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Panstwowy Instytut Geologiczny
w badaniach budowy geologicznej Polski
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju jest podstawowym zadaniem Panstwowego Instytutu Geologicznego od chwili jego powstania w 1919 r. Do 1939 c badano giownie obszary pozbawione grubej
pokrywy osadow czwartorz~du, tj. Karpaty. Gorny Sl~sk, Gory Swic;tokrzyskie i Woiyn, Po drugiej
wojnie swiatowcj. pocz<lwszy od 1945 c, znacznie zintensyfikowano prace gcologiczno-ka rtograficzne
oraz badania geofizyczne i prace wiertnic7.e. Przyst<lpiono do badan wgl'rbnej budowy geoiogiczncj zarow no Nizu Po[skiego, pokrYlego grubym piaszczem osadow czwartorz~du, jak i Karpat, Dolnego
i Gornego Sl<\ska oraz Gor Swi~tokrzyskich . Podj'rto takZe badania geologiczne osadow dennych poludniowej cZ~Sci Morza Bahyckicgo i wgl~bncj budowy gcoiogic7.ncj tego regionu.

Lista pracownik6w i wsp6lpracownik6w PIG szczeg61nie zasluzonyeh w rozpoznaniu budowy geologicznej Polski jesl tak dluga, te uwzglfdnienie iei w calosci wymagaloby znacznego zwi~kszenia objftosci ponitszego szkicu. Autor ograniczyl sif wife do
imiennego przypomnienia jedynie Iych, kl6rzy nie iyjq. Pozoslalych wybitnych badaczy geologii kraju mamy SZczfscie znat: osobiscie. Spotykamy ich na geologicznych
scietkach, posiedzeniach naukowych i na stronach najnowszych pub/ikacji.
Hiniejsze opracowanie jesl holdem dla Iych wszyslkich pracownik6w i wsp6lpraeownik6w instytutu, zmarlych i zyjqeych, wymienionych nitej z nazwiska i nie wymienionych, ktorzy w minionym siedemdziesifcioleciu dobrze przyslutyli sif sprawie poznania budowy geologicznej Polski.
WPROWADZEN IE

RozI6i:my, przed oczami wyobrazni, map~ geologicznej znajomosci ziem polskich wed lug stanu w dniu 7 marca 1919 r., a wil'C W dniu otwarcia Paitstwowego
Instytutu Geologicznego. Wyobraimy sobie dalej, ze rMnymi barwami i symbolami
zaznaczono na niej rodzaj i stopien dokladnosci rozmaitych opracowan geologicznych, lata ich wykonania oraz wick objl'tych nimi formacji. Ta imaginacyjna mapa stanie si~ w6wczas mozaiktl chaotycznie sp1tltanych barw i znak6w, wsr6d kt6rych bielet bl'd~ rozlegle plamy pozbawione tresci.
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Dobrym przybliieniem tego nie nakreslonego obrazu s~ rejestry seryjnych arkuszowych map geologicznych wykonanych w wiek u XIX i pMniej ai po rok 1918 na
terenach o bil'tyc h granicam i odrodzonego panstwa polskiego. W zachodniej cz~sci
owczesnych ziem polskich przed 1918 r. spor~~dzono kilka arkuszy geologicznej
mapy Prus i "geognostycznej" mapy Gornego SI~ska w skali 1:100 000 oraz kilka
arkuszy mapy zlM uiytecznych Niemiec w skali 1:225 000. Dose rozlegle obszary
obj~ t o geologiczn~ i glebow~ map~ Prus w skali 1:25 000. Poludnie Polski w latach
1896-1911 pokryto arkuszami znakomitego Atlasu geologieznego Galieji w skali
1:75 000, wyda nego przez Polsk~ Akademi~ Umiej~tnosci.
Innymi slowy, w chwili gdy - jak pisano wowczas - " .. . Wysoki Sejm raczyl
uchwalie niezwloczne uruchomie nie .. ." PIG, geologia Polski nie stanowila wyj~tku
wsrod pozostalych dziedzin iycia narodowego. Podobnie jak szkolnictwo , praw~ ,
gospodarka i komunikacja, rozpoznanie budowy geologicznej cechowala dramatyelna niejednolitosc farmy i nie wsp6~miernosc za kresu prac wy konan ych w roinych
cz~sciach rozdartego zaborami kraju.
Trudno unikn~e wzruszeni ~ mysl~c 0 pierwszych pracownikach PIG, 0 garstce
swiatlych i dzielnych ludzi, ktorzy gnieidi~c si~ k~tem w wa rszawskim Palacu Staszica, korzystaj~c z mebli uiyczonych przez Muzeum Przemyslu i Rolnictwa rozpoczynali trudne dzielo zbadania budowy geologicznej kraju.

LATA 1919-1 944
Zadanie rozpoznania budowy geo logicznej Polski od pocz~tku istnienia instytutu umieszczono na czolowym miejscu jcgo powinnosci . Warto podkreslic, ie w statucic PIG, w slad za badaniomi budowy geologicznej, wym ieniono "ukladanie"
i wydawanic map geologicznych. Inaczcj zreszq bye nie moglo: systematyczne prace kartograficzne slanowi~ zawszc pods taw\, gcologicznego rozpoznania kraju. To
zas jest nieodzownym elemen tem poszukiwaJ1 zl6i surowcow minera lnych . Bez 05nowy kartograficzno-regionalnej poszukiwania takie mog~ stae si, kosztown~ lotenll·
Wlasnie taki pogl~d reprezentowalo kiero wnictwo PIG. W 1926 r. ukazuje si~
pierwsza syntctyczna, geologiczna m3pa kraju: Mapa geologiezna Rzeezypospolitej
Polskie). Skala 1:750000. Notatka objasniaj~ca glosi, ie na podstawie materialow
rl'kopismiennych wielu auto row map, tl' " ...uloiyl Cz. Kuzniar, geolog P.I.G ... ."
o scislym zwi'lzku przedwojenn ych prac podstawowych PIG z dzi alalnosci~ kartograficzn~ swiadcz'lliczne publ ikacje 0 tytulach , w kto rych lokalizacjl' badan okreslaj~ zw!:oty: " ... na arkuszu ..., w poludniowo-zachodniej cZl'sci arkusza ... , na arkuszach ....
Arkuszc,o kto rych III mowa, to elcmenty skladowe podjl'tego przez PIG seryjnego wydawnic twa Ogolna mapa gcologiezna Polski w skali 1:100 000. Szczuplose
kad ry geologow - kartografow sprawila , ie przed 1939 r. wydano jedynie 4 arkusze tej serii: Sko le (K. Tolwinski , S. Krajewski), Nadworna (B. Bujalski), Opatow
(J. Samsonowicz), Kielce (1. Czarnock i). Naleiy dodac, ie jui wowczas zapocz~t 
kOW,lnO prace nad se ryjn~ map~ geologiczn'l Polski w skali 1:50 000. W dn iu wybuchu II wojny swiatowej w ra,mach lej serii przygotowany byl do druku arkusz Wadowice (M. K s i~ikiewicz). Swiadectwem bezposredniego zw i~zku podstawowych
prac kartograficznych PIG z problematyk~ surowcow~ bylo rozpoczl'cie publikacji
mapy geologicznej Polskiego Zagl~bia W~glowego w skali 1:25 000. Przed wojn~
op ubliko wano jedynie arkusz Grodziec tej mapy (S. Doktorowicz-Hrebnicki).
Wszystkie wymienione arkusze odznaczaly si y nielwykle wysokim poziomem
opracowania naukowcgo.
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Sk~pa liczbowo przedwojenna spuscizna PIG w dziedzinie wydawnictw seryjnych map a rkuszowych jest nieco myl~ca . W rzeczywistosci rozlegle polacie kraju
objl'to intensywnymi badaniami stwarzaj~cymi podstawy do gwaltownego wzmoienia po 1938 r. tempa seryjnych wydawnictw kartograficznych . JednakZe materialy
kartograficzne wielu au tor6w, wymagaj'lce jedynie opracowania kameralnego , nie
ukazaly sil' druk iem. Na przeszkodzie stan~1 wybuch wojny. Taki byl los materialow kartograficznych, dotycz~cych niektorych obszarow Niiu, Karpat, Gornego
Slqska, Wolynia, Podola, Polesia i Wilenszczyzny.
Miarq znacznego zaawansowania podstawowych badan PIG Sq wykonane przed
1939 r. liczne mapy zal~cznikowe, bl'd~ce ilustracjami publikacji prezentujqcych rezultaty badan rcgionalnych i stratygraficznych. Liczbl' tych map ocenia sil' na oketo
120. Wspomnianymi badaniami obj,to glownie, lecz nie wylqcznie, obszary pozbawione grubej pokrywy osadow czwartorzl'dowych. Zasadniczym powodem takiej
koncentracji prac byl owczesny stan techniki geologicznej.
Do obszarow obj,tych najintensywniejszymi badaniami naleialy Karpaty i ich
przedpole. Pozostawato to w scistym zwi'lzku z zainteresowaniami przemystu naftowego. Do wspolpracy z tym przemyslem desygnowano, utworzon~ w 1920 r.,
Stacj, Geologicznq w Boryslawiu. Byla to placowka prowadzqca przede wszystkim
prace 0 charakterze stosowanym - zwi'lzane z kopa ln ia nymi terenami naftowymi.
Badania podstawowe prowadzone w Karpatach przez geologow PIG znalazly swe
odbicie m.in. w opublikowaniu, wsp61nie ze stacj'l w Boryslawiu , szeregu arkuszowych map regionalnych uwzgll'dniajqcych problematykl' naftowq. Mapami tego rodzaju obj,to Karpaty Wschodnie, Karpaty i ich przedgorze oraz, bardzo szczegolowo (skala I: 10 000), rejon Boryslawia. Autorami tych map byli: B. Bujalski, E.
Jablonski , K. Tolwinski, S. Weigner.
Rezultatcm zakrojonej na szerokq skall' dzialalnosci kartograficznej, w ramach
sporzqdzania Ogolnej mapy geologicznej Polski w skali 1:100000, byl szereg pub likacji stratygraficznych i tektonicznych. Na podkreslenie zasluguje znaczne zaawansowanic bad.n budowy geologicznej Tatr i Pienin. W latach dwudziestych i trzydziestych w Karpatach, oprocz wyiej wspomnianych badaczy, pracowali fT).in .: L.
Horwitz, S. Krajewski, M. Ksiqikiewicz, E. Passendorfer, F. Rabowski, B. Swiderski, H. Swidzinski, L. Watycha i J. Wdowiarz.
Godny uwagi jest fakt , ie przedgorze Karpat bylo pierwszym regionem, w ktorym PIG w badaniach geologicznych zastosowal pomiary geofizyczne. Pod kierunkiem E.W. Janczewskiego w 1926 r. wykonano tu pomiary grawimetryczne w celu
lokalizacji mas soli kamjennej.
Badania w Gorach Swi,tokrzyskich doprowadzily do opracowania podstaw
nowoczesnej geologii regionu . W trakcie intensywnej dzialalnosci kartograficznej,
prowadzonej przez tzw . grupl' swil'tokrzysk~ PIG (m.in. J. Czarnocki, M. Kobylecki, K. Kowalewski, A. Mazurek, W. Mizerja, S.Z. Rozycki, J. Samsonowicz, H.
Swidzinski), sporzqdzono regionalne schematy lito logiczno-stratygraficzne. Ich
podstawq staly sil' dokl,adnie opracowane, cz,sto nowoodkryte, profile osadow wystl'pujqcych w Gorach Swil'tokrzyskich i w ich obrzeieniu. Wykonano wiele przekrojow i szkicow ilustruj~cych tektonik, badanego obszaru. Szczegolowo udokumentowane profile i schem.ty stratygraficzne regionu swil'tokrzyskiego porownano z
klasycznymi, mi,dzynarodowymi profilami i standardami stratygraficznymi. Przedstawiono ujl'cia syntetyczne zbadanych utworow. Pierwszymi, ktore doczekaly si,
takiego opracowania, byly osady cechsztynu (1923 r.). Warto wspomniec a odkryciu w wapieniach malmu neolitycznej kopalni krzemieni w Krzcmionkach Opatowskich. Szczeg61ne zaslugi w rozpoznaniu regionu swil'tokrzyskiego przed 1939 r.
poloiyli J. Czarnocki i J. Samsonowicz. Wiele materi.low zebranych wowczas
przez J. Cprnockicgo zostalo opublikowanych przez instytut dopiero po wojnie.
Gorny Slqsk naleial do szczegolnie intensywnic badanych obszarow. W 1921 r.
w Dqbrowie Gorniczej zaloiono Gornosl~skq Stacjl' Terenowq PIG . Wielkim suk-
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eesem tej staeji zakonezyly Sil', prowadzone m)n. przez T.Boehenskiego i S. StopI'.
badania stratygrafiezne karbonu na Gornym SI'lsku . lui w 1935 r. na III Mil'dzynarodowym Kongresie Stratygrafii i Geologii Karbonu przedstawieiel instytutu, S.
Czarnocki, zaprezentowal ujednolicony, zgodny z owczesnie najnowoczeSniejszym

