêdzynarodowych, porównawcze prace terenowe, a tak¿e uzyskanie nowoczesnych analiz chemicznych.
Faktem jest te¿, ¿e jeden z naszych angielskich wspó³pracowników nazywa³ tak¹ dzia³alnoœæ zachodnioeuropejskich
ekip na terenie pañstw œrodkowo-wschodniej Europy mianem geologii spadochronowej – szybko przyjechaæ, wzi¹æ
próby i wyjechaæ do swoich laboratoriów. A wynikami
analiz uszczêœliwiæ miejscowych!
Okres wstrzymania finansowania wszelkich wierceñ
badawczych zosta³ wykorzystany w instytucie tak¿e do
uporz¹dkowania materia³ów i opublikowania wielu danych,
w tym profili szeregu g³êbokich wierceñ dolnoœl¹skich
w serii wydawniczej Profile G³êbokich Otworów Wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznych.
W omawianym okresie jednym z priorytetów badawczych oddzia³u zosta³a geologia czwartorzêdu. Sta³o siê tak
dziêki ukszta³towaniu siê przez lata zespo³u specjalistów,
którzy zdobyli doœwiadczenie zawodowe w ramach realizacji Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000
w ró¿nych rejonach Polski Zachodniej. Prowadz¹ oni od wie-

lu lat koordynacjê regionaln¹ tej mapy na obszarze Dolnego
Œl¹ska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Zainteresowanie
utworami czwartorzêdu wynika z ich znaczenia z³o¿owego,
geoekologicznego, a tak¿e hydrogeologicznego. W œcis³ym
zwi¹zku z hydrogeologi¹ w pierwszej po³owie lat 90. zosta³y podjête badania tzw. rynien polodowcowych i dolin
kopalnych. Dziêki nim udokumentowano przebieg szeregu
rynnowych struktur kopalnych wype³nionych przez osady
czwartorzêdowe, w tym ¿wiry stanowi¹ce zbiorniki wód
podziemnych wysokiej jakoœci.
Pod koniec lat 80. rozpoczêto realizacjê nowego du¿ego
programu PIG – ochrony litosfery. Nabra³ on znaczenia w
latach 90., zmieniaj¹c doœæ radykalnie zasadniczy kierunek
badawczy PIG – z prac o charakterze z³o¿owym ku geologii œrodowiskowej. W ramach tego programu pracownicy
oddzia³u uczestniczyli w wykonaniu atlasów geologiczno-surowcowych z elementami ochrony œrodowiska dla depresji œród- i pó³nocnosudeckiej, inwentaryzacji surowców
skalnych u¿ytecznych w ochronie œrodowiska, mapy mineralnych surowców odpadowych regionu w skali 1 : 200 000,
atlasu hydrogeochemicznego utworów kredy niecki œródsudeckiej i rowu górnej Nysy K³odzkiej oraz atlasów geochemicznych Wa³brzycha, województwa legnickiego i Wroc³awia
(w skali 1 : 100 000). Te ostatnie przynios³y obiektywne
informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleb, osadów
wodnych, wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach aglomeracji miejskich i przemys³owych. W ostatnich
latach oddzia³ realizuje program ochrony georó¿norodnoœci tj. najcenniejszych obiektów przyrody nieo¿ywionej,
w które obfituje region dolnoœl¹ski.
W latach 90. w PIG rozpoczêto realizacjê ca³kowicie
nowych programów kartograficznych – Mapy Hydrogeologicznej w skali 1 : 50 000 oraz Mapy Geologiczno-Gospodarczej w tej samej skali. Mapy te, opracowywane w formie cyfrowej s¹ wykonywane w sposób umo¿liwiaj¹cy
bezpoœrednie wykorzystanie tak¿e przez osoby nie zwi¹zane
z geologi¹, zajmuj¹ce siê ró¿nymi aspektami zagospodarowania i wykorzystania œrodowiska geologiczno-przyrodniczego. Realizacja obu map umo¿liwi³a zebranie ogromnej
iloœci informacji geologiczno-z³o¿owych, hydrogeologicznych i œrodowiskowych, które stanowi¹ podstawê bardziej
szczegó³owych opracowañ.
