Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 8, 2019

100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– dla gospodarki, nauki i edukacji
Badania geologiczne Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego
w Oddziale Górnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego
Albin Zdanowski1
Geological surveying of the Lublin Coal Basin by the Upper Silesian Branch of the National Geological
Institute. Prz. Geol., 67: 645–652.
A b s t r a c t. This paper presents a brief description of geological surveying conducted between 1920 and 1939 in
the Western Volhynian area by Professor Jan Samsonowicz who discovered Carboniferous deposits with bituminous coal beds. After the Second World War, the Geological Institute proposed a deep-hole project which was
aimed at the exploration of the geological setting of Poland. In this connection, a few boreholes were drilled
throughout the Lublin Voivodeship area, resulting in identification of Carboniferous deposits with bituminous coal
beds. In the late 50s of the 20th century, the researchers working on coal deposits and the explorer J. Porzycki were
moved to the Upper Silesian Field Station in CzeladŸ, which was transformed into the Upper Silesian Branch of
the Geological Institute in Sosnowiec. It was this place where a research team for Carboniferous deposits, including coal-bearing
deposits in Lublin area, was created. A few projects for geological works were prepared with the purpose to discover coal deposits in
the area between Hrubieszów and £uków. The first monograph of Carboniferous beds in the Lublin Coal Basin was published in 1966
(Rühle, 1966). In 1967, the most potential area was indicated as well as the £êczna and Che³m bituminous coal deposits were identified
and then documented during1971–1974. Further documentation works were taken over by the coal industry while the branch in Sosnowiec continued the research at a regional level, aiming mainly at coal deposits and simultaneously started with research on aluminum
ore deposits at the base of Carboniferous strata in the northeastern part of the Lublin Coal Basin. The aforementioned research team
determined geological and mining conditions of coal deposit occurrences, Carboniferous deposits stratigraphy, coal and gangue petrography, lithostratigraphy, origin and sedimentation conditions of coal-bearing formation etc. The results were presented in the monograph (Dembowski, Porzycki, 1988; Zdanowski, ¯akowa, 1995), geological atlas (Porzycki, 1978; Zdanowski, 1999) and numerous
articles published in Poland and abroad. The research team from Sosnowiec presented their results not only at national conferences
but also at International Geological Congresses, International Congresses on the Carboniferous and Permian, one of which was organized in Cracow in 1995 by the team alone. In recent years the team from the Upper Silesian Branch rejoined the process of documentation of coal deposits through cooperation with domestic and foreign companies interested in possible future coal extraction in
the Lublin area.
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O karbonie wschodniej Polski pierwsze pewne informacje pochodz¹ z pocz¹tku lat 20. XX wieku z relacji
zespo³u kartuj¹cego okolice £ucka. Zespó³ geologów pod
kierunkiem Jana Samsonowicza w zlepieñcu podstawowym kredy znalaz³ skamienia³oœci fauny karboñskiej, co
spowodowa³o postawienie hipotezy o wystêpowaniu karbonu na Wo³yniu. Pod koniec lat 20. i w latach 30. XX w.
Samsonowicz zaprojektowa³ prace terenowe obejmuj¹ce
rejon miêdzy W³odzimierzem Wo³yñskim, £uckiem, Lwowem, Sokalem i Krystynopolem (Czervonohrad). Przewidywa³y one obserwacje powierzchniowe, a tak¿e wiercenia,
których celem by³o osi¹gniêcie sp¹gu osadów mezozoicznych i rozpoznanie starszego pod³o¿a. Wynik prac wiertniczych by³ zaskakuj¹cy. Pierwszymi otworami niespodziewanie nawiercono utwory wêglanowe dewonu. Postawiona
hipoteza zosta³a zmodyfikowana poprzez zlokalizowanie
prac wiertniczych na po³udnie i zachód od badanego do
tej pory obszaru. To by³ strza³ w dziesi¹tkê. Wykonanie
kolejnych otworów dostarczy³o coraz pe³niejszego profilu
osadów karbonu, pocz¹tkowo wêglanowo-klastycznego,
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a nastêpnie w zachodniej czêœci rejonu badañ pojawi³y siê
osady klastyczne z pok³adami wêgla w okolicach Sokala.
Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ prowadzenia dalszych prac, przerwano je ju¿ we wrzeœniu 1939 r.
Wyniki badañ i rdzeñ z otworów zosta³y przejête przez
radzieckie s³u¿by geologiczne i wywiezione do Kijowa.
Tam negatywnie oceniono polskie rozpoznanie geologiczne,
które jednak po kilku miesi¹cach zaakceptowano i realizowano do czerwca 1941 r. Uzyskane wyniki by³y prawdopodobnie brane pod uwagê przy wyznaczaniu nowej granicy
polsko-radzieckiej, czego dowodem jest jej modyfikacja
w lutym 1952 r.
W czasie wojny s³u¿ba geologiczna hitlerowskich Niemiec wykona³a jeden otwór Strzy¿ów n. Bugiem przewiercaj¹cy osady karbonu, w których nie stwierdzono pok³adów
wêgla, ale informacje o tym znaleziono w latach 50. XX w.
w zbiorach M. Schwarzbacha przechowanych przez prof.
Tadeusza Bocheñskiego w Akademii Górniczej w Krakowie, do których dotar³a K. Korejwo (1958).