schema tern mil'dzynarodowym , podzial stratygrafiezny karbonu Polskiego Zagll'bia
Wl'glowego. Stalo sil' to wydarzeniem kongre.su.
Powaine osi'lgnil'eia na terenie G6rnego SI'lska wi'li'l sil' z kartografieznymi
praeami PIG. Przed 1939 r. , obok wspomnianego wyiej opublikowanego arkusza
Grodziec mapy geologieznej w skali 1:25 000, S. Doktorowiez-Hrebnieki przygotowal do druku trzy inne arkusze. W ten sposob zebrano szezegolowe materialy geologiezne obejmuj'lee obszar d'lbrowski i znaezn'l eZl'se niecki glownej. Nieprzemijajqee znaezenie dla znajomosei budowy geologieznej Zagll'bia Gornosl'lskiego rna
poswil'eona tej problema tyee monografia S. Czarnoekiego z 1935 r.
WgIl'bna budowa geologiezna Niiu Polskiego, pokrytego grubym plaszezem
osadow kenozoieznyeh, do kOllea lat dwudziestyeh byla jedynie przedmiotem, rozwaian teoretyeznyeh. Nawi'lzujqe do pobliskieh obszarow odkrytyeh (Gory Swil'tokrzyskie, Wolyri, Podole, Skandynawia), praeownicy PIG przedstawili interpretaeje uderzaj'lee trafnoseiq wypowiadanyeh s,!dow. Nalezy tu wymienie popareie dla
dziewil'tnastowieeznyeh domyslow A. lentzseha 0 tektonieznej dwudzielnosei Niiu
i 0 przebiegu graniey "plyty rosyjskiej" wzdlui linii Skania-Radom i dalej ku SE
(W. Teisseyre, 1921 , 1922 r.; Cz. Kuzniar, 1922 r.) oraz wysunil'cie koneepeji istnienia kaledonidow ei'lgnqeyeh sil' od okolie Krakowa po Danil',na ktoryeh pr-zedpolu mial bye rozwinil'ty row trwaj'ley jeszeze w mezozoiku (M. Limanowski, 1922 r.).
Poezynaj,!e od 1930 r. PIG przyst'lpil do bezposrednieh badari wgll'bnej budowy
geologieznej Nizu. Sprowadzily sil' one poez'ltkowo do prae wiertniezyeh i geofizyeznyeh na Kujawach. Systemalyeznc badania geofizyezne, rozpoezl'te w 1937 r.,
doprowadzily do ujawnienia (1939 r.) duiej ujemnej anomalii grawimetryeznej
w rejonie Klodawy (E.W. lanezewski). lak stwierdzono po wojnie, jest ona zwi 'lzana z potl'inym wysadem solnym.
Do intensywnie badanych przez PIG obszarow II Rzeczypospolitej naleial Wolyn. Z regionem tym wi,!ie sil' jedno z najswietniejszych osi'lgnil'e polskiej mysli
geologieznej przed 1939 r. Bylo nim bez w'ltpienia odkrycie przez 1. Samsonowicza
nadbuiariskiego zagll'bia wl'glowego. Punktem wyjseia prac poszukiwawezyeh stalo
sil' stwierdzenie otoczakow skal karboriskieh w cenomanie na zachod od krystalieznego masywu wolyrisko-ukrairiskiego. Skaly tego masywu byly przedmiotem dalece zaawansowanyeh badari mineralogicznyeh i petrograficznyeh (m.in. S. Malkowski, 1. Morozewiez, P. Radziszewski).
Badaniom regionalnym, zwi'!zanym przede wszystkim z kartografieznq dzialalnosci,! PIG , towarzyszyly istotne osi'lgnil'cia w innych , podstawowyeh dyscyplinach
geologii. Naleiy tu wymienie pionierskie opraeowania biostratygraficzne fauny paleozoiku (1. Czarnoeki), mezozoiku (A. Luniewski, A. Mazurek, E. Passendorfer, 1.
Premik , S.Z. Roiyeki) i trzeciorzl'du (K. Kowalewski) oraz opraeowania paleobotaniczne karbonu (T. Boeheriski). Znacznie rozwinil'to w PIG badania mineralogiczno-petrografiezne (Cz. Kuzniar, S. Malkowski, J. Morozewiez, W. Pawlica , P.
Radzi~zewski). Objl'to nimi Karpaty (f1isz, tatrzanski trzon krystaliczny, andezyty),
Gory Swil'tokrzyskie (diabazy, osady kambru, syluru , karbonu, triasu, jury, kredy
i czwartorzl'du - lessy), Zagll'bie Gornosl'lskie i jego obrzeienie (lamprofiry) oraz
Wolyn (skaly krystaliezne i metamorfiezne masywu wolynsko-ukrairiskiego). Wykonane w 1931 r. przez Z. Sujkowskiego opracowanie petrografiezne kredy rozpoznanej gll'bokim otworem w Lublinie rozpoczl'lo historil' polskiej sedymentologii.
N'Ileiy podkrdlie, ie do charakterystyeznych eech badari instytutu, prowadzonyeh przed wojn'l , naleiy zrozumi~nie znaezenia metod geofizycznyeh dla rozpoznania budowy geologieznej kraju . Swiadcz'l 0 tym wspomniane wyiej prace geofizyczne, prowadzone na przedpolu Karpat i na Kujawach , a takie w Goraeh Swil'-
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tokrzyskieh, na Gornym ~a~sku i Wolyniu. Na ezolo wysun~la si~ wowezas metoda
grawimetryczna. Szczegolowym zdj~ciem grawimetrycznym objl'to 39 500 km' ,
a zdj~ciem regionalnym - 19 000 km'.
Po kampanii 1939 r., w trakcie trwaj~cej wojny ai do wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 r., geolodzy PIG pracowali nadal. Gromadzono i opracowywano materialy w nadziei wykorzystania ich z poiytkiem dla kraju po odzyskaniu
niepodleglosci. W obrzeieniu Gor Swil'tokrzyskich i w Karpatach prowadzono prace kartograficzne. Dokladano przy tym wszelkich starali, aby ukrye przed okupantern niemieckim jak najwil'cej danych 0 budowie geologieznej Polski. Powolywano
sil' m.in. na zniszczenia gmachu instytutu zwi~zane z obronq Warszawy w 1939 r.
Zrobiono takie wszystko co mOiliwe, aby prace narzucane przez okupanta przebiegaly jak najwolniej i by nie mial on z nich korzysci. W ci~ikich lataeh walki z najeidicq, obok bezposredniego udzialu w ruchu oporu, pracownicy PIG dali liczne
dowody najtrudniejszego patriotyzmu: pracy dla kraju w skrajnie niesprzyjajqcych
warunkach.
LATA 1945-1989
Bezposrednio po kll'sce hitlerowskich Niemiec pracownicy PIG podjl'li prace
zmierzajqce do geologicznego rozpoznania ziem polskich. Zasadnicze zmiany w systemie spoleczno-gospodarczym kraju i zmiany jego granic posta wily przed geologami instytutu nowe, rozlegle zadania wymagajqce gwaltownego zwil'kszenia zakresu i tempa prac. Dzialo sil' to w ezasie, gdy dopiero przystl'powano do usuwania
skutkow cil'ikich zniszezeli wojennych, ktore nie oszcz~dzily siedziby PIG.
Mimo ogromnych trudnosci, pracownicy instytutu jui w latach 1945-1946 wytyczyli glowne kierunki badali budowy geologicznej Polski. Na czolo wysunil'to
prace kartograficzne. Drugim kierunkiem glownych dzialari PIG mialy bye prace
geofizyczne, pomyslane jednoczesnie jako element trzeciego kierunku obejmujqcego
badania wgl~bnej budowy geologicznej obszarow zakrytych.
KARTOGRAFICZNO-GEOLOGICZNY OBRAZ KRAJU

W 1946 r. przyst~piono do sporz~dzania jednolitej, arkuszowej mapy geologicznej zatytulowanej Przeglqdowa mapa geologiczna Polski w skali 1:300000. Sklada
sil' ona z dwoch wersji: A - zakrytej i B - odkrytej (bez czwartorzl'du). Druk
wersji A ukoriczono w 1951 r. Ostatni arkusz wersji B ukazal sil' dwa lata p6iniej.
Mapa, bl'dqea dzielem zespolu pracownikow i wspolpracownikow PIG, naleiy niewqtpliwie do najwybitniejszych osi~gni~e instytutu w dziedzinie geologieznego rozpoznania kraju. Pracami zespolu kierowal E. Ruhle, p6iniejszy dyrektor instytutu
w latach 1954-1966. Przy zestawianiu mapy wykorzystano wszystkie dostl'pne
wowczas materialy geologiczne, geofizyczne i wiertnicze. W trakcie prac skompilowano i ujednolicono dane pochodz~ce z romych irodel. Uzupelniono je przegIqdowym zdjl'ciem geologicznym, ktorym objl'to okolo 2/3 powierzchni kraju. Bylo
to przedsi~wzil'eie nie maj~ce iadnych precedensow w historii badari geologicznych
w Polsce.
W 1964 r. PIG przystqpil do opracowania dokladniejszej mapy arkuszowej calego kraju. Jest niq Mapa geologiczna Polski w skali 1:200000. Mapa ta, podobnie jak
jej poprzedniczka w skali 1:300 000, wydawana jest w wersji zakrytej i odkrytej.
Mapa geologiczna Polski w skali 1:200000 jest kolejnym krokiem naprzod w stworzeniu jednolitego obrazu geologicznego calego kraju.
Ogromnym przedsil'wzil'ciem, merytorycznie kierowanym przez PIG, jest Szcze-
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g%lVa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Jej opracowanie r ozpocz~to w
instytucie w 1954 r. , przy czym na 272 arkusze opracowane od tegoi; roku na ostatnie dziesi~ciolecie przypada ai; 60%. To wyraine przyspieszenie prac kartograficznych stanowilo efekt dzialan merytorycznych i organizacyjnych podj~tych w drugiej polowie lat siedemdziesiqtych przez zespol kierowany przez W. Siowanskiego .
W realizacji mapy wspoluczestniczq na zlecenie PIG pracownicy wyiszych uczelni,
PAN oraz czlonkowie towarzystw naukowych. Prace zdj~ciowe w znacznym zakresie wykonujq takie przedsi~biorstwa geologiczne. Wszystkie prace nad Szczeg6/owq
mapq geologicznq Polski obj~te sq konsultacyjno-koordynacyjnq dzialalnosciq PIG.
Dotychczas sposrod ogolnej liczby 1025 arkuszy (nie liczqc Sudetow obj~tych zdj~
ciem w skali 1:25 000) skartowano ponad 25%, a opublikowano ponad 20%.
Kontynuujqc charakterystyk~ wkladu kartografii w rozpoznanie, udokumentowanie i syntetyczne uj~cie budowy geologicznej calego kraju, trzeba nieco wyprzedzic omowienie badati prowadzonych przez PIG w poszczegolnych regionach Polski. Dzi~ki tym badaniom, obok wspomnianych wyiej seryjnych map arkuszowych,
stworzono wiele syntez, ktoryeh wyrazem staly si~ aUasy bqdi pojedyncze mapy
w malej skali.
Publikacjq tego rodzaju byl Atlas geologiczny Polski, cz~sc I w skali 1:1000000
wydany w latach 1953-1961. Zawiera on m.in. pierwszq w tej skali tektonicznq
map~ Polski. Cz~sc drugq wspomnianego aUasu opublikowano w latach
1957- 1965 w skali 1:3000000. Byla ona poswi~cona problematyee stratygraficzno-faejalnej i skladala si~ z serii odr~bnych zeszytow. Obejmowaly one obszar calego
kraju, charakteryzujqc kolejno wszystkie okresy od prekambru po czwartorz~d.
Ostatni (13-ty) zeszyt obejmowal Karpaty. Podobnych zagadnieti dotyczyl Atlas Iitologiczno-paleogeograjiczny obszarow platformowych Polski w skali 1:2000000 wydany przez PIG w dwoch cz~sciach w latach 1974-1975 (redagowany m.in. przez J.
Czerminskiego, dyrektora instytutu w lataeh 1975-1976). W 1978 r. opublikowano, opracowany w PIG, Atlas litofac}alno-paleogeograjiczny permu obszar6w platformowych Polski (mapy w skali 1:1 000000 i 1:2000000). Zawieral on m.in. il05ciowe mapy litologiczne oparte na .badaniach mikrofacjalnych w~glanowych poziom6w ·cechsztynu.