Koncentracja prac nad zagadnieniami geoekologicznymi nie oznacza³a oczywiœcie zaniechania dzia³añ w innych,
tradycyjnych domenach np. w zakresie geologii z³o¿owej.
Prowadzone by³y badania dla zbilansowania bazy zasobów
prognostycznych i perspektywicznych surowców mineralnych. W okresie 2009–2013 braliœmy udzia³ w realizacji
du¿ego grantu zamawianego, w ramach którego opracowaliœmy œrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania perspektywicznych zasobów surowców skalnych w Polsce,
wydane w formie ksi¹¿kowej.
W rezultacie ograniczania finansowania prac geologiczno-poszukiwawczych przez pañstwo, a tak¿e w zwi¹zku z wprowadzeniem nowego Prawa geologicznego i górniczego Oddzia³ Dolnoœl¹ski rozpocz¹³ nowy dla siebie typ
dzia³alnoœci. Polega³ on na wykonywaniu pakietów informacyjnych z³ó¿ na zlecenie podmiotów gospodarczych
ubiegaj¹cych siê o koncesje, a tak¿e na waloryzacji z³ó¿
surowców skalnych i okreœlania ich wartoœci u¿ytkowej
oraz sporz¹dzania raportów oddzia³ywania eksploatacji
kopalin na œrodowisko. Ten rodzaj aktywnoœci, wynikaj¹cy
z zapotrzebowania rynku geologicznego, mieœci siê dobrze
w celach i zadaniach s³u¿by geologicznej pañstwa. W ramach dzia³añ typowych dla s³u¿by geologicznej zlecanych
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instytutowi przez G³ównego Geologa Kraju znajdowa³y siê
prowadzenie rejestru zasobów kopalin i wód podziemnych, sta³ej sieci obserwacji wód podziemnych, opracowanie danych dla kontroli koncesji, obs³uga filii Narodowego
Archiwum Geologicznego.
W po³owie lat 90. pojawi³a siê nowa, interesuj¹ca tematyka prac oddzia³u – ha³dy, wysypiska i osadniki mineralnych surowców odpadowych. Dolny Œl¹sk jest obszarem
wystêpowania bardzo licznych obiektów tego typu. By³y
one przedmiotem inwentaryzacji, ocen wartoœci surowcowej i oddzia³ywania na œrodowisko. W ostatnich latach
problematyka ta nabiera dodatkowego znaczenia z uwagi
na wagê zagadnieñ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami.
Kolejnym kierunkiem dzia³alnoœci Oddzia³u Dolnoœl¹skiego by³y badania geologiczne wzd³u¿ inwestycji liniowych autostrad, ruroci¹gów, gazoci¹gów itp., realizowane
od roku 2003 do dziœ. Pocz¹tkowo by³ to program ogólnopolski prowadzony przez oddzia³. Jego celem jest wykorzystywanie nowych ods³oniêæ geologicznych do reambulacji arkuszy SMGP w skali 1 : 50 000. Jest to do dziœ
wa¿ne zadanie s³u¿by geologicznej dostarczaj¹ce nowych
informacji bez dodatkowych kosztów. W ci¹gu wielu lat
umo¿liwi³y one zmianê pogl¹dów na zakres glacitektoniki i udzia³u utworów neogenu w budowie geologicznej
na Dolnym Œl¹sku, a tak¿e na rewolucyjne odkrycia paleontologiczne na trasie drogi szybkiego ruchu S3.