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Ryc. 1. Stan rozpoznania karbonu lubelskiego w 1960 r. (Porzycki,
1988)

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej na terytorium Polski nie prowadzono badañ geologicznych, jednak prof.
Samsonowicz by³ ci¹gle zainteresowany tym problemem
i konsultowa³ prace projektowe realizowane w Instytucie
Geologicznym w Warszawie, których celem by³o regionalne rozpoznanie geologiczne kraju, w tym wykonanie kilku
otworów na LubelszczyŸnie (Che³m IG 1, Dorohucza IG 1,
¯ebrak IG 1 i in.) (ryc. 1). Przypadkiem, dziêki doc.
Edwardowi Ciukowi, w zespole pojawi³ siê Józef Porzycki
– student Donieckiego Instytutu Górniczego, który zobligowa³ siê przywieŸæ po ukoñczeniu studiów materia³y dotycz¹ce budowy geologicznej zachodniego Wo³ynia. Po
kilku latach pos³u¿y³y one do opracowania pierwszego
projektu wierceñ geologicznych i powierzchniowych
badañ geofizycznych ukierunkowanych na poszukiwanie
wêgla w rejonie Hrubieszowa. To krótkie wprowadzenie
do historii badañ karbonu lubelskiego oparto na publikacjach: Zastawnego (1956), Makowskiego (1962), Jachowicz (1966), Kuszniruka (1968) i Porzyckiego (1988).
LATA 1959–1970
Pod koniec lat 1959 r. z misj¹ kontynuacji rozpoczêtych w Instytucie Geologicznym w Warszawie badañ geologicznych karbonu po³udniowej czêœci Lubelszczyzny
zosta³ oddelegowany do Górnoœl¹skiej Stacji Terenowej
IG w Czeladzi mgr in¿. J. Porzycki. W 1960 r. Stacja kierowana wówczas przez mgr. in¿. Zdzis³awa Dembowskiego
zosta³a przeniesiona do Sosnowca, do nowego budynku
powsta³ego dziêki zabiegom prof. dr. hab. in¿. Andrzeja
Bolewskiego – organizatora Pañstwowej S³u¿by Geologicznej w Polsce i pierwszego Prezesa Centralnego Urzêdu
Geologii, nauczyciela wielu pokoleñ polskich geologów,
profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od 1960 r. Porzycki realizowa³ z Sosnowca projekt
wierceñ (Kosmów, Husynne, Teptiuków) zlokalizowanych
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na po³udnie od Hrubieszowa wzd³u¿ granicy pañstwowej
(ryc. 1). Wyniki wierceñ nie zachêca³y do dalszych badañ,
ale wola osi¹gniêcia sukcesu zmobilizowa³a J. Porzyckiego,
jak równie¿ Kierownika Stacji/Oddzia³u dr. in¿. Z. Dembowskiego i dr. in¿. A. Jachowicza do przedstawienia
kolejnego projektu badañ geologicznych miêdzy Hrubieszowem a £ukowem. Projekt przewidywa³ wykonanie kilkunastu pe³nordzeniowych otworów, m.in.: Hrubieszów
IG 1, IG 2, Mircze IG 1, Kumów IG 1, IG 2, IG 3, Che³m
IG 2, Sawin IG 1, IG 2, £êczna IG 1, Cyców IG 1, IG 2,
Ostrówek IG1, IG 2, Micha³ów IG 1, Parczew IG 1, IG 2,
Radzyñ IG 1 i £uków IG 1. Chodzi³o o regionalne rozpoznanie karbonu po³udniowo-wschodniej Polski. G³ównym
celem by³o oczywiœcie rozpoznanie geologiczno-z³o¿owe
z okreœleniem warunków hydrogeologicznych i górniczych. Maj¹c do dyspozycji tak obszerny materia³ skalny
oraz zespó³ stratygrafów i petrografów z doœwiadczeniem
zdobytym na karbonie Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, nie sposób by³o odst¹piæ od badañ podstawowych,
których wielkim orêdownikiem by³ wspó³autor projektu
dr in¿. A. Jachowicz. W sk³ad zespo³u, oprócz Porzyckiego
i Jachowicza, weszli m.in.: mgr in¿. Teresa Migier, mgr
£ucja Musia³, mgr Maria Tabor, dr Karol Bojkowski (biostratygrafia), dr in¿. Andrzej Ró¿kowski (hydrogeologia),
mgr Stefan Cebulak, mgr Maria Skupieñ, mgr Bronis³awa Nurkiewicz (petrografia), in¿. Alicja Stañczyk, technicy Andrzej Matera, Halina Hoksa, Krystyna Zbroñska,
Kazimierz ¯ó³ciñski, El¿bieta Kulesz i Miros³aw
Borys³awski.