W 1968 r. PIG wydal Atlas geologiczny Polski w skali 1:2000000. W nawiqzaniu do serii map odkrytych (poczynajqe od dewonu) przedstawiono w nim syntez~
tektonicznq kraju. Atlas spotkal si~ ze zrozumialym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyj~ciem na forum mi~dzynarodowym. Istotne znaczenie dla przedstawienia
wgl~bnej budowy geologicznej Polski rna opracowany przez PIG Atlas geologiczny
pod/oia krystalicznego polskie} cz~sci platformy wschodnioeurope}skiej w skali 1:2
000000 opublikowany w 1982 r. Jest to kartograficzna synteza wieloletnich, wgl~b
nych badati petrograficzno-mineralogiczno-geochemicznych oraz geofizycznych
i tektonicznych.
W latach 1980-1985 geolodzy PIG, podsumowujqc wczesniejsze etapy wgl~b
nych badati regi9nalnych Niiu (platformy: prekambryjska i paleozoiczna) z nawiqzaniem do Gor Swi~tokrzyskich, sporzqdzili obszerny atlas litologiczno-paleogeograficzny. Jest to opracowanie archiwalne w skali 1:500 000. Materialy zawarte w
atlasie wykorzystano do opracowania map litofacjalno-paleogeograficznych polskiej cz~sci poludniowo-wschodniej kraw~dzi platformy wschodnioeuropejskiej
(skala 1: 1 500 000). Opracowanie wspomnianych map stano wi wklad geologow instytutu w realizacj~ projektu nr 86 Mi~dzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej (IGCP).
Koticzqc krotki przeglqd wielomapowyeh opracowati PIG, naleiy podkre.Slic, ii
obok atlasow obejmujqcych caly lub prawie ealy obszar Polski instytut opracowal
szereg atlas6w charakteryzujqcych budow~ geologicznq poszczegolnych region6w
kraju. Najwainiejsze z nich zostanq omowione dalej w rozdzialach poswi~conych
badaniom regionalnym.
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Oprocz atlas ow geolodzy PIG opracowali takie wiele odr~bnych map w malej
skali ilustrujqcych roinorodne aspekty budowy geologicznej Polski. Do najwainiejszych naleiq:
- tektoniczne mapy Polski b~d'lce fragmentami dwoch wydan mi~dzynarodowej
Tektonicznej mapy Europy w skali 1:5 000 000 (1962, 1974-1976, w 1986 r. wykonano szkic tektoniczny Polski w skali 1:3 000 000 do nowej edycji mapy Europy);
- Mapa geologiczna Polski bez utwor6w kenozoiku (Iqcznie z paleocenem dolnym)
w skali I : 1 000 000 (1966);
- !,{apa geologiczna Polski bez utwor6w czwartorz~dowych w skali 1:500 000
(1977);

- Mapa tektoniczna kompleksu cechsztynsko-mezozoitznego na Niiu Polski
w skali 1:500000 (1980);
- Mapa geologiczna Polski i kraj6w osciennych bez utwor6w kenozoicznych, mezozoicznych i permskich w skali 1:1 000 000 (1983);
- Mapa Jotogeologiczna Polski w skali 1:1 000 000 (1984);
- Mapa geologiczna Polski (zakryta) w skali 1:500 000 (1986).
Jui w 1953 r. rozpocz~to w PIG wydawanie przeglqdowych map geofizycznych.
W tym miejscu naleiy zaznaczyc, ie w latach 1945- 1951 polowe badania geofizyczne (magnetyczne, grawimetryczne i geoelektryczne) prowadzone byly przez instytut we wlasnym zakresie. Po 1951 r. wykonawstwo tych prac przej~lo powolane
w tym celu Przedsi~biorstwo Badan Geofizycznych wykonujqce ponadto, dla potrzeb PIG, badania sejsmiczne. W 1974 r. ukazala si~, opracowana w instytucie,
Mapa sejsmiczna Polski w skali 1:500 ODD. W latach 1972-1978 geofizycy PIG sporzqdzili takie jednolite mapy magnetyczne i grawimetryczne calej Polski w skalach
1:500 ODD, 1:300 000 i I :200 ODD. Stanowi'l one podstaw~ do. typowania obszarow
dla szczegolowego rozpoznania geologicznego przy zastosowaniu wybranych metod
geofizycznych.
BADANIA REGIONALNE
NIi POLSKI

. W 1945 r. problem wgl~bnej budowy Niiu stanowil wielkie wyzwanie dla calej
polskiej geologii. Wyzwanie to zostalo podj~te przez PIG. Mimo bardzo wartosciowych przyczynkow geofizycznych i geologicznych, b~dqcych plonem prac przedwojennych, podloze Niiu pozostawalo nadal wielkq niewiadomq. Kusila ona setkami
tajemnic naukowych, a przede wszystki\ll nadziejami na odkrycie zloi surowcow
mineralnych. Przyszlosc dowiodla, ie nie byly to nadzieje plonne. We wgl~bnych
badaniach Niiu wspolpracowaly z instytutem (obok wspomnianego poprzednio
PBG) przedsi~biorstwa geologiczne i wiertnicze. Rejon ten rychlo stal si~ obiektem
szeroko zakrojonej penetracji geofizyczno-geologicznej ze strony przemyslu naftowego.
Dzi~ki pracom PIG w pierwszej dekadzie powojennej w podloiu Niiu zlokalizowano szereg wysadow soli cechsztynskich i uzyskano informacje 0 budowie mezozoiczno-kenozoicznego kompleksu strukturalnego. Wyroiniono tzw. wal kujaw'sko-pomorski i przyst'lpiono do badania otaczaj'lcych go niecek .• Mi~dzy innymi J.
Samsonowicz w 1948 r·. przedstawil opracowanie tektoniki i stratygrafii kredy
w niecce lodzkiej. Okres ten przyniosl takie opracowanie jury i kredy mi~dzy Zawichostem i Radomiem, okreffilenie przebiegu faldow paleozoicinych w podloiu
mezozoiku na polnoc od Gar Swi~tokrzyskich oraz gl~bokosci wyst~powania podloia krystalicznego na Mazurach i Podlasiu.
W polowie lat pi~cdziesi'ltych instytut oraz przemysl naftowy, rozpocz~ planowe, systematyczne badania podloia Niiu. W rezultacie prac PIG nast'lpilo za-
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konczenie rozpoznawania slynnego wysadu solnego Klodawy, wydzielenie w obr~
bie mezozoiku synkliny brzeznej oraz okreslenie, gl6wnie na podstawie przeslanek
geofizycznych, wyniesienia podloza krystalicznego w rejonie Leby. W latach
1957-1958 pierwsze wiercenia w p6lnocno-wschodniej Polsce przyniosly informacje 0 obecnosci pylu hematytowego w osadach paleozoicznych oraz magnetytu
w skalach podloza krystalicznego. P6iniejsze badania zakonczyly si~ tu odkryciem
znanego zloza rud magnetytowo-ilmenitowych (okolice Suwalk) ..W latach pil'cdziesi'ltych prowadzone byly takie systematyczne prace kartuj'lce (za posrednictwem
wiercen) podtrzeciorzl'dow'l powierzchnil' Polski p6lnocno-zachodniej i centralnej.
Podsumowaniem tych prac byla m.in. Mapa geologiczna walu pomorskiego w skali
1:200 000 (1959).
W 1958 r. zesp61 geolog6w PIG opracowal program tzw. I etapu badan Nizu.
Zgodnie z tym programem rozpocz,to realizacjl' regionalnych profil6w sejsmicznych oraz gll'bokich otwor6w (2500 - 3000 m). W 1962 r. dokonano podsumowania wynik6w prac objl'tych I etapem. Pozwolily one m.in. na opracowanie podstaw litostratygrafii utwor6w prekambryjskich i paleozoicznych w polskiej cZl'sci
platformy wschodnioeuropejskiej. Stwierdzono rozlegly zasi,g osad6w dewonu
i karbonu w Polsce poludniowo-wschodniej i wytyczono kierunki dalszych badan
utwor6w karbonu w,glonosnego odkrytych na Lubelszczyinie. Udokumentowano
takze paleozoiczny wiek podloza obszaru przedsudeckiego. Osi'lgnil'ciom tym towarzyszylo rozpoznanie 'litostratygrafii osad6w mezozoicznych zar6wno na · plat-

formie wschodnioeuropejskiej, jak i poza ni'l, w pozostalej cz,sci podloza Nizu.
Po zakonczeniu I etapu nast'lpil ok res dokladniejszych badan poszczeg61nych
region6w Nizu. Wzr6s1 Zasil'g gll'bokoSciowy dostl'pnych urz'ldzen wiertniczych (do
4000 m), a jednoczesnie rozpOCZl'to p6lszczeg6!owe zdjl'cia sejsmiczne.
Szczeg61ne nasilenie w latach 1962-1971 prac PIG we wschodniej Polsce doprowadzilo do opracowania pierwszych monografii regionalnych, zawieraj'lcych atlasy map w skali 1:200000 i charakteryzuj'lcych wgll'bn'l budowl' geologiczn'l Lubelszczyzny, Podlasia oraz niecki warszawskiej.

Pocz'lwszy od pierwszych lat siedemdziesi'ltych az do chwili obecnej, w miarl'
dalszego wzrostu gl,bokosciowego zasi,gu urz'ldzen wiertniczych (ponad 5000 m),
systematycznie wzrastalo rozpoznanie utworow podpermskich na Pomorzu. obszarze przedsudeckim i w Polsce centralnej.
Istotne znaczenie dla udoskonalenia metodyki badan podloZa Nizu mialo przyblizenie polskim geologom zasad nowoczesnej kartografii wgl,bnej. Stala silO ona
przedmiotem obszernej publikacji opracowanej w 1971 r. przez zesp61 geolog6w
PIG na podstawie material6w zagranicznych i pierwszych wlasnych doswiadczen.
Stosuj'lc wspomnian'l metodykl', w latach siedemdziesi'ltych kontynuowano monograficzne opracowania regionalne zawieraj'lce atlasy map ilustruj'lcych wgll'bn'l budowl' geologiczn'l. Sporz'ldzono monografie: obszaru nadmorskiego (Darlowo-Koszalin), monokliny przedsudeckiej, niecki mogilensko-!6dzkiej, walu pomorskiego
i niecki pomorskiej, niecki 16dzkiej i niecki szczecinskiej. W 1980 r. zostala wykonana nowa synteza budowy geologicznej niecki warszawskiej. Przyniosla ona bardzo interesuj'lce informacje dotycz'lce osad6w starszych od permu.
W latach siedemdziesi'ltych pojawily silO takie syntetyczne opracowania regionalnych profil6w refrakcyjnych. Mialy one podstawowe znaczenie dla okreSlenia
gll'bokosci wyst,powania i morfologii podloza krystalicznego platformy prekambryjskiej w Polsce p6lnocno-wschodniej oraz skonsolidowanego podloza nieokreslonego wieku w Polsce p6Inocno-zachodniej, centralnej i polUdniowej. W podlozu
walu pomorskiego i przyleglych niecek dzil'ki pracom refrakcyjnym stwierdzono
takie plytSZ'l granic, zalamuj'lc'l, wi'lzan'l z utworami podcechsztynskimi.
Po 1980 r. geolodzy PIG opracowuj'l wszechstronne syntezy zar6wno zebranych
wczeSniej material6w, jak i nowych danych pozyskiwanych dzil'ki kontynuacji gl,bokich prac wiertniczych i badan sejsmicznych. Opracowaniami tymi objl'to komp-
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leksy strukturalne: dolnopaleozoiczny, dewoIisko-karbOllski oraz permsko-mezozoiczny. Na podstawie analiz mi~iszosci i facji badanych osadow zrekonstruowano
rozwoj trzech wielkich cyklow diastroficzno-sedymentacyjnych w podlozu Nizu.
Istotnym elementem wspomnianych ana liz byl sporz~dzony w latach 1980- 1985
atlas litologiczno-paleogeograficzny w skali 1:500000, ktory omowiono w poprzednim rozdziale. Prace wiertnicze prowadzone w latach osiemdziesi~tych mialy przede
wszystkim na celu rozpoznanie permu i jego podloZa (Pomorze), mezozoiku (wal
kujawski i pObliskie niecki) oraz struktur antyklinalnych w obr,bie starszego paleozoiku (Polska polnocna, poludniowa Lubelszczyzna).
Nalezy podkreSlic, iz niemal wszystkie gl,bokie otwory wiertnicze wykonane
w Polsce polnocno-zachodniej, zachodniej i centralnej dostarczyly istotnych danych
o rozwoju osadow zlozonych w permskim basenie sedymentacyjnym. Regionalne
badania wgl,bne PIG oraz pomyslne wyniki intensywnych poszukiwan przemyslu
naftowego dowiodly, iz osady czerwonego sNgowca i w,glanowych poziomow
cechsztynu s~ na obszarze Nizu najbardziej perspektywicznymi formacjami z punktu widzenia mozliwosci wyst,powania zlM w,glowodorow. Za perspektywiczne,
choc w mniejszym stopniu, uwaza si, taHe osady kambru, dewonu, karbonu i mezozoiku.
Zasadnicze kierunki dalszych badaIi podstawowych wgl,bnej budowy Nizu zostaly sformulowane w opracowanym przez PIG w 1984 r. programie badaIi regionalnych dla poszukiwan zlM ropy naftowej i gazu ziemnego do 2000 r. W polowie
lat osiemdziesi~tych PIG wspolnie z Instytutem Geofizyki PAN, PBG i przemyslem
naftowym wyst~pil z programem gl,bokich badan sejsmicznych . Przedmiotem tych
badaIi b,d~ podpermskie utwory osadowe , strefa przejsciowa od utworow osadowych do podloza skonsolidowanego oraz budowa skorupy ziemskiej w Polsce do
strefy nieci~gloSci Moho wl~cznie. Przyst~piono do realizacji pierwszych prac obj,tych programem.
Podsumowaniami poszczegolnych okresow rozpoznawania wgl,bnej budowy
Nizu byly wielkie syntezy tektoniczne, obejmuj~ce zar6wno PolskI' pozakarpack~,
jak i caly kraj oraz obszary s~siednie. Nie uleg.a w~tpliwosci, iz decyduj~q roll'
w tworzeniu tych syntez odegrali geolodzy PIG. Swiadcz~ 0 tym opracowane w instytucie mapy tektoniczne, 0 ktorych byla mowa wyzej, oraz szereg prac opublikowanych w kraju i za graniq. A jednak, mimo ogromnego post,pu w rozpoznaniu
podloza Nizu, nadal budzi one wiele sporow. Na posiedzeniach naukowych instytutu i na lamach czasopism naukowych ci~gle ozywaj~ gor~ce dyskusje, dotycz~ce
takich problemow jake przebieg poludniowo-zachodniej granicy platformy wschodnioeuropejskiej ; geneza i znaczenie strefy tektonicznej Teisseyre'a - Tornquista,
rala i styl tektogenezy kaledonskiej w tej strefie; zagadnienie zewn,trznej strefy waryscydow, frontu ich nasuni,c i obecnosci b~di nieobecnosci zapadliska przedgorskiego.
Badania PIG przyczynily si, tahe znacznie do rozpoznania kenozoicznego
kompleksu strukturalnego Nizu.
Prace geofizyczno-wiertnicze, zwi,!zane z poszukiwaniami zl6z w~gla brunatnego i surowcow skalnych oraz z realizacj~ Szczeg%we} mapy geologiczne} Polski
w skali 1:50 000, doprowadzily do zebrania bogatych materialow dotycz~cych trzeciorz,du. Staly si, one podstaw~ litostratygraficznego podzialu trzeciorz,du Polski
jako fragmentu basenu trzeciorz,dowego polnocno-zachodniej Europy. Podzial ten,
0publikowany w 1980 r., przedstawili geolodzy PIG (przy wspolpracy auto row
z PAN i Uniwersytetu Warszawskiego) w ramach realizacji projektu IGCP nr 124
W 1986 r. wyst~piono z pr6b~ (PIG i Uniwersytet Wroclawski) korelacji osadow
trzeciorz,dowych w zachodniej cz,sci Nizu i sl~skiej cz,sci Paratetydy. Praca ta
nawi~zywala do projektu IGCP nr 25 .
Wspomniane wyzej prace nad Szczeg6/owq mapq geologicznq Polski w skali 1:50
ODD, prowadzone pod kierunkiem koordynatorow PIG, przyczynily si, znacznie do
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poznania czwartorzl'dowej pokrywy Nizu. Bogate materialy zebrane w czasie zdjl'C
powierzchniowych, uzupelnione wierceniami kartujqcymi, byly przedmiotem wielu
publikacji geologow PIG. Dotyczyly one skamienialosci czwartorz,du, genezy
i diagenezy glin morenowych, struktur sedymentacyjnych osadow gIacjalnych,
problemow geomorfologicznych oraz stratygrafii czwartorz,du (m.in. stanowisk
osadow interglacjalnych, podzialu stratygraficznego ziodowacenia polnocnopoIskiego , preplejstocenu, rozpoznania czwartorzl'du Ziemi Lubuskiej , polnocnego
Mazowsza, morskich osadow plejstocenskich na Dolnym Powislu). W instytucie
dokonano tahe ko lejnej syntezy stratygrafii osadow polskiego czwartorz,du
(1985).
KARPATY