W latach 2009–2013 zrealizowano ogólnopolski program p³ytkich wierceñ – 18 z tych otworów do 200 m
g³êbokoœci zosta³o wykonanych na Dolnym Œl¹sku w ramach 7 ró¿nych celów geologicznych. Osi¹gniêto bardzo
interesuj¹ce rezultaty, które raz jeszcze uœwiadomi³y nam,
jak bardzo brakuje tu rozpoznania wiertniczego, nawet na
tak niewielkich g³êbokoœciach. A co dopiero mówiæ o wierceniach g³êbokich?
Program reambulacji SMGP 1 : 50 000 to ostatni, klasyczny program kartografii geologicznej. Wykonywane
w latach 2003–2009 na Dolnym Œl¹sku 34 arkusze by³y
reambulacj¹ poprzednich map opracowanych na podstawie
badañ terenowych, Niestety by³y one oparte wy³¹cznie na
istniej¹cych mapach, a reambulacja dotyczy³a g³ównie
unowoczeœnienia stratygrafii i petrologii ska³ i uwzglêdnienia nowszej literatury. W ostatnich latach (2016–2018)
mia³a miejsce reambulacja arkuszy Mapy Geologicznej
Polski w skali 1 : 200 000, z których 6 obejmuje Dolny
Œl¹sk. Ten program, chocia¿ oparty w du¿ej mierze na
mapach istniej¹cych, przynosi nowe dane przy zastosowaniu nowoczesnych metod teledetekcyjnych (np. LIDAR).
Podsumowaniem dotychczasowych regionalnych badañ geofizycznych i geologicznych by³ prowadzony w oddziale w latach 2010–2016 temat geologiczno-geofizycznej
interpretacji mapy magnetycznej Dolnego Œl¹ska wykonanej wczeœniej przez Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych
w Warszawie. W ramach tego tematu przeanalizowano
wyniki wszystkich dotychczasowych wg³êbnych badañ geofizycznych i zaproponowano kilka, skorupowych profili
geologicznych przecinaj¹cych obszar Dolnego Œl¹ska.
W ostatnich latach wydaliœmy tak¿e kilka pozycji z dziedziny geoturystyki, która cieszy siê coraz wiêkszym spo³ecznym zainteresowaniem. By³y to przewodniki na trasach
Nysa–Jelenia Góra i Jelenia Góra–Legnica wydane w 2007
i 2015 r., polsko-czeski przewodnik Geostrada sudecka
(2013) oraz przewodniki po £uku Mu¿akowa.
Ostatnich kilka lat to ambitne programy europejskie,
w których uczestnicz¹ pracownicy Oddzia³u Dolnoœl¹skiego. S¹ to miêdzynarodowe konsorcja naukowe z³o¿one
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czêsto z kilkunastu partnerów wspólnie pracuj¹cych nad
konkretnym projektem. Taki jest w³aœnie projekt GeoPlasma-CE koñcz¹cy siê w 2019 r., a poœwiêcony kartowaniu
potencjalnej p³ytkiej geotermii w tej czêœci Europy. Tego
typu projekty s¹ przysz³oœci¹ geologii PIG.
Ale lata 90. ub.w. i pocz¹tek XXI w. to nie tylko realizowane prace. Do dobrej praktyki oddzia³u wesz³o obchodzenie jubileuszy: w 1989 r. – 40-lecia, w 1994 – 50-lecia,
w 1999 r. – 55-lecia Oddzia³u Dolnoœl¹skiego. S¹ one okazj¹ do podsumowania osi¹gniêæ na specjalnych sesjach
jubileuszowych, organizacji wystaw, promocji naszej pracy i mo¿liwoœci badawczych. Z okazji jubileuszy przeprowadzano tak¿e remonty, adaptacje pomieszczeñ, odnowienie wyposa¿enia. W ci¹gu tych lat zupe³nie zmieni³a siê
koncepcja wykorzystania pomieszczeñ – dawne klitki po³¹czono w obszerne i nowoczeœnie umeblowane gabinety,
przebito po³¹czenia miêdzy skrzyd³ami budynku na poszczególnych piêtrach, nowoczesnego wyposa¿enia doczeka³a siê biblioteka i archiwum materia³ów geologicznych.