Powy¿szy projekt by³ realizowany wyj¹tkowo sprawnie. Ju¿ na samym pocz¹tku jego realizacji zaczêto przygotowywaæ, na bazie dostêpnych materia³ów archiwalnych,
pierwsz¹ monografiê pt. Osady karboñskie w Zag³êbiu Lubelskim, wydan¹ w 1966 r. w Pracach Instytutu Geologicznego (Rühle, 1966). Przedstawiono w niej historiê badañ
karbonu nadbu¿añskiego (Jachowicz), pozycjê karbonu lubelskiego na tle paleogeografii karbonu Polski (Bojkowski),
charakterystykê litostratygraficzn¹ osadów karboñskich
z podaniem pierwszego podzia³u litostratygraficznego na
serie (ryc. 2): dolomityczn¹, pstr¹, wapienno-i³owcow¹,
mu³owcow¹ z wapieniami, piaskowcowo-mu³owcow¹ i mu³owcow¹ (Porzycki), charakterystykê petrograficzn¹ (Cebulak), faunistyczn¹ (Bojkowski), florystyczn¹ (Migier) i mikroflorystyczn¹ (Jachowicz).
Uzyskane wyniki badañ regionalnych ówczesne w³adze
Instytutu Geologicznego, a tak¿e Centralny Urz¹d Geologii
uzna³y za pozytywne i do³o¿y³y wszelkich starañ, aby by³y
prowadzone dalsze badania nazwanego ju¿ Lubelskiego
Zag³êbia Wêglowego (LZW). Te decyzje pod koniec lat 60.
XX w. spowodowa³y rozszerzenie poprzedniego projektu
o kilka otworów, m.in.: Parczew IG 3, IG 4, Ostrów IG 1,
Kolechowice IG 1. W tym czasie na podstawie dotychczasowych wyników J. Porzycki opracowa³ pierwsz¹ mapê,
a w zasadzie szkic wêglozasobnoœci w skali 1 : 500 000
(ryc. 3), która w 1967 r. by³a podstaw¹ pierwszej oceny
wielkoœci zasobów wêgla – 31714 mln t, na obszarze miêdzy Hrubieszowem a Radzyniem Podlaskim o powierzchni
2806 km2 (Porzycki, 1967). To ta mapa pos³u¿y³a do wskazania najbardziej korzystnego obszaru z³o¿owego £êczna,
przewidzianego do systematycznego rozpoznania w kategorii C2. Poniewa¿ w ówczesnych czasach dokumentowanie z³ó¿ by³o w gestii skarbu pañstwa, reprezentuj¹cy
go Prezes CUG wyda³ decyzjê o szybkim udokumentowaniu pierwszego z³o¿a. Trwa³o to niespe³na cztery lata, podczas których zespó³ pod kierunkiem Porzyckiego w latach
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Ryc. 2. Przyk³adowy przekrój geologiczny przez osady karboñskie Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego (Porzycki, 1966)

Ryc. 3. Mapa (wêglozasobnoœci) Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego (Porzycki, 1967)

1968–1971 nadzorowa³ prace wiertnicze wykonywane
przez Przedsiêbiorstwa Geologiczne w Katowicach i Kielcach, prace geofizyczne w otworach i powierzchnio-

we oraz na bie¿¹co dokumentowa³ i pobiera³ próbki z uzyskanych rdzeni. Termin realizacji, choæ krótki, zosta³
dotrzymany.
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LATA 1970–1975
Trzyczêœciowa dokumentacja geologiczna: I – z³o¿owa
(J. Porzycki, A. Stañczyk, A. Œliwa), II – hydrogeologiczna
i gazowa (A. Ró¿kowski, M. Sosnowski), III – geologiczno-in¿ynierska, w ca³oœci opracowana w Przedsiêbiorstwie
Geologicznym w Katowicach (Porzycki i in., 1971) zosta³a
pozytywnie zaopiniowana w Instytucie, a nastêpnie poddana ocenie Komisji Zasobów Kopalin dzia³aj¹cej przy
Prezesie Centralnego Urzêdu Geologii. Ta ocena te¿ by³a
pozytywna i na jej podstawie Prezes CUG wyda³ decyzjê
zatwierdzaj¹c¹ zasoby wêgla kamiennego z³o¿a £êczna
w kat. C2. To na tym z³o¿u, w pó³nocnej czêœci rozpoczêto
budowê Kopalni Pilotuj¹co-Wydobywczej LZW w Bogdance, która po latach pod nazw¹ Lubelski Wêgiel
„Bogdanka” jest najwiêkszym producentem wêgla energetycznego w Polsce.
Opracowanie, przyjêcie i zatwierdzenie dokumentacji
z³o¿a £êczna by³o wielkim wydarzeniem nie tylko w instytucie, ale tak¿e w œrodowisku górniczym i oczywiœcie politycznym. G³ówni autorzy dokumentacji i osoby z nimi
wspó³pracuj¹ce (J. Porzycki, K. Bojkowski, S. Cebulak,
Z. Dembowski, A. Jachowicz, A. Ró¿kowski, ? Grabowski
i poœmiertnie J. Samsonowicz) na wniosek dyrektora instytutu prof. Romana Osiki w 1972 r. zostali uhonorowani
Nagrod¹ Pañstwow¹ I stopnia (ryc. 4).
W latach 1970–1974 zespó³ Porzyckiego w zmienionym sk³adzie bez A Stañczyk i A. Œliwy, a z H. Kmiecik,
T. Mazakiem, T. Rudziñsk¹ i A. Zdanowskim realizowa³
kolejny projekt, którego celem by³o dokumentowanie z³o¿a
Che³m, zlokalizowanego na SE od z³o¿a £êczna. W maju
1973 r. odszed³ te¿ z zespo³u dr in¿. Z. Dembowski, który
zosta³ trzecim i ostatnim Prezesem Centralnego Urzêdu
Geologii. Kierownikiem oddzia³u zosta³ doc. dr hab. in¿.