Bezposrednio po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej Krakow stal sil' siedzibq licznej grupy pracownikow instytutu. Niektorzy z nich, zajmujqcy sil' badaniami Polski poludniowej, pozos tali tu na stale. Istniejqca podowczas sytuacja znaIazla swoj wyraz w formalnym powolaniu do zycia Stacji Karpackiej, prekursorki
dzisiejszego Oddzialu Karpackiego PIG. Na czele tej placowki stali m.in. tak wybitni znawcy K;arpat, jak M. Ksiqikiewicz, ktorego imil' nosi obecnie oddzial, oraz W.
Sikora, H . Swidzinski, J. Wdowiarz i S. Wdowiarz.
W pierwszych Iatach powojennych, a nastl'pnie w Iatach pi,cdziesiqtych, w badaniach PIG w Ka rpatach dom inowaly wszechstronnie poj~te prace kartograficzne,
polegajqce na powiqzaniu terenowej praktyki prac zdj,ciowych z rownoleglym rozwojem podstawowych kierunkow badan, a przede wszystkim stratygrafii i tektoniki.
Obok prac kartograficznych, b,d,!cych cZl'sci,! opracowania omawianych wyzej arkuszowych map geologicznych calego kraju, w rejonie karpackim instytut finansowal i cZl'sciowo wykonywal prace zdjl'ciowe dla potrzeb edycji arkuszowych map
geologicznych Tatr i Pienin w skali I: 10 000. W pracach nad pierwsz,! z tych map
czolow'! roll' odegral K. Guzik, pelni,!cy w Iatach 1951-1952 obowiqzki dyrektora
PIG. Do powaznych osi,!gni,c Oddzialu Karpackiego nalezy niew,!tpliwie obraz
budowy geologicznej regionu przedstawiony na opublikowanej w 1958 r. Mapie geo/ogicznej Karpat Po/skich w skali 1:200000. W 1985 r. zakonczono, opracowywany
wspolnie z geologami czechoslowackimi, Atlas ge%giczny Karpat zewnftrznych
w skali 1:500000. Mapom towarzysz'! komentarze omawiaj,!ce stratygrafil', rozwoj
geosynkliny Karpat zewn,trznych i ich podloza oraz charakterystykl' geofizyczn'!,
hydrogeologiczn,! i tektoniczn'! w powi,!zaniu z badaniami teledetekcyjnymi.
Wgll'bne badania budowy geologicznej Karpat rozpocz'!l PIG w Iatach szeicdziesi'!tych . Sq one kontynuowane do dzisiaj, a ich apogeum przypada na lata siedemdziesi'!te. GI,bokim wierceniom badawczym towarzyszyly regionalne badania
geofizyczne prowadzone glownie z inspiracji geologow instytutu. W Iatach ubiegIych byly to przede wszystkim sejsmiczne prace refrakcyjne, w mniejszym zakresie
refleksyjne. Obecnie prowadzone s,! badania magnetyczno-telluryczne oraz interesujqce prace zmierzaj,!ce do automatycznej korelacji danych teledetekcyjnych i. geofizycznych.
Powierzl'hniowe i wgll'bne badania prowadzone przez PIG w Karpatach doprowadzily do op,acowania szczeg61owego podzialu litostratygraficznego w obrl'bie wszystkich jednostek geologicznych regionu. Podzial ten powi'!zano z wynikami szczeg6lowych prac biostratygraficznych - gl6wnie mikropaleontologicznych, choc nie
zaniedbano tahe badan makrofauny.
W tym miejscu naleiy odnotowac fakt, ze w trakcie badan mineralogiczno-petrograficznych podjl'to pr6by wykorzys tania ich rezultat6w dla uscislenia stratygrafii fliszu karpackiego. Szczeg610wq charakterystykl' mineralogicznq tuf6w i skal tufogenicznych, wykrytych w r6znych jednostkach fliszu, spozytkowano jla ustalenia
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chronostratygrafii wspartej oznaczeniami wieku bezwzgll'dnego . Dla celow korelacji
stratygraficznej wykorzystano takie wyniki badan geochemicznych (rozmieszczenie
pierwiastkow SIadowych .)
Oddzial Karpacki PIG byl jednym z pierwszych w swiecie osrodkow naukowych, ktory rozpocZljI badania paleoekologii i paleobatymetrii rowow fliszowych.
Prowadzone rownolegle badania sedymentologiczne doprowadzaly m.in. do okreslenia paleokierunkow transportu materialu okruchowego. Wyniki prac sedymentologicznych , przedstawione na tie map palinspastycznych , znalazly swoj wyraz
w poswil'conym Karpatom zeszycie (l3-tym, 1962) wspomnianego wyiej atlasu
stratygraficzno-facjalnego Polski. Pracami nad tym zeszytem kierowal M. Ksi~i
kiewicz. W caloSci opracowania uczestniczyli takie geolodzy spoza instytutu. Publikacja ta naleiy do swiatowej klasyki w dziedzinie analizy facjalnej fliszu.
Badania PIG w Karpatach ujawnily wiele faktow prowadZljcych. do bliiszego
poznania tektoniki i tektogenezy regionu. Pierwsze lata powojenne przyniosly sprecyzowanie glownych jednostek tektonicmych Karpat, wykrycie jednostek drugiego
rZl'du oraz porwakow tektonicznych pochodz~cych ze stref dziel~cych baseny karpackie. Dzil'ki poiniejszym badaniom wgll'bnym (geofizycznym, wiertniczym)
stwierdzono ogromne, poprzeczne skrocenie geosynkliny karpackiej, odkorzenienie
plaszczowin w strefach zewnl'trznych, ich gll'bokie pogr~ienie i wielopil'tro w~
strukturl' w strefach wewnl'trznych oraz wielofazowosc ruchow faldowych i nasunil'c. Prace wiertnicze umoiliwily rowniei bezposrednie badania litostratygraficzne,
mikropaleontologiczne i petrograficzne skal platformowego podloia zapadliska
przedkarpackiego i plaszczowin karpackich. Pod zewnl'trzn~ stref~ plaszczowin
karl?ackich stwierdzono m.in. wl'glonosny karbon oraz terygeniczne utwory miocenu mteresuj~ce dla poszukiwan zlM wl'glowodorow.
Zgodnie z opracowanym w 1984 r. przez PIG (na podstawie dotychczasowych
prac regionalnych instytutu i poszukiwan przemyslu naftowego) program em badan
regionalnych dla poszukiwan zlM ropy naftowej i gazu ziemnego do 2000 r., w
Karpatach do interesuj~cych obiektow nalei~: podloie platformowe, flisz centralnego synklinorium, flisz poludniowych faldow jednostki SI~skiej , podloie fliszowe
plaszczawiny magurskiej oraz faldy wgll'bne na poludniowy wschod od Sanoka.