Przepiêkne, kwitn¹ce wiosn¹ krzewy rododendronów po
obu stronach wejœcia g³ównego wrêcz zachêcaj¹ do pracy.
Warunki do niej s¹ dziœ najlepsze w historii oddzia³u. Ale
wielk¹ wartoœci¹ by³y zawsze stosunki miêdzyludzkie,
za³oga tworzy³a zgrany zespó³ ludzi, którzy nawzajem siê
cenili i czêsto lubili. Lata 90. to tak¿e okres najwiêkszej
w historii oddzia³u liczby skutecznych obron prac doktorskich z ró¿nych dziedzin, w pierwszej dekadzie XXI w.
dosz³o do kilku kolokwiów habilitacyjnych. Emerytowani
pracownicy utrzymuj¹ te¿ sta³y i sympatyczny kontakt
z obecn¹ za³og¹. Przejawia siê on m.in. w corocznym Dniu
Seniora, wspólnym spotkaniu w dniu œwiêta Barbórki.
Nie mamy siê czego wstydziæ. Pracowaliœmy uczciwie!
Dziœ niektóre organy administracji pañstwowej chc¹ nam
odebraæ nasz¹ dumê z tradycji i przesz³oœci instytutu.
W roku jubileuszu 100-lecia Pañstwowego Instytutu Geologicznego dzia³aj¹cy w jego strukturze od 70 lat Oddzia³
Dolnoœl¹ski im. Henryka Teisseyre’a jest nowoczesn¹ jednostk¹ badawczo-naukow¹ realizuj¹c¹ zarówno zadania
pañstwowej s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej, jak
i podstawowe badania geologiczne, zw³aszcza w zakresie
badañ ewolucji geologicznej kompleksów metamorficznych i magmowych Sudetów, czêsto we wspó³pracy miêdzynarodowej.
Podejmuj¹c
trudne
wyzwania
wspó³czesnoœci, staramy siê kontynuowaæ tradycjê
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, jednoczeœnie
przyczyniaj¹c siê, w miarê naszych mo¿liwoœci, do zaspokajania oczekiwañ spo³eczeñstwa, administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej.
LITERATURA
CWOJDZIÑSKI S. 1991 – Kompleksowy program geologicznych badañ
regionalnych, surowcowych i œrodowiskowych Dolnego Œl¹ska w latach
dziewiêædziesi¹tych. Biul. Inst. Geol., 367: 7–12.
CWOJDZIÑSKI S. 1994 – Szczegó³owa Mapa Geologiczna Sudetów w
skali 1 : 25 000 – zakoñczenie I polskiej edycji: podsumowanie i wnioski. Mat. Jub. Sesji Nauk. „Problemy kartografii geologicznej na Dolnym
Œl¹sku”, Wroc³aw, 24 czerwca 1994: 13–19.
DYJOR S., BADURA J. 1994 – Szczegó³owa mapa geologiczna Polski
w skali 1 : 50 000 na Dolnym Œl¹sku – osi¹gniêcia i problemy. Mat. Jub.
Sesji Nauk. „Problemy kartografii geologicznej na Dolnym Œl¹sku”,
Wroc³aw, 24 czerwca 1994: 20–24.
GROCHOLSKI A., MICHNIEWICZ M. 1991 – Wa¿niejsze osi¹gniêcia
Oddzia³u Dolnoœl¹skiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego w
latach 1979–1989. Biul. Inst. Geol., 367: 13–18.
SAWICKI L, GROCHOLSKI A. (red.) 1982 – Stan rozpoznania i kierunki badañ strukturalnych Dolnego Œl¹ska. Inst. Geol., Wroc³aw.
SAWICKI L. 2014 – Pies i geolog drog¹ nie chodz¹. Pañstwowy Instytut
Geologiczny. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.