Aleksander Jachowicz. Zmiany personalne nie zak³óci³y
rytmu prac dokumentacyjnych. Podobnie jak w przypadku
dokumentacji z³o¿a £êczna wykonano pe³ny, a nawet rozszerzony zakres badañ podstawowych, przez co dokumentacje te mia³y w pewnym sensie charakter opracowañ
naukowych, regionalnych, wychodz¹cych poza granice
dokumentowanego z³o¿a. Naukowa podbudowa dokumentu z³o¿owego od tego momentu sta³a siê obligatoryjna
równie¿ w biurach dokumentacyjnych i przedsiêbiorstwach
geologicznych. Z czasem zwyczaj ten przesta³ obowi¹zywaæ i z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e dzisiejsze dokumentacje z³ó¿ wêgla s¹ niestety pozbawione wyników
badañ podstawowych. Ale nie wszystko stracone, bowiem
Komisja Zasobów Kopalin zaleca autorom dokumentacji
zapoznawanie siê z nowymi wynikami badañ i zamieszczanie ich w odpowiednich rozdzia³ach dokumentacji. W dokumentacji z³o¿a Che³m (Porzycki i in., 1974) oprócz wyników z³o¿owych i jakoœciowych kopaliny znalaz³y siê
równie¿ obszerne raporty badañ stratygraficznych wykonanych na podstawie skamienia³oœci makrofauny (£. Musia³,
M. Tabor), makroflory (T. Migier), mikroflory (H. Kmiecik,
Z. ¯o³dani) mikrofauny (J. Soboñ-Podgórska), petrografii
wêgla (S. Knafel), petrografii ska³ osadowych (S. Cebulak,
M. Skupieñ, B. Nurkiewicz). Czêœæ hydrogeologiczno-gazow¹ dokumentacji opracowa³ zespó³: A. Ró¿kowski i T. Rudziñska we wspó³pracy z M. Sosnowskim z Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Katowicach, które te¿ w ca³oœci
odpowiada³o za III czêœæ dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej. Dokumentacja zosta³a zakoñczona w pierwszej
po³owie 1974 r. i po pozytywnym zaopiniowaniu przez
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Ryc. 4. Dyplom Nagrody Pañstwowej dla g³ównego dokumentatora z³ó¿ Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego

Komisjê Zasobów Kopalin zosta³a zatwierdzona decyzj¹
Prezesa CUG.
To by³a ostatnia dokumentacja z³o¿a wêgla kamiennego
z regionu lubelskiego wykonana w Oddziale Górnoœl¹skim
Instytutu Geologicznego. Nie znaczy to, ¿e zaprzestano
badañ z³o¿owych w LZW. Dalsze rozpoznanie z³ó¿ w kategoriach C1 i C2 powierzono przedsiêbiorstwom geologicznym w Katowicach i Kielcach, a nadzór i konsultacje
merytoryczne prowadzi³ J. Porzycki z Oddzia³u Górnoœl¹skiego IG.
W 1974 r. Porzycki z zespo³em dokumentatorów z³o¿a
Che³m przyst¹pi³ do podsumowania wyników wierceñ wykonanych po 1966 r. w pó³nocnej czêœci LZW. Jego g³ównym zadaniem by³a ocena warunków geologiczno-górniczych tej czêœci zag³êbia i oszacowanie wielkoœci zasobów
wêgla kamiennego. Znaczn¹ czêœæ prac wykona³ A. Zdanowski z zespo³em wymienionych wczeœniej specjalistów
(Porzycki i in., 1976). W tej pracy znalaz³a siê nowa mapa
geologiczna Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego autorstwa
J. Porzyckiego, opracowana z wykorzystaniem materia³ów
archiwalnych A.M. ¯elichowskiego z Instytutu Geologicznego w Warszawie (ryc. 5).
W tym czasie J. Porzycki i S. Cebulak zajêli siê opracowaniem projektu badañ penetracyjnych karboñskich boksytów w pó³nocnej czêœci LZW miêdzy W³odaw¹
a £ukowem. Na podstawie wierceñ archiwalnych, w których
stwierdzono obecnoœæ boksytów (£uków IG 1 i Parczew
IG 10), zaprojektowano ponad 30 otworów o g³êbokoœciach od ok. 500 do 1500 m. Ich celem by³o przewiercenie
osadów karboñskich, w sp¹gu których przewidywano wystêpowanie boksytów. Za pomoc¹ kilku zestawów wiertni-
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Ryc. 5. Przegl¹dowa mapa geologiczna karbonu Lubelszczyzny (Porzycki i in., 1976)

czych szybko uporano siê z wykonaniem wierceñ, a zespó³
w sk³adzie: S. Cebulak, M. Laskowski, M. Skupieñ, B. Nurkiewicz, wspomagany przez geologów dozoru wiertniczego (R. Gil, Z. Zwoliñski, B. Kampe, A. Zdanowski) – z opisem
rdzeni i pobieraniem próbek. Wykonaniem chemicznych
badañ laboratoryjnych metodami suchymi na nowoczesnym, japoñskim sprzêcie firmy RIGAKU zajê³y siê A. Ró¿kowska i D. Or³owska.