Pocz~wszy od pierwszych lat powojennych ai do chwili ob~cnej region swil'tokrzyski naleiy do obszarow szczegolnie intensywnie badanych. Swiadczy 0 tym fakt,
ie okolo 3/4 ogolnej liczby 80 arkuszy Szczeg6/owej mapy geologicznej Polski
w skali 1:50 000, pokrywaj~cych obszar swil'tokrzyski, jest jui opracowanych, a na
pozostalych prowadzi sil' prace terenowe. W najbliiszych latach region swil'tokrzyski, stanowi~cy obok Karpat kolebkl' polskiej mySIi geologicznej, bl'dzie w caloSci
pokryty zdjl'ciem szczegolowym.
W zwi~zku z rozleglym zakresem badan w regionie swil'tokrzyskim, w 1953 r.
zostala utworz9na w Kielcach Swil'tokrzyska Stacja Terenowa Ins,tytutu. Obecnie
jest to Oddzia! Swil'tokrzyski nosz~cy imil' wybitnego badacza Gar Swil'tokrzyskich
i dyrektora PIG w latach 1947-1951 Jana Czarnockiego.
Ogolny obraz budowy regionu swil'tokrzyskiego przedstawiono na wydanej
przez PIG w 1961 r. mapie geologicznej (bez utworow czwartorzl'du) w skali 1:200
000. Na ukonczonej niedawno mapie geologicznej calego kraju w tejie skali obraz
ten zasta! zmodyfikowany zgodnie z obecnym stanem rozpoznania regionu.
W trakcie wspomnianych wyiej prac zdjl'ciowych i rownolegle z nimi prowadzano szczego!owe badania geologiczne podstawowe. Mialy one w znacznym stopniu charakter wg!l'bnych badan regionalnych, w ramach ktorych stosowano pomiary geofizyczne (glownie grawimetryczne, magnetyczne i elektryczne) i wykonano
szereg wiercen. Do szczegolnie ciekawych naleialy otwory g!l'bokie (ok. 2000 -
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3000 m), zrealizowane w latach 1963 - 1971 na podstawie opracowanego przez
pIG programu badan niecki miechowskiej i polnocno-zachodniego obrzeienia Gor
Swi~tokrzyskich.
,
Podsta w~ systematycznego rozpoznania budowy geologicznej Gor Swi~tokrzy
skich byly badania stratygraficzne. Prowadzono je glownie na podstawie dokladnych analiz makro- i mikropaleontologicznych, obejmuj~cych rozmaite grupy skamienialosci zwierz~cych i roslinnych .
Wykazano m.in ., ie domniemany prekambr i kambr subholmiowy to w rzeczywistosci kambr dol ny, holmiowy. Na podstawie graptolitow i trylobitow opracowano podzial biostratygraficzny ordowiku i syluru . Wyznaczon9 granic~ sylur - dewon ujawniaj~c jednoczesnie fakt , ie w polnocnej cz~sci Gor Swi~tokrzyskich morska sedymentacja gornosylurska kontynuowala si~ w niiszym dewonie. Bardzo
szczegolowo opracowano stratygrafi~ dewonu , ustalaj~c precyzyjnie granice pi~ter
i poziomow stratygraficznych. Opracowano schemat stratygraficzny karbonu swi~
tokrzyskiego. Zgromadzona w trakcie tych prac wielka kolekcja karbonskiej makro-i mikrofauny (oraz miospor) zawiera m.in. esterie wskaznikowe dla okreSlenia
granicy dewonu z karbonem. Cechsztyn swi~tokrzyski, opisany w nowej monografii
regionalnej, podzielono wedlug schematu cyklotemowego. Dokladnym badaniom
lito- i biostratygraficznym poddano takie osady mezozoiku. W trakcie tych badan
opracowano m.in. nowy schemat litostratygraficzny liasu skorelowany z obszarem
kujawskim i sl~skim. Szczegolowo rozpoznano litologi1' i stratygrafi~ miocenu na
poludniowo-wschodnich i wschodnich peryferiach Gor Swi~tokrzyskich , w przyleglej strefie zapadliska przedkarpackiego i Lubelszczyzny. Uwag~ skupiono na osadach chemicznych, w ktorych geolodzy PI G odkryli slynne zloia siarki (por. niiej).
Ciekawe rezultaty przyniosly badania czwartorz~du w regionie swi~tokrzyskim.
Ustalono stratygrafi~ kopalnych os ad ow rzecznych i wodnolodowcowych. Sformulowano tez~ 0 dalszym, nii poprzednio s~dzono , zasi~gu I~dolodu (na poludnie) w
czasie zlodowacenia srodkowopolskiego.
Do najwi~kszych osi~gn i~c instytutu, zwi~zanych z badaniami strukturalnej
ewolucji regionu, zaliczyc naleiy: powi~zanie wzmoionej dostawy materialu okruchowego w kambrze dolnym ze schylkowymi ruchami malopolskimi; stwierdzenie,
ie sandomierskie ruchy faldowe zachodzily nie w kambrze, lecz p6iniej - w tremadoku; okreslenie roli ruchow takonskich, ktore nie mialy charakteru faldowego ;
wykazanie przesuwania si~ fali deformacji mlodokaledonskich z poludnia ku polnocy od ludlowu po ems; okreslenie wplywu ruchow bretonskich na rozwoj basenow
sedymentacyjnych oraz odtwOTzenie waryscyjskiego planu strukturalnego.
W trakcie badan osadow mezozoicznych w obrzeieniu Gor Swi~tokrzyskich
odtworzono etapy rozwoju tektonicznego poludniowej cZ~Sci walu srodkowopolskiego .
Powainym sukcesem badawczym PIG bylo rozpoznanie budowy geologicznej
niecki miechowskiej. Dzi~ki wspomnianym wczeSniej otwOTom gl~bokim pod utworami mezozoiku stwierdzono r6ine w r6inych punktach utwory starsze, a mianowicie: perm , karbon, dewon i prekambr oraz - w jednym przypadku (Jaronowice) sylur i ordowik .
G6RNY SL~SK

Jesieni~ 1945 r. reaktywowano dzialalnosc G6rnosl~skiej Stacji Terenowej PIG.
Naukowym opiekunem i konsultantem tej placowki zostal jej wieloletni kierownik
przed wojn~ S. Doktorowicz-Hrebnicki, ktorego imi~ nosi dzisiejszy Oddzial Gornosl~ski Instytutu. Zadania PIG w regionie gornosl~skim , szczegolnie w pierwszych
latach po wyzwoleniu, mialy bardzo specyficzny charakter. G6rnosl~skie Zagl~bie
W~glowe (GZW), przed 1939 r. przedzielone granic~ z Niemcami, niemal w calosci
znalazlo si~ w Polsce. Oznaczalo to koniecznosc szybkiej rewindykacji i rejestracji
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dokumentow geologicznych z zachodniej cZ~Sci zagl~bia w celu ich wykorzystania
do wlasciwego wytyczenia glownych kierunkow bad an regionalnych. To zmudne,
nieefektowne zadanie zostalo wykonane z powodzeniem.
.
Na specyfik~ zadan PIG w obszarze gornosl,!skim decyduj'lcy wplyw mial tahe
fakt, iz jest to region kopalnictwa w~gla kamiennego, jeden z najwi~kszych w Europie, maj'lcy do dzisiaj zasadnicze znaczenie dla krajowej energetyki. Glownym, choc
nie wyl'lcznym, celem regionalnych prac instytutu jest tu rozpoznanie utwor6w
karbonu, przede wszystkim produktywnego, oraz budowy geologicznej zagl~bia .
Punktem wyjscia, m.in dla podj~cia prac kartograficznych, stalo si~ wprowadzenie jednolitej nomenklatury pokladow w~gla, nad kt6r'! pracowano juz przed 1939
r. Po wojnie, w 1945 r. S. Doktorowicz-Hrebnicki i T. Bochenski przedstawili zasady nowej, liczbowej, trzycyfrowej nomenklatury pokladow. Nomenklatura ta zostala przyj~ta w praktyce gorniczej i do dzisiaj stano wi uklad odniesienia dla map
strukturalnych umownych poziomow korelacyjnych. Wymagala ona wielu dalszych
prac, maj'lcych na celu identyfikacj~ poszczeg61nych poklad6w na obszarze calego
zagl~bia. Badania te zostaly ukonczone na pocz'ltku lat szescdziesi'ltych i przedstawione w opublikowanym przez PIG obszernym atlasie zawieraj,!cym dziesi,!tki
schematow korelacyjnych w~glonosnych jednostek litostratygraficznych karbonu.
W latach 1959-1968 S. Doktorowicz-Hrebnicki opublikowal atlas map specjalnych GZW w skali 1:50000 i 1:100000. Zawiera on, obok czterech wersji mapy
stratygraficznej, mapy: stru)cturaln'!, rzeiby powierzchni karbonu i mi,!Zszosci nadkladu. Mapy te stanowily podstaw~ wgl~bnych uj~c rozmaitych cech geologicznych
GZW takich jak: w~glozasobnosc, jakosc w~gla i litofacje . W pierwszej polowie lat
szescdziesi'!tych zostaly 0publikowane przez PIG mapy mi,!zszosci oraz zawartoSci
materialu gruboklastycznego i fitogenicznego w karbonie g6rnym. Bylo to pierwsze
opracowanie przedstawiaj'!ce calosciowo problemy: sedymentacji karbonu g6rnego,
kierunkow transportu materialu klastycznego, intensywnosci sedymentacji fitogenicznej oraz ewolucji niecki w~glowej. Potwierdzono w szczeg61ach pogl'ld, ze sedymentacja karbonu GZW zachodzila w zapadlisku przedg6rskim waryscyd6w.
W ostatnich latach PIG przyst'!pil do opracowania nowej syntezy kartograficznej regionu. Jest ni,! Atlasgeologiczny GornoS/qskiego Zag/fbia Wfglowego w skali
I: 100 000 Jego cz~sc I, dotycZ'lq warunk6w termicznych zagl~bia, wydano w 1979
r., cz~sc II dotycz'!ca jakosci w~gla ukazala si~ w 1983 r. Mapy geologiczno-strukturalne znajduj,! sil' w cZ~Sci III. Ukonczenie calosci przewiduje si~ w 1990 r. Dzi~ki
temu opracowaniu powstanie najnowszy model geologiczny, geologiczno-zlozowy
oraz model warunkow wyst~powania zlM w~gla kamiennego w G ZW . Innymi slowy, zostanq rozwiqzane i przedstawione w formie kartograficznej najistotniejsze
problemy naukowe podstawowe i stosowane GZW. W ten sposob atlas geologiczny
GZW urasta do symbolu dzialalnosci PIG .
Wspomniane poprzednio mapy i atlasy, a tahe prace kartograficzne dla Szczeg%we] mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, wymagaly oczywiScie wielu podstawowych badan geologicznych. Podsumowaniem ich rezultatow stala si~, wydana
przez PIG w 1972 r., zbiorowa monografia pt. Karbon Gornoslqskiego Zag/fbia
Wfglowego. Przedstawiono w niej m.in. uporz'!dkowan'l stratygrafi~ i korelacj~
karbonu, cechy identyfikacyjne pokladow w~gla oraz ewolucj~ karbOl\skiego zbiornika sedymentacyjnego. Nalezy tu podkrdlic ogromny dorobek instytutu w dziedzinie badan biostratygraficznych stanowi'lcych podstaw~ wymienionych wyzej
opracowan. W prowadzonych przez PIG badaniach karbonu gornoSl,!skiego stosowane niemal wszystkie lOane metody biostratygraficzne. Wyniki badan prezentowano na Mi~dzynarodowych Kongresach Stratygrafii i Geologii Karbonu, na ·ktorych spotykaly si~ one za wsze z zywym zainteresowaniem. Zapocz'!tkowane przed
1939 r., a kontynuowane i silnie rozwini~te po wojnie, badania mikroflorystyczne
przyniosly m.in., w drugiej polowie lat pi~cdzi esi'ltych, publikacj~ 0 mikrosporach
g6rnosl,!skiego karbonu produktywnego. Jest to dzielo 0 swiatowym znaczeniu.
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Nieco w cieniu prac nad karbon em GZW pozostaj~ regionalne badania PIG,
ktorych przedmiotem byly utwory obrzeienia i gl,bokiego podloia zagl,bia. Naleiy
tu wymienic utwory permu wyst,puj~ce we wschodnim i polnocno-wschodnim obrzezeniu zagl~b ia. Pozbawione szcz~tk6w organicznych i bardzo zrnienione SCl trudnym obiektem badan. Wklad geologow PIG w ich rozpoznanie rna charakter przyczynkowy. T rias regionu gornosl'lskiego jest intensywnie badany za posrednictwem
wiercen w ramach prowadzonych przez PIG poszukiwan rud cynku i olowiu w
rejonie Chrzanowa, Olkusza i polnocno-wschodniego obrzeienia GZW. Prace 0
charakterze podstawowym tocz~ si, tu powoli i S'l rozproszone. Naleiy podkreslic,
ii geolodzy instytutu s~ autorami kilku wainych publikacji omawiaj'lcych problemy
litologiczno-stratygraficzne, sedymentologiczne i facjalne triasu w omawlanym regionie. Badania miocenu regionu gornos l ~skiego, w ktorych uczestniczyli geolodzy
PIG, wi~zaly si, glownie z gl,bokimi otworami wykonanymi w latach osiemdziesi'ltych na Sl'lsku Cieszynskim. W trakcie prac, ktorych celem bylo wyjasnienie budowy poludniowo-zachodniej cz,sci GZW, uzyskano interesuj'lce materialy dotyc~ce
litologii i stratygrafii miocenu.
Wgl,bne badan ia regionalne polnocno-wschodniego obrzeienia GZW zwi~zane
s~ z pracami wie rtniczymi, maj~cymi za zadanie wyjasnienie perspektyw wyst,powania zlM miedziowo-molibdenowych w utworach dolnegb paleozoiku. Niezwykle
interesuj~ce okazaly silO wyniki otworow gl<;bokich realizowanych przez PIG na obszarze samego GZW. W pierwszych latach siedemdziesi~tych osi~gn<;ly one prekambryjski fundament krystaliczny. W otworach tych pod karbonem i dewonem
rozpoznano platfcirmowy kambr dolny, potwierdzaj~c w ten sposob istnienie
w podloiu zagl<;bia masywu gornosl~skiego 0 konsolidacji prek'lmbryjskiej.
Prowadzone na szerok~ skal, badania regionalne Gornego Sl~ska pozwolily
geologom PIG na sformulowanie pogl~dow 0 zasadniczym znaczeniu dla okrdlenia
pozycji geotektonicznej podloia i obrzeienia GZW. W podloiu utworow mezozoicznych polnocno-wschodniego obrzeienia GZW wyrMniono krakowsk,! stref<; faldow'! okreslon,! mia nem krakowskiej gal,zi waryscydow lub krakowidow. Stwierdzono w nich struktury waryscyjskie, w ktorych obr<;bie wyst,puj~ bardzo silnie
sfaldowane utwory dolnego paleozoiku z intruzjami skal magmowych. Fakt ten
posluiyl za podstaw<; odmiennej interpretacji, przyjmuj,!cej kaledonsk,! konsolidacj, omawianej strefy. Na zachod i poludniowy zachOd od krakowidow ci~gnie si"
prekambryjski masyw gornosl~ski . Zagl<;bie w,glowe jest waryscyjskim zapadliskicm przedgorskim rozwini~tym na tyro masywie, a zarazem na przedpolu wdryscyjskiego gorotworu morawo-silezydow.
DOLNY SL~S K

Histori<; zorganizowanych badan PIG w regionie dolnosl~skim rozpoczyna
powstanie \V 1947 r. terenowej placowki instytutu w Szczawnie Zdroju. Kierowal
ni,! H. Teisseyre, ~t6ry zainicjowal badania regionalne gornego dewonu i dolnego
karbonu Sudetow Srodkowych. Dalszy rozwoj prac PIG w Sudetach i na ich przedpolu spowodowal przeksztalc"nie w 1949 r. wspomnianej placowki w Dolnoslqsk~
Stacj, Terenow~ z siedzib~ we Wroclawiu. Obecnie jest to Dolnosl'!ski Oddzial PIG
imienia H. Teisseyre'a . Glownym zadaniem postawionym przed niegdysiejsz'l stacj~, obok wczeSniej rozpocz,tych badan, bylo wykonanie szczegolowej mapy geologicznej Sudetow.
Sudety s~ jedynym, jak dotychczas, regionem Polski obj<;tym systematycznym,
arkuszowym zdj,ciem geologicznym w skali 1:25 000. Zdj<;cie to, prowadzone pod
kierunkiem PIG, jest obecnie niemal ukonczonc. Wykonano mapy pozwalaj~ce na
wgl"b n~ interpretacj<; budowy geologicznej, ktorej wia rygodnosc w partiach gorskich ocenia silO na 1000 m poniiej powicrzchni terenu .. Pokrycie Sudetow map~
geologicZD,! w skali 1:25 000 jest niew'ltpliwym osi~gni"ciem. Nalezy jednak zwrocic
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uwag~ na fakt, ii arkusze tej mapy wydawane byly w bardzo dlugim okresie,
a niektore z nich sq rezultatem kameralnego przetwarzania (bez zdj~cia w terenie)
starych map niemieckich. Post~p nauk geologicznych i zmieniajqce sil' wymagania sprawily, ie poszczegolne arkusze nie zawsze mog,! bye ze sob,! zestawiane. Konieczne
jest wi~c unowoczesnienie i uzupe!nienie pracami terenowymi wielu arkuszy Szczeg6/owe} mapy ge%giczne} Sudetow w skali 1:25 000, a nast~pnie opracowanie nowej, jednolitej edycji calosci.
Zdj~cie geologiczne wykonywane w ramach Szczeg%we} mapy ge%giczne} Po/ski w skali 1:50000 prowadzone jest na obszarze przedsudeckim i obejmuje utwory
kenozoiczne.
Wsrod opracowan kartograficznych syntetyzujqcych budow~ Dolnego Slqska
wymienic naleiy opracowanq przez PIG w 1966 r. MaN ge%gicznq regionu do/noSlqskiego (bez utworow czwartorz~dowych) w skali 1:200000 oraz wydany na przelomie lat szescdziesiqtych i siedemdziesiqtych At/as ge%giczny DolnoSlqskiego Zag/~bia W~glowego w skalj 1:100000. Obecnie prowadzone sq prace nad maN geologicznq calego Dolnego Slqska (bez utworow czwartorz~dowych) w tejie skali,
Pracom kartograficznym oraz wgl~bnym badaniom regionalnym Dolnego Slqska (por. niiej) towarzyszyl znaczny postl'P w rozpoznaniu litologii i stratygrafii
obszlru. Naleiy tu wymienic syntetyczne opracowanie biostratygrafii dolnego karbonu wykonane na poczqtku lat szeScdziesiqtych. Gorny karbon, przedtem nieznany w depresji polnocnosudeckiej, opisano w pierwszych latach siedemdziesiqtych.
W tym samym czasie przedstawiono problemy stratygrafii silezu. Nieco pOiniej,
dzi~ki szczegolowym badaniom mikropaleontologicznym, rozpoznano w Gorach
Kaczawskich nieznane poprzednio osady gornego dewonu i dolnego karbonu.
Ostatnie lata przyniosly wiele nowych danych 0 stratygrafii osadow paleozoicznych
nie tylko Sudetow, lecz takie ich przedpola . Do szczegolnie ciekawych wynikow
naleiy udokumentowanie mikropaleontologiczne wizenskiego wieku niektorych
kompleks6w skalnych Gor Bardzkich, uznawanych dotychczas za gornodcwonskie,
a jednoczesnie stwierdzenie, ie wi~kszose utworow zaliczanych poprzcdnio do dolnego karbonu powstala w dewonie srodkowym i gornym.
Do pierwszych publikacji uogolniajqcych prowadzone przez geologow polskich
badania budowy geologicznej Sud!'tow naleiq prace H . Teisseyre"a z konca lat
pil'cdziesiqtych dotyczqce Sudet6w Srodkowych. Autor ten stwierdzil m.in. ciqglosc
sedymentacyjnq osadow gornego wizenu i dolnego namuru , a wi~c brak wyraznych
przejawow fazy sudeckiej orogenezy waryscyjskiej. Z nazwiskiem H. Teisseyre'a
zwiqzane jest takie stwierdzenie 9asuni~c diabazow i spilitow kambryjskich na utwory dewonu i karbonu depresji Swiebodzic. Ten sam autor podniosl problem waryscyjsk iej przebudowy ka ledonidow sudeckich. Ostatnie lata przyniosly nowe, syntetyczne uj~cia budowy geologicznej Sudetow przedstawione przez geologow PIG.
JVysunil'to hipotez\, 0 udziale fragmentow skorupy oceanicznej w budowie Dolnego
Slqska i wypowiedziano pogl'ld 0 prawdopodobnej obecnosci terranow w waryscyjskim fundamencie poludniowo-zachodniej Polski.
Pierwsze publikacje dotyczqce prowadzonych przez PIG badan wg!l'bnej budowy Dolnego Slqska poswi~cone byly podloiu depresji slqsko-opolskiej (1968 r.) oraz
wynikom wiercen z polnocno-zachodniej cZl'sci bloku przedsudeckiego (1975 r.).
Blok przedsudecki by! miejscem jednego z najwil'kszych sukcesow poszukiwawczych PIG, jakim stalo si~ odkrycie cechsztynskich zlM miedzi (por. nizej).
W latach 1977,1,980 i 1982 w Oddziale Dolnoslqskim PIG opracowano programy badan Dolnego SI'Iska, przewiduj'lc w nich m.in. wykonanie gl,bokich otworow
i regionalnyeh prac geofizycznych. Do najwdiniejszych kierunkow badan wgl~bnej
budowy geologicznej regionu, realizowanych na podstawie tych programow, naleia10 rozpoznanie: strefy dyslokacyjnej srodkowej Odry, struktury bardzkiej, synklinorium srodsudeckiego oraz anomalii geofizycznych bloku przedsudeckiego .
W ramach badan strefy dys lokacyjnej srodkowej Odry, w obszarze mi~dzy
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Wroc!awiem a Opolem, w pierwszych latach osiemdziesi&tych wykonano 7 gll'bokich otworow. Przyczynily si~ one do rozpoznania utworow kenozoiku. mezozoiku,

permu i podloza proterolOicznego. Zbadano m.in. budowl' permskiego zapadliska
tektonicznego Laskowic - Lipowej. W niektorych otworach stwierdlOno permskie
osady wl'glonosne (bez znaczenia przemyslowego). Otwory gll'bokie wykonane
w Gorach Bardzkich (Boguszyn i Zdanow) przyniosly rozpoznanie nieznanych na
powierzchni zespolow skalnych, m.in. plytkowodnych osadow dolnego turneju.
Przes&dlOno ostatecznie fakt zasadniczej roh tektoniki grawitacyjnej w ewolucji
struktury bardzkiej . Jednostki litostratygraficzne dolnokarbonskie· s& parautochtonicznymi platami zeShzgowymi, natomiast jednostki litostratygraficzne sylursko-dewonskie stanowi& platy i plaszczowiny allochtoniczne. Ozil'ki gll'bokim otworom w synklinorium srodsudeckim (w ramach badan wl'glozasobnosci) potwierdlOno fakt ci&glego przejscia od wizenu do namuru, tj ., podnoslOny juz przez H.
Teisseyre'a brak przejawow fazy sudeckiej orogenezy waryscyjskiej .
Prace wiertnicze w obrl'bie bloku przedsudeckiego ujawnily zwi&zek anomalii
grawimetryczno-magnetycznych z wystl'p uj&cym pod pokryw,! kenolOiczn& epimetamorficznym kompleksem skal wulkanicznych (K'!ty Wroc!awskie - Prochowice)
oraz zserpentynilOwanymi perydotytami (Przec!awice - Borek Strzelinski) .•
BAtTY I