Analiza wyników szybko dowiod³a, ¿e boksyty o module Al2O3/SiO2 >5 i gruboœci zaledwie 0,1 m stwierdzono
tylko w jednym otworze Podedwórze IG 1. Dlatego
g³ówny orêdownik tych badañ mgr S. Cebulak zmieni³ cel
badañ na ska³y boksytowe, boksytopodobne i jak pamiêtam sucharydowe, co zosta³o zaakceptowane w CUG. Ten
manewr te¿ niewiele pomóg³ i w koñcu przy wykonywaniu
wieñca otworów wokó³ otworu Parczew IG 10 zdecydowa-

no o zakoñczeniu prac terenowych, a rozpoczête otwory
zlikwidowano w trakcie przewiercania osadów nadk³adu.
Podsumowanie wyników nie dawa³o powodów do zadowolenia i entuzjazmu, jaki panowa³ w trakcie wykonywania pierwszych wierceñ. Wspomniane ska³y boksytowe
i boksytopodobne okaza³y siê i³owcami, czêsto zwietrza³ymi, o ma³o zró¿nicowanym sk³adzie geochemicznym,
w którym Al2O3 jako g³ówny sk³adnik boksytów nie zawsze wyraŸnie dominowa³. Wynik projektu boksytowego
okaza³ siê negatywny. Po latach wróci³em do tematu i przeprowadzi³em porównania tych ska³ z tlenkowym sk³adem
popio³ów wêglowych i okaza³o siê, ¿e s¹ one bardzo
podobne, a nawet czasami bywa tak, ¿e modu³ Al2O3/SiO2
jest korzystniejszy w przypadku popio³ów. Z powodów
obiektywnych, ode mnie niezle¿nych, podjêtego zadania
nie mog³em kontynuowaæ. Zamierzam jednak w przysz³oœci
649

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 8, 2019

przedstawiæ moj¹ interpretacjê wówczas otrzymanych
wyników.
W 1975 r. Porzycki i Zdanowski opracowali dwa projekty robót geologicznych. Pierwszy dotyczy³ po³udniowej
czêœci LZW i by³ realizowany w instytucie, natomiast drugi, którego celem by³o przygotowanie obszarów Milejów–
£êczna i Sawin–Orzechów do rozpoznania w kategorii C2,
zosta³ przekazany do realizacji w Przedsiêbiorstwie Geologicznym w Kielcach.
1976–1990
Jesieni¹ 1976 r. na krótko kierownictwo oddzia³u przejmuje dr Stefan Kotlicki, specjalista z zakresu kartografii
geologicznej i triasu górnoœl¹skiego, a nastêpnie przyby³y
z zewn¹trz mgr in¿. Andrzej Stachura, hydrogeolog. Obaj
nie mieli zwi¹zku z karbonem lubelskim, ale szczególnie
ten drugi, wykorzystuj¹c dobr¹ koniunkturê w geologii,
przej¹³ pracowniê dozoru geologicznego w Lublinie,
w której byli zatrudnieni: mgr Jan Uliasz, Roman Gil, Bronis³aw Kampe i Zygmunt Zwoliñski. W przeci¹gu kilku
miesiêcy stan za³ogi wzrós³ do 20 osób. Jej kierownikiem
zosta³ mgr Wies³aw Tarnas, by³y geolog wojewódzki
w Lublinie. Z tego zespo³u na d³u¿ej w badaniach karbonu
pozostali mgr in¿. Lila Gurba i mgr Jolanta Czerwiñska-Tomczyk.
Zespó³ pracowni lubelskiej pod nadzorem autorskim
J. Porzyckiego i A. Zdanowskiego prowadzi³ dozór geologiczny na wierceniach (Rejowiec IG 1, IG 2, IG 3, IG 4,
Grabowiec IG 1, IG 2, IG 3, IG 4, Hostynne IG 1, Telatyn
IG 1, Milejów IG 1, IG 2, Dorohucza IG 7), realizowanych
w po³udniowej czêœci Lubelszczyzny w ramach badañ geologiczno-poszukiwawczych wêgli koksowych. Podsumowaniem wyników wymienionych wierceñ, które obejmowa³o interpretacje budowy geologicznej, warunków
geologiczno-z³o¿owych, warunków hydrogeologicznych
i gazowych, stratygrafiê, petrografiê ska³ p³onnych oraz
pok³adów wêgla zaj¹³ siê zespó³ w sk³adzie: J. Porzycki,
A. Zdanowski, T. Mazak, A. Ró¿kowski, T. Rudziñska,
T. Migier, £. Musia³, M. Tabor, H. Kmiecik, J. Soboñ-Podgórska, S. Knafel, M. Skupieñ, B. Nurkiewicz wspomagany przez techników: H. Hoksê, K. Zbroñsk¹, K.
¯ó³ciñskiego, E. Kulesz, S. Kosa, S. Farynê, R i K Mro¿ków, M. Marmolow¹ i M. Borys³awskiego.
Mimo wielu trudnoœci, g³ównie natury systemowej,
autorzy opracowañ geologicznych dziêki w³asnemu zaanga¿owaniu i pomocy kierownictwa oddzia³u mogli prezentowaæ swoje osi¹gniêcia zarówno w ZSRR, jak i w Europie
Zachodniej oraz w USA. Bardzo pomocne by³o nawi¹zanie
wspó³pracy z RWPG, w ramach której zespó³ zajmuj¹cy
siê Lubelskim Zag³êbiem Wêglowym (J. Porzycki, A. Zdanowski) koordynowa³ opracowanie map wêglozasobnoœci
krajów cz³onkowskich RWPG i Jugos³awii. Wynikiem
prac by³a monografia z³ó¿ wêgla wraz z map¹ ich rozmieszczenia, która zosta³a opublikowana w Moskwie
(Ugolnyje…, 1984). Pierwsze, zakoñczone sukcesem próby wspó³pracy z amerykañsk¹ s³u¿b¹ geologiczn¹ (USGS
Reston) polega³y na kompleksowym porównaniu budowy
geologicznej obszarów wêglonoœnych Polski i USA. Na
prze³omie lat 70. i 80. XX w. wspó³praca finansowana
z Funduszu M. Sk³odowskiej-Curie, z nieznanych powodów zosta³a przerwana, a przygotowana do druku monografia zosta³a wydana w Instytucie Geologicznym tylko
w zakresie polskich zag³êbi wêglowych (Bojkowski,
Porzycki, 1983).
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Pod koniec lat 70. XX w. w Lubelskim Zag³êbiu
Wêglowym by³o ju¿ udokumentowane trzy z³o¿a w kat C1.
Stanowi³y one bazê zasobow¹ do rozpoczêcia budowy
pierwszej i jak na razie jedynej kopalni wêgla kamiennego
„Bogdanka”. By³o to wielkie przedsiêwziêcie gospodarcze, techniczne i naukowe. Dla jego realizacji rz¹d utworzy³ tzw. problem wêz³owy pod nazw¹ Kompleksowe
zagospodarowanie z³ó¿ wêgla w centralnej czêœci Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. W pracach wielodyscyplinarnego zespo³u, kierowanego przez dr. in¿. Z. Wêgrzyna
z G³ównego Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach, g³ówn¹ rolê w zakresie geologii odgrywa³ Oddzia³ Górnoœl¹ski Instytutu Geologicznego w Sosnowcu,
kierowany od 1980 r. przez dr. in¿. Józefa Porzyckiego.
Koordynacjê prac ze strony instytutu powierzono autorowi
prezentowanego artyku³u. W sk³ad zespo³u weszli dr T. Mazak, mgr in¿. R. Szczecina, mgr in¿. L. Gurba, doc. dr hab.
in¿. A. Ró¿kowski, mgr T. Rudziñska z oddzia³u, a tak¿e dr
A.M. ¯elichowski, dr T. Niemczycka, mgr A. Krassowska
z instytutu w Warszawie. Naszym g³ównym zadaniem by³o
opracowanie m.in. map: strukturalnych przewidzianych do
eksploatacji pok³adów, wêglozasobnoœci pok³adów, jakoœci
pok³adów, zawodnienia serii z³o¿owej i nadk³adu, sp¹gu
karbonu, sp¹gu jury, sp¹gu kredy, a tak¿e map mi¹¿szoœci
pok³adów wêgla i wydzielonych p³onnych odcinków profilu karbonu i nadk³adu.
Pocz¹tek lat 80. ub.w. to okres podsumowania wyników
wierceñ w po³udniowej czêœci zag³êbia. Ich podstawowym
celem by³o opracowanie budowy geologicznej tego regionu, okreœlenie jakoœci wêgla oraz weryfikacja i oszacowanie zasobów wêgla w LZW. Udowodniono tezê stawian¹
w projekcie, ¿e w po³udniowej czêœci zag³êbia du¿y procent stanowi¹ wêgle koksowe typu 34, nie stwierdzono
wêgli wy¿szych typów 35, a pojedyncze analizy jakoœci
wêgla wskazuj¹ce na typ 35 nale¿y traktowaæ ewentualnie
jako ciekawostkê przyrodnicz¹, wystêpuj¹c¹ zawsze na
pograniczu dwóch stref jakoœci ka¿dego parametru obserwowanego w przyrodzie.
W tym samym czasie w instytucie pojawi³y siê nowe
osoby na d³u¿ej zaanga¿owane w badaniach karbonu lubelskiego – wspomniani ju¿ L. Gurba i J. Czerwiñska-Tomczyk, do których do³¹czy³a mgr in¿. B. Ptak, a na krótko te¿
mgr in¿. J. Wilgat i mgr in¿. W. Pietruszka. Dwaj ostatni, po
zdobyciu doœwiadczenia, opuœcili instytut i zasilili kadry
Przedsiêbiorstwa Geologicznego POLGEO w Lublinie.
Lata 80. ub.w. to okres realizacji ostatniego projektu
regionalnych wierceñ geologicznych miêdzy Grabowcem,
Krasnymstawem, Lubartowem i Pu³awami, czyli w zachodniej czêœci lubelskiego basenu karboñskiego, gdzie
wykonano 20 otworów o maksymalnej g³êbokoœci 2200 m.
Ka¿dy z otworów ma swoj¹ w³asn¹ dokumentacjê. Wyniki
tych wierceñ wykorzystano w drugiej monografii Karbon
Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego opracowanej przez
wspomniany wy¿ej zespó³ autorski pod redakcj¹ dr. in¿.