W p6inych latach szescdziesi,!tych przedmiotem badan PIG stal sil' nowy,
z gcologicznego punktu widzenia prawie nieznany, region: polska CZl'sc Baltyku.
W 1968 r. lOstal powolany Oddzial (pocz,!tkowo Pracownia) Geologii Morza z siedzib,! z Sopocie. Oddzialowi temu powierzono badania utworow dennych Baltyku
oraz prace zdjl'ciowe w ramach Szczegolowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50
000 na wybrzeZu - szczegolnie w rejonie Szczecina, gdzie ulokowano jedn,! z pracowni.
Do szczegolnie odpowiedzialnych zadan Oddzialu Geologii Morza nalezy wykonanie Mapy geologicznej dna Ballyku w skali 1:200000. Prace nad map,! prowadlOne s,! w dobrym tempie. NaleZy podkreSlic, iz instrukcja jej sporz&dzania i przygotowywania do druku stanowi powazne osi,!gnil'cie PIG. Nie miala ona zadnych
tradycji w historii polskich badan geologicznych i jest oryginalnym , a zarazem jednym z nielicznych w swiecie opracowaniem tego rodzaju. lui pierwsze ukonczone
arkusze mapy dna Baltyku wykazaly, ze powstaje dzielo z zakresu geologii morza
odznaczaj'lce si~ bardzo wysokim poziomem. Nic wi~c dziwnego, ie wlasnie geologom Oddzialu Geologii Morza PIG, w ramach mil'dzynarodowego programu Inlermorgeo (RWPG), powierzono opracowanie wytycznych geologicznego kartowania szelfu. Zostaly one opracowane w instytucie i przyjl'te przez zagranicznych
uczestnik6w programu .
Prace zdjl'ciowe i towarzysz'!ce im badania budowy geologicznej oraz paleogeografii obszaru poludniowobaltyckiego prowadzone s& na podstawie probek powierzchniowych i rdzeni pobieranych z osadow dennych. Jedne i drugie poddawane
s& szczegolowym badaniom laboratoryjnym (lito- i biostratygraficznym). Uzupelniaj& je prace sejsmoakustyczne (wykonywane na zlecenie PIG przez geofizykow
przemyslu naftowego).
Do istotnych osi&gnil'c PIG w dotychczasowych badaniach geologicznych dna
Baltyku nalezy zahczyc: wyroznienie glownych jednostek litostratygraficznych utworow plejstocenskich i holoccnskich, ustalenie ich diagnostycznych cech paleontologicznych i litologicznych oraz okreSIenie obecnego rozmieszczenia i warunkow
akumulacji osadow, zwlaszcza w strefie gll'bokosciowej 60-80 m. Na podstawie
tych spostrzezen opisano procesy prowadz'!ce do redepozycji i zmian posedymentacyjnych badanych utworow.
Kartowanie geologiczne dna polskiej cZl'sci Baltyku w sposob istotny przyczyni-
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10 sil' do odkrycia i u90kumentowania zloz kruszywa naturalnego (Lawica Siupska,
Poludniowa Lawica Srodkowa, Zatoka Koszalinska).
Podstawq rozpoznania przez prG wgll'bnej budowy geologicznej dna Baltyku
staly sil' badania geofizyczne (w tym sejsmika morska), wykonane w latach szesedziesi'!tych i w polowie lat siedemdziesi'!tych, oraz wyniki otworow gll'bokich zlokalizowanych w skrajnie p61nocnej Polsce. Syntezl' tych prac zawarto w Atlasie
geologiezno-strukturalnym poludniowej cz~sei Morza Baltyekiego w skali 1:750 000
(1979). Zostal on .opracowany przez zespol geolog6w prG (przy wspolpracy jednego
autora z PAN) zajmuj,!cych sil' wgll'bnymi badaniami regionalnymi Nizu Polskiego.
Pocz'!wszy od 1975 r., tj. od zalozenia mil'dzynarodowej Wspolnej Organizacji
Petrobaltie, prG scisle z ni,! wspolpracuje . Pocz'ltkowo geolodzy instytutu uczestniczyli w opracowaniu pierwszego programu badawczego, a nastl'pnie podjl'li opracowania materialow pochodzqcych z otworow gll'bokich realizowanych przez Petrobaltic w ramach poszukiwan zlM wl'glowodorow w polskiej cZI'Sci Morza Baltyckiego. Materialy te S'l zastrzezone.
ZAKONCZENIE
Badania regionalne, bl'd'lce syntezq wszystkich podstawowych dyscyplin geologicznych, sq jednoczesnie irodlem osi,!gnil'e naukowych 0 charakterze uniwersalnym, wykraczaj'lcym daleko poza granice badanego obszaru. Osi'lgnil'cia tego rodzaju staly sil' takie udzialem prG. Wiele z nich wymieniono wyzej przy omawianiu
poszczegolnych regionow geologicznych Polski. Konczqc niniejszy szkic, pora
wspomniee 0 niekt6rych sukcesach instytutu zwi'lzanych z wl'Zszymi, bardziej wyspecjalizowanymi dziedzinami badawczymi, bez ktorych jednak rozwi'lzanie problemow wil'kszej rangi byloby niemo:i:liwe. Brak miejsca uniemozliwia nawet zwykle
wyliczenie wszystkich osi'lgnil'e tego rodzaju. Z koniecznoSci trzeba sil' ograniczye
do najwazniejszych.
Oobrym przykladem s,! tu zaslugi instytutu w dziedzinie krolowej nauk geologicznych - stratygrafii. Ozil'ki badaniom pra ustalono schematy lito- i biostratygraficzne dla przewazaj'lcej cZI'Sci pokrywy osadowej w Polsce. Ookonano m.in. korelacji podzialow biostratygraficznych mil'dzy facj,! wl'glanow'l i ilast'! ordowiku i syluru. Przeprowadzono korelacjl' biostratygraficznq karbonu dolnego Polski oraz
Europy Zachodniej i Wschodniej. Opracowano doldadn,! stratygrafil' florystyczn'l
karbonu gornego. Ustalono takze szczegolow'! litostratygrafil' permu, palinostratygrafil' triasu facji germanskiej, biostratygrafil' jury i kredy oraz palinostratygrafil'
interglacjalow czwartorzl'du. Pracownicy instytutu wniesli wiele do mil'dzynarodowych badan dotyczqcych niektorych gl6wnych granic stratygraficznych (prekambr
- kambr, sylur - dewon, perm - trias, jura - kreda).
Schemat litostratygraficzny i tektoniczny podloza krystalicznego platformy prekambryjskiej to kolejne osi'lgnil'cie geologow PIG, bl'd,!ce rezultatem prac petrograficzno-mineralogicznych i geochemicznych. Szczegolowym badaniom tego rodzaju poddano m.in. suwalski masyw zasadowy w zwi,!zku z wystl'Powaniem rud
ilmenitowo-magnetytowych. W ostatnich latach ukonclOno wyczerpuj'!ce opracowanie budowy tego masywu.
Wyniki badan geologicznych, stratygraficznych i tektonicznych prowadzonych
przez Panstwowy rnstytut Geologiczny zostaly zawarte w wielotQmowym dziele kilkudziesil'ciu autorow pI. Budowa geologiezna Polski. Jest one wydawane w jl'zyku
polskim i - w niewielkim skrocie - w jl'zyku angielskim. Tom pierwszy tego dziela Stratygrafia dzieli sil' na 3 cZl'sci: cZl'se 1 - Prekambr i Paleozoik , cZl'se 2 Mezozoik, cZl's6 3 - Kenozoik. Tom drugi Katalog skamienialosci, ktorego edycja
zarowno w jl'zyku polskim , jak i angielskim lOstala juz zakonczona, zawiera spis
skamienialosci wszystkich rodzajow i gatunkow fauny i flory - od paleozoiku po
czwartorzl'd - wystl'puj,!cych w Polsce. Trzeci tom to Atlas skamienialosci prze-
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wodnich i charakterystycznych, zawieraj~cy pelny opis i charakterystyk~ fauny i flory paleozoiku , mezozoiku i kenozoiku, uzupelniony bogat'! dokumentacj~ geologiczn~. Do chwili obecnej w j~zyku polskim ukazaly si~ 3 cz~sci aUasu dotycz~ce
skamienialosci fauny i flory mezozoiku oraz w j~zyku angielskim - cz~sc 2a Trias. Pozostale cZ~Sci atlasu znajduj~ si~ w druku.
Wyniki badan tektonicznych zostaly zebrane i opublikowane w tomie IV Budowy geologicznej Polski - Tektonika. Tom ten w j~zyku polskim sklada si~ z trzech
cZ~Sci; cz~sc I - Niz Polski, cz~sc 2 - Karpaty, cz~sc 3 - Sudety i obszary przylegle. Wersja angielska zostala wydana w jednym tomie. Budowo geologiczna Polski
stanowi jedno z ogniw nieprzemijaj~cego dorobku geologii polskiej gromadzonego
na przestrzeni dziesi'!tk6w lat przez kilka pokolen badaczy.
Bardzo istotny post~p osi~gni~to w petrograficzno-mineralogicznych i geochemicznych badaniach pokrywy osadowej Polski. _Na przypomnienie zasluguje zbiorowe, dwucz~sciowe dzielo geolog6w instytutu (pod red. A. Laszkiewicza) zatytulowane Skaly platformy prekambryjskiej w Polsce omawiaj~ce podloze krystaliczne
(1973 r.) i pokryw~ osadow,! (1974 r.). W dorobku pracownik6w PIG znalazly si~
obszerne publikacje poswi~cone termicznej identyfikacji mineral6w ila~tych, pierwiastkom Sladowym w srodowisku biologicznym i mineralom Dolnego SI~ska oraz
szeroko znany slownik petrograficzny. Godny podkreSlenia jest fakt dominuj~cego
wkladu PIG w sedymentologiczne rozpoznanie w Polsce utwor6w w~glanowych
i ewaporatowych przede wszystkim ordowiku, dewonu, cechsztynu i jury. Sedymentologicznymi badaniami utwor6w terygenicznych, poza Karpatami, 0 kt6rych
byla mow a wyzej, obj~to gl6wnie kambr, sylur, karbon , czewony sNgowiec, pstry
piaskowiec, lias i trzeciorz~d.
Rozpoznanie budowy geologicznej Polski wymagalo stosowania roznorodnych
metod badan zdalnych-. Obok wspomnianych wielokrotnie wyzej metod geofizycznych, nalezy tu wymienic prace fotogeologiczne. Ich najnowoczesniejsz~ form~ 5'1
badania za posrednictwem zdj~c satelitarnych. PIG jest jedynq ··plac6wkqw Polsce,
kt6ra od 1975 r. wykonuje nieprzerwanie opracowania geologiczne na podstawie
material6w tego rodzaju. Wspomniana poprzednio, wykonana w instytucie w 1984
r., Mapa j%geologiczna Polski w skali 1:I 000 000 swiadczy 0 przydatnosci zdj~c
satelitarnych dla posredniego wnioskowania 0 wgl~bnych rysach budowy geologicznej, nawet w warunkach istnienia grubej pokrywy osad6w mlodszych. Lineamenty i struktury pierscieniowe, oglqdane okiem kamery z kosmosu, "przeswiecajq"
przez t~ pokryw~ i dajq si~ odczytac.
Miarq intensywnoSci prowadzonych przez PIG badan budowy geologicznej Polski jest fakt, ze l'!czna gl~bokosc otwor6w wiertniczych wykonanych w latach
1950-1988 (tylko w ramach roznorodnych prac regionalnych) przekracza znacznie
I 000 000 m. Prace geofizyczne, realizowane dla potrzeb badan regionalnych instytutu w latach 1945-1988, wyrazaj'! si~ liczb,! okolo 55 000 km profil6w sejsmicznych (od 1973 r., gdy wprowadzono rejestracj~ cyfrow'!, wykonano okolo 4000
km profil6w refrakcyjnych i okolo II 000 km profil6w refleksyjnych). Caly obszar
Polski pokryty jest pomiarami grawimetrycznymi i magnetycznymi. Najwi~ksz,! g~
stose pomi~r6w grawimetycznych (ponad 2,5 punktu na km' ) notuje si~ na Dolnym
i G6rnYlJl SI~sku, w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim, na znacznym obszarze G6r Swi~tokrzyskich i w p61nocno-wschodniej cZ~Sci kraju. Najwi~ksz,! g~stos
ci~ pomiar6w magnetycznych (ponad 6 p,unkt6w na km') odznaczaj,! si~ Sudety,
p61nocno-wschodnie obrzezenie G6rnego SI~ska oraz Polska p6Inocno-wschodnia.

Rozpoznanie budowy geologicznej kraju wsz~dzie nalezy do zasadniczych obowi,!zk6w tych naukowych plac6wek geologicznych, kt6re slut'! dzialalnosci gospo-
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Streszczenie

darczej. W Polsce, przed siedemdziesi~cioma laty,
tut Geologiczny.
I nie sprzeniel)'ierzyl si~ swemu przeznaczeniu.

misj~ t~ podj~ !

Panstwowy Insty-
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Warszawa. ul. Rakowiccka 4
Nadcslano dn ia 5 kwictnia 1988 r.
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COCTOSlleHMM nOH KOPTb l Y'-IOCTBytoT COTPYAHHKM

SblCWI4X Y'-le6Hblx lOseAeHI4H , AKoAeMMH HOYK M re01l0rM4eCKMX npeAnpMlITI4H.

1025

1 :300 000

OTI10)f(eHMH.

BOPHOHTOX.

OrpoMHblM MepOnpMlITMeM, oCYLLleCTS1llleMbIM nOA PYKOBOACTBOM
CbeMKO MOCWT060

"IeTl~epTH4HbIX

lib

o6LL1ero K01lH4eCTBO

AO CMX nop lOCHlITO CS b lwe 25% 101 OTne'-lOTOHO CBblwe 20% I1MCTOS.

¢YHAoMeHT01lbHble pa60Tbi .... HCTMTyTO OT pO)f(eHb l B pAAe CBOAHblX TPYAOB, B TOM I.fMcne: reo~
1l0rM'-IeCKMM OT1l0C nOl1bWM MOCWT06o 1: 1000
OTnoc nnoTcpopMeHHblx 061l0CTeH

OTnoc nepMH nl10TlpOpMeHHbix o6nocTeH
KPHCT0l1llH4eCKOro

1:2 000 000.

cpYHAoMeHTo

000 M 1:2 000 000, n .... Tol1o r o-no1leoreorpo4HfYeCKMH
1:2 000 000, nMTOcpOLl.MOnbH~~noneoreorpocpHyeCKMH
MOCWT060 1:1000 000 H 1:2 000 000, re0I10rH'-IeCKHH OT1l0C

MOCWT06o

n01lbCKOH

40CT'"

BOCT04Ho-EsponeHcKoH

n1l0TcpopHbJ

HOCWT06o

KpoMe OTnOCOB, re0l10rOMM .... HCT .... TYTO COCTOB1leH pllA CnellMOllbHblX HeTlKOMOCWT06HbiX

KOPT , OTPO)f(OIOLLlHX pOlHble ocneKTbl reOnOrH"IeC KOrO cTpoeHHfI, HOnpl4Mep: TeKTOHl4"1eCKHe KOPTbl
nonbwH, B sHAe YOCTeH

Me)f(AYHopOAHOH TeKTOHM4eCKoH

KOpT bJ

EBponbl

HOCWT06o

1:5 000 000

(ABO I4lAOHMlI), r e01l0rHl.feC KOll KOPTO nOl1bWI4 H CTPOH COCe,llHHX 6el KOHHOlOA, Me30301l 101 nepMH,
MOCW T 06o

1:1000 000,

$oToreOI'Orl4l.feCKOJI KOPTO nonbwM HOCWT06o

KOPTO nOllbWI4 MOCWT06o

1 :500 000

1:1000 000,

re0J10rH"IeCKOll

(ABO SOPMOHTO: 6el YeTBepTH"IHbIX OTJ10)f(eHHH 101 C "IeTBepTH4-

HblMM OTnO)f(eHl4l1M .... ).

1953

B
YeCKOH

r. re01l0rH"IeCKHH HHCTHTyT HO"lan HlAOHHe 06l0PHbiX reocpM 3H4e CKI1X KOpT -

KOPTbl

nOJ1bWH l1ocwTo60

1 :500 000

ceHcMH~

H 110rHHTHoH H rposHMeTpH"IeCKOH KOpT MOCWT060

1: 500000, I: 300000, 1: 200 000.
PEr l-10HAllbHbiE I-1CCnEAOBAHI-1J1
B

1945

r. nepe,q n01lbCKOH reonorHeH SCT01l0 CnO)f(HOA lOAOYO -

Hly4eHHe rlly6HHHoro CTpOeHHJI

n01lbCKOH HHlMeHHOCTM. rOCY,lI0pCTBeHHbIH re01l0rH"IeCKHM I4HCTMTYT npHCTynHn K peweHHIO :noH
lO,llOI.fH. 30 n ep soe nocneBoeHHoe ,lIeCJlTl4neTl4e S MTore npOBe,lleHHblX Hcc:ne,llOBOHHH B OCHOSOHHM
HH3MeHHOCTM SbIJlS1leHO HeCKOl1bKO ,lIHOnMpOS Ll.exwTeHHoBblX coneH M nonyYeHbl ,lIQHHble no cTpoeHHIO

MelO~KOHHOloHcKo ro CTPYKTypHoro KOMnneKca .