Z. Dembowskiego i dr. in¿. Józefa Porzyckiego (1988).
W monografii tej przedstawiono: historiê badañ geologicznych wraz z histori¹ zagospodarowania górniczego, paleogeografiê karbonu lubelskiego w nawi¹zaniu do rozwoju
osadów karbonu Polski, pozycjê tektoniczn¹ LZW na tle
budowy Europy, budowê geologiczn¹ pod³o¿a karbonu
i jego nadk³adu, charakterystykê litologiczno-sedymentologiczn¹ i petrograficzn¹ karbonu, stratygrafiê osadów karbonu na podstawie makrofauny (morskiej i s³odkowodnej),
mikrofauny, makroflory, mikroflory, tektonikê, genezê
i petrografiê wêgla, charakterystykê z³o¿ow¹ oraz jakoœæ
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wêgla, przeprowadzono tak¿e próbê korelacji otrzymanych
wyników badañ z wynikami badañ uzyskanymi w Lwowsko-Wo³yñskim Zag³êbiu Wêglowym.
1990–obecnie
Prace wiertnicze zakoñczono po koniec lat 80. Zbieg³o
siê to z okresem realizacji Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego (CPBR), którego g³ównym koordynatorem by³ ówczesny dyrektor instytutu prof. dr hab.
Wac³aw Ryka. Wykonane w ramach tego programu
opracowania dotyczy³y dwóch wa¿nych zagadnieñ – warunków geologiczno-górniczych z³ó¿ wêgla (Gurba, Zdanowski, 1989) oraz lito- i biostratygrafii osadów karboñskich
(Zdanowski, 1990). By³y one podsumowaniem dotychczas
wykonanych prac i badañ powi¹zanych z geologi¹ z³o¿ow¹,
w tym rozmieszczeniem z³ó¿ wêgla, jakoœci¹ kopaliny,
stratygrafi¹ opracowan¹ ró¿nymi metodami paleontologicznymi, petrografi¹ ska³ p³onnych, petrografi¹ wêgla
oraz interpretacj¹ genezy wêgla. Zebrany obszerny materia³ archiwalny pos³u¿y³ do przygotowania czêœci monografii karbonu Polski (Zdanowski, ¯akowa, 1995), wydanej z okazji XIII Miêdzynarodowego Kongresu Karbonu
i Permu (MKKiP) zorganizowanego w Krakowie przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Monografia ta, to jak dotychczas jedyne kompleksowe opracowanie
litologiczno-stratygraficzno-z³o¿owe osadów karboñskich
w Polsce. Jest to te¿ ostatnie opracowanie wykonane przez
zespó³ z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG w Sosnowcu w
sk³adzie: Porzycki, Migier, Musia³, Tabor, Kmiecik, Knafel.
Od 1993 r. kierownikiem, a od 1994 r. dyrektorem
Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG w Sosnowcu, na okres 14 lat
zosta³ mianowany dr in¿. Albin Zdanowski. Zmiany
gospodarcze w naszym kraju spowodowa³y ograniczenie
wykonywania regionalnych badañ geologicznych z wykorzystaniem wierceñ, które w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym zakoñczono po koniec lat 80. Równie¿ odejœcie
z oddzia³u czêœci za³ogi spowodowa³o zminiejszenie liczby badañ karbonu, w tym lubelskiego, i koniecznoœæ zmiany profilu naukowego oddzia³u. Nie oznacza to
ca³kowitego zaprzestania badañ osadów karboñskich.
Wspomniany XIII MKKiP okaza³ siê miejscem spotkania wielu specjalistów zainteresowanych nawi¹zaniem
wspó³pracy. Byli wœród nich m.in. prof. V.F. Shulga
z Instytutu Nauk Geologicznych Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy w Kijowie i prof. H.W. Pfeffernkorn z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Pennsylwanii w Filadelfii.
Z pierwszym nawi¹zano wspó³pracê, od dawna oczekiwan¹, w zakresie badañ geologiczno-z³o¿owych, petrografii wêglowej i stratygrafii karbonu lwowsko-wo³yñskiego.
Jej efektem jest kilka artyku³ów autorstwa Shulgi i Zdanowskiego publikowanych w wydawnictwach rosyjskich
oraz ukraiñskich. G³ównym opracowaniem jest monografia pt. Korelacja osadów karboñskich Lwowsko-Wo³yñskiego i Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego (Shulga, Zdanowski,
2007) wydana w Kijowie. Z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG
w Sosnowcu autorami byli A. Zdanowski (wspó³redaktor
naukowy), B. Ptak, A. i A. Kotasowie oraz T. Migier.
W drugim przypadku chodzi o wspó³pracê szersz¹, obejmuj¹c¹ badania: litologiczne w zakresie stratygrafii
sekwencyjnej, stratygrafii opartej na badaniach makroi mikroflory i w koñcu interpretacji klimatu w czasie sedymentacji karboñskiej. Prace te finansowa³a strona polska
ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych, a ze strony ame-

rykañskiej – Agencja Badañ Naukowych i Uniwersytet
Pensylwanii. Wyniki badañ prezentowano na miêdzynarodowych kongresach m.in. w Chinach (Pfeffernkorn i in.,
2007), USA (Migier i in., 2006; Trzepierczyñska i in.,
2006), Niemczech (Pfeffernkorn i in., 2008). Prace koordynowali H.W. Pfeffernkorn i A. Zdanowski, a w zespole
reprezentuj¹cym Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG byli: A. Trzepierczyñska, T. Migier, A. i A. Kotasowie.
Pod koniec lat 90., bezpoœrednio po XIII MKKiP, zespó³
z Sosnowca pod kierunkiem A. Zdanowskiego, w sk³adzie:
J. Buga³a, L. Gurba, M. Karwasiecka, W. Krieger, J. Kwarciñski, K. Strzemiñska, S. Wilk, opracowa³ drugi z kolei
Atlas geologiczny Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego w skali 1 : 500 000 (Zdanowski, 1999). Sk³ada³ siê on z czêœci
tekstowej i 29 tablic (map) obrazuj¹cych budowê geologiczn¹, wêglozasobnoœæ (ryc. 6), parametry jakoœci wêgla
i zmian geotermicznych górotworu.
Po wydaniu atlasu i naturalnym zakoñczeniu wspó³pracy z V.F. Shulg¹ i H.W Pfeffernkornem w 2007 r. kierownictwo oddzia³u przejê³a dr Lidia Razowska, a badania
karbonu lubelskiego by³y prowadzone wy³¹cznie przez
autora tego artyku³u. W latach 2010–2011 opracowano na
zlecenie zewnêtrznych podmiotów gospodarczych projekty robót geologicznych na rozpoznanie z³ó¿ Ostrów, Sawin
i Che³m II. Autor opublikowa³ kilka artyku³ów i zaprezentowa³ wyniki badañ zespo³u sosnowieckiego na zjazdach
Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Lublinie i Bia³ej
Podlaskiej (Zdanowski, 2007a, b, 2010, 2011, 2016; Zdanowski, Shulga, 2008).
Kolejni dyrektorzy Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG – dr
in¿. Micha³ Krobicki (od 2011 r.) i dr Janusz Jureczka (od

Ryc. 6. Mapa wêglozasobnoœci Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego
(Zdanowski, 2011); 1–5 – wêglozasobnoœæ , 6 – granice erozyjne
sp¹gu karbonu, 7 – wa¿niejsze uskoki, 8 – izopachyty 1750 i 1000 m
nadk³adu
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2015 r.) – nie podjêli siê kontynuacji badañ na LubelszczyŸnie. Autor, ostatni cz³onek zespo³u Józefa Porzyckiego,
zakoñczy³ pracê w Pañstwowym Instytucie Geologicznym
w 2017 r.
Pozostajê w przeœwiadczeniu, ¿e zaprezentowany artyku³ zachêci nastêpne pokolenia geologów do zapoznania
siê z obszernym materia³em faktograficznym dotycz¹cym
karbonu lubelskiego, zdeponowanym w archiwach Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Sosnowcu, a czêœæ z nich mo¿e
zdecyduje siê podj¹æ wyzwanie, którym s¹ wielokierunkowe badania geologiczne karbonu Lubelskiego Zag³êbia
Wêglowego. Tym, którzy zdecyduj¹ siê na taki krok, ¿yczê
powodzenia i sukcesów.
Doktoraty i habilitacje zwi¹zane z tematyk¹ karbonu
lubelskiego opracowane w OG PIG w Sosnowcu
Dr in¿. Teresa Migier, 1972 – Fitostratygrafia utworów karbonu miêdzy
Wis³¹ a Bugiem. Promotor prof. dr in¿. S.Z. Stopa.
Dr £ucja Musia³, 1977 – Pectinacea w utworach karboñskich Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. Promotor prof. dr Wilhelm Krach.
Dr Stefan Cebulak, 1979 – Charakterystyka petrograficzna ska³ œrednioi gruboklastycznych wizenu, namuru i westfalu A karboñskiego basenu
lubelskiego. Promotor prof. dr Kazimierz £ydka.
Dr Maria Tabor, 1979 – Ma³¿e s³odkowodne karbonu lubelskiego. Promotor prof. dr hab. Gertruda Biernat.
Dr Tomasz Mazak, 1980 – Rozwój litologiczno-facjalny osadów karboñskich obszaru £êcznej (Lubelskie Zag³êbie Wêglowe. Promotor prof. dr
hab. in¿. Aleksander Jachowicz.
Dr hab. in¿. Józef Porzycki, 1981 – Utwory wêglonoœne wizenu i namuru
Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. Promotor prof. dr Jerzy Znosko.
Dr in¿. Halina Kmiecik. Promotor prof. dr hab. in¿. Aleksander Jachowicz (brak tytu³u pracy i roku habilitacji).
Dr in¿. Stanis³awa Knafel. Promotor prof. dr hab. in¿. Aleksander Jachowicz (brak tytu³u pracy i roku habilitacji).
Dr in¿. Albin Zdanowski, 1990 – Morfologia wybranych pok³adów
wêgla w dolnej czêœci warstw lubelskich (westfal A–B) w Centralnym
Rejonie Wêglowym Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego. Promotor prof.
dr hab. Halina ¯akowa.
Dr in¿. Barbara Ptak, 1996 – Zmiennoœæ budowy petrograficznej wêgli
wystêpuj¹cych w profilu litostratygraficznym karbonu w rejonie Dêblin–
Krasnystaw. Promotor prof. dr hab. in¿. Krystyna Kruszewska.
Habilitacja Józef Porzycki, 1991 Karbon Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego.
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