B cepe,llHHe

nRTHAeCRTblX rOAos HHCTHTyT cosMeCTHO C HecpTlIHOH npoHblwneHHoCT blO npHcTynHn

K CH CTeMOTH"IeCKoMY HlYl.feHHIO nOH TeppHTopHH C nOHOLLlbto r1ly6oKoro 6ypeHMR (BH040ne
n03)f(e

AO 3000 11,

AO 5000 11) 14 reoqi HlHyeCKI4X p060T. 3T14 Hccn.e ,llOBQHHlI npO,l101l)t(QIOTCJI M S HOCTORLLlee Spel1l1. Ho
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OCHoeOHHH nony'leHHblX pe3ynbTOToa a HHCTHT)'Te 6blnH pOlpo60TOHbi oCHOabII'lHTOCTpOTHrpo4lHH ADKeM6pHlI H nOne010l'l nOl'lbCKOH 'lOCTH BOCTO'lHO-EaponeHcKOH nnOT4l0pHbl, AOKOlOHO pocnpocTpoHeHHe
AeaoHo 11 Kop60HO e I-OrO-eOCTO'lHOH 'lOCTH CTPOHbl, a ceaepHoH, ceeepO-lOnoAHoH 11 4eHTpanbHOH
'lOCTl'IX

HccneAoeoHbl

OTnO)l(eHHl'I

nepMcKoro

ce,£llotHeHTOllHoHHoro

60cceHHo,

npeACTOanl'llOlJ.Il4e

H01460nee nepcneKTH8Hbie a OTHOWeHl111 He4lTer030HoCHOCTH 4l0PMOllHI1. KpoMe Toro, 6blno Hly'leHO
nHToCTpoTHrpoqll411 Me10]Ol'l, KOK e npeAenox BOCTO'lHO-EeponeMcKOH nnoT¢lopMbl, TOK H 8 OCTonbHOH
'lOCTH nonbCkOH HH]MeHHOCTH. Ho OCH080HHH OHOnl4]O MOll.\HOcTeH 101 q,OI.lHOl'lbHOrO COCTOao OTno)f(eHHH

YCTOH08neHbi TpH

HI43MeHHOCTH:

KpynHblx

HI4)f(HenOne030HCKI4H,

TeKTOHo-ceAHMeHTOI\HOHHbIX
AeeoH-Kop60HCKHH

K HepeweHHblH npo6neMoM BC
Ho-EaponeHcKoH

1 elJ.le

nl1oT4lopMbl,

xapOKTep

H

IIHKnO

e

OCHOaOHI4H

nonbcKoH

nepMo-Me303011cKHH .

OTHOCl'ITCl'I npocTHpoHHe I-OrO-30noAHoH rpOHHl.lbl BOCTO'lTeKTOHH'leCKOH

30Hbl

TeMccepo-TopHKaHcTo,

BHeWHJIJI

30HO eOpI4ClIMA.
reonorO-C'heMO'lHble
H1y'leHHK>

p060Tbi

MOCWT06o

1 :50 000

'lexno

nonbcKoH

HH3MeHHOCTH,

KOHH030HcKoro

e 3HO'lHTenbHOH
a

TOK>Ke

CTeneHH

cnoc06CTaoeonH

p03po60TKH

crpoTHrpo4lHH

'leT8epTH'lHOH CHCTeMbl.
B nocne80eHHbie rOAbl

HccneA080HHR HHCTHTYTO 8 KopnoTox COCTORnl4, 8 OCHOBHdM, a npo-

aeAeHHH reOnOrH'leCKOH C'heHKH. B weCTHAeClITbie rOAbl 6bl11H HO'lOTbl P060Tbi no H3y'leHI4K> rny6HHHoro CTpOeHHl'I KopnOT, npOAOn)l(OK>IJ.IHet:JI AOHbIHe. B HTore acex p060T npOH38eAeHO AeTonbHoe
nHTOCTpOTHrpa¢lH'leCKOe pOC'lneHeHHe e npeAenox 8cex CTpyKTyp KopnOTCKoro perHOHO. I-1ccneAo80Hbl OCHOBHble TeKTOHH'leCKHe eAHHHlIbl KopnOT, 8bll'leneHbi CTPYKT)'pbl aToporo npOl'lAKO H TeKTOHH'leCKHe OTTOp>KeHlIbl 143 30H, PO],£IeJ"IRK>IJ.II4X KopnOTCKl4e 60cceHHbl. B HTore rny60Koro 6ypeHHII
OK030nOCb,
6bl1H1

'lTO

KopnOTCKOJI

npeAnpHHJlTbl

reOCHHKnHHonb

Hccne,QoaOHHJI

xopOKTepH3yeTC1I

nnonpopHeHHoro

3HO'lHTenbHO

OCH080HH1I

HeHbweM

npeAKopnOTCKoro

WHpHHOH.
nporH60

H

KopnOTCKHX HO,QaHrOB.
I-1HTeHcHaHble reOIlOrH'leCKHe HccneAOaOHH1I ocylJ.leCTBn1lnHCb TOK>Ke B CBeHTOKWHCKOM perHOHe.
1-13 o61J.1ero 'lHCnO

80 nHCTOB reOnOrH'leCKOH

KOPTbl MOCWT06a

:nor o perHOHO, B HOCTORlJ.lee 8peMR COCTOBneHbl Y>Ke

3/4

1 : 50 000,

nHCT08.

npHXOARIJ.IHXCl'I HO TeppHTOpHI-O

B 6nH>KOHWHe

rOAbl BeCb perHOH

6YAeT nOKpblT AeTonbHoH re0l10rH4eCKoH KOpTOH.
B npou,ecce H3y4eHH1I CTPYKTYPHOH 3aOnK>u,HH CBeHToKwHCKHX rop AOK010HO, 'ITO aonHO n03AHeKoneAOHCKOH cKnOA40TOCTH nepeMeLl..\OnOCb C I-Oro Ho ceBep C nYAnOBCKoro 8eKO no 3HCKHH eeK. KpOMe
Toro, Bbl1lBI1eHO al1HAHHe 6peTOHCKHX ABH>KeHHH HO ¢lOPHHpOBOHHe ceAHMeHTOUHOHHblX 60cceHHoa
11 "pOBeAeHO peKoHcTpyKlIH1I aopHClIHHCKoro CTPYKTypHoro nnOHO 3Toro perHOHO.
PerHOHonbHble HccneAoaOHHJI HHCTHTYTO B BepXHeH CHI1e31-1H KOHlIeHTpHp080nHCb HO H3y4eHHH
Kop60HO

H

reonorH4eCKoro

CTpoeHHR

yronbHoro 60cceHHO.

reOnOrOMI1

HHCTHTYTO

p03po6oTOHO

IIHtPPOBOII HOHeHKnOTYpo yronbHblX nnOCTOB, KOTOPOA 6blno 8HeApeHO B ropHyl-O npOKTHKy 101 npe,£lCT Oenl'leT KOppellRIIHOHHYK>OCH08Y ropH10HToa yrlleHOCHOro Kop60HO npH CTpyK"TypHbiX nOCTpoeHHAX.
B

nocneAHee

apeMJI

60cceHHO MOCWT050
ceHHo

JII

KOpTbl

HHCTHTYT

HO'lOI1

1: 1 00 000.

Y)f(e H3AOHbi KOPTbl, xopoKTepH3ylOUJ,He TepMJII'lecKJII'1' ycnoBHA 60c-

K04eCT80 yrI1eH.

p060T HHCTJIITYTo H3nO>KeHbl 6
C

COCTOB11eHHe

CocT08n~IOTc~

Hoaoro

JII

reo4lH3H'leCKHX

yronbHoro 60cceHHo BbIRBI1eH AOKeM6pHHCKHH ¢lYHAOMeHT.
pOMneHHA 6occeHHo npOCne)l(eHO KpoKOBCKOI'l
CToanRlOU,tOR

KOlleAOHcKyK>

CYAeTbl A8nRK>TCR
MOCWT060

aeTBb

Kop60Hy BepXHeCHne3CKoro 60cceHHo .
p060T a OCHOBOHHH

BepXHeCHI1e3CKOro

nOA Me3030eM ceBepo-BocT04Horo 06-

BOPHCIIHA,

cornOCHO ApyrHM B3rnl'lAOM npeA-

CTpyKTypy.

eAHHCTBeHHblH ,£10 CJIIX

1:25 000 .• 3TO

BepXHlkJllne3CKOro yronbHoro

reonoro-cTpYKTypHble KOpTbl. OCHoaHbie HTorH

HOHOiP04lHH, nOCBRlJ.leHHOH

nOMOLl..\bK> rny6HHHoiO 5ypeHHl'I

OTnoco

C"beMKO,

npOaoAHHofl

nop

perJIIOHOH AeTonbHOH 'reonorH4ecKoM C'heHKH

nOA PYKOBOACTSOH

reOnOrHYeCKOrO HHCTHTYTO, B

HOCTOl'lll.(ee apeMJI nO~TH 30aepweHo. Ho py6e>Ke weCTHAeCI'ITblX \II ceMH,£IeCflTbiX rOAoa HHCTHTYT
H3A0J1 reonorH4eCKJIIH OTnoc HH>KHeCHne3CKoro yronbHoro 60cceHHO, B MOcwT06e

1 :100 000.

B HTore

npoBeAeHHI'I reonorO-CbeM04HblX p060T H rny6HHHbiX peiHOHOI1bHbIX HccneAoBoHHH HH>KHeH CHne1JIIH
AocTHrHYT 3HO'lJIITenbHbIl4 nporpecc B H3y4eHj.H1 nHTonorHH, cTpoTHrpo4lHH H TeKTOHHKH :noH 0610CTH.

B

4eHTponbHOH 'lOCTH CYAeT, HonpHHep, AOK030HO ceAHMeHTOllHOHHOA nocneAoaoTenbHOCTb
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He>KAY aepxHe.ltleikKMH M HIOI(HeHQHlOpCKMH nOA"'"pycoMM, cneAOBQTenbHO, OTcYTCTBMe npolianeHMM

Cy.a.eTCKOM ¢lOlbl BapMCL\"MCKOrO OpOreHelo.

r eonerM

MHCTHryTo

II nocneAHee ape"'JI BblABMHynM

rMnOTelY 0 Hon"""M cilparHeHTQ OKcoHM'teCKoH I(OPbl II cTpoeHHM HM)I(HeCMnelCKoro perMoHo, BblcKa·
lb/BaeTCJI TQI()Ke IlrmlA 0

TeppOHOX 8

BOPMCL\MMCKOI'1

OCHOaOHM"

IOrO-JOnOAHOM

'taCTH

nOn.WH.

rny60KMHM CI<8Q)I(IiIHQHH H reO¢lH1Hl.leCKMHM HeTOAQI1H pOlBeAQHQ TeKT1)HH'teCKO" 10HO cpeAHe"

OApbl. rny6MHHbie perMOHonbHble HccneAOBQHHR "pOBCAMnHCb TQK)I(e 8 6apAlKHX ropax CYAeT.
MeJKCYAeTCKOI'1 CHHKnMHopHH .. HO npeACYA~TCKOM HOHOKnKHQIHf.

B KOHL\e weCTH.a.eCIITbIX rOADa
CneA08QHHII

HOIiOro

perHOHO -

rOCYAopCT8eHHblH reonorH'tecKMM HHCTMTYT "peA"pHH,.n He-

nonbCKOM

OKSOTOPMM

60nTMMCKoro

MOp",

nepsyto O'tepeAb, HO COCTOllneHMe reonorM'teCKOM KOPTbl AHO, II MocwTo6e

P060Tbi

1 :200 000.

HOLlelleHbl,

II

P060Tbi npo·

IIOAIITCJII nYTeM oT6opo KepHo 14 np06 AOHHblX OCOAKOII C nocneAylOllIMM AeTOllbHblM OH011M30M npo6
11060pOTOPHblKM KeTOAOKM. ,QononHMTellbHo np080AlITOI ceMcMooKycTH'tecKHe 30Mepbl.

K

IIO)KHbIM

AOCTM)KeHM"K MHCTMTyTO II HccneAolloHMM reonorM'teCKoro cTpOeHMlI AHO to)t(HOM 'tOCTM 6onTMi1cKO·
ro HOP" cneAyeT OTHeCTM onpeAeneHMe OCH08HbJX nMTOCTpOTHrpO~M'teCKMX eAMHMLI nlleMCTOLleHO
H rOn014eHO lot M3y'teHMe C08peHeHHbiX yenollMM oKKyl'lyn"LlHH AOHHblX OCOAKOII.
XopOKTepMCTMKO rny61otHHoro reonorM'teCKoro

CTpOeHHlI 6011TMMCKOM OK80TOPMM COCToal1eHO

reonorOMH MHCTMryTO HO OCHOIIOHMM reo4tHlM'teCKMX AOHHbIX, II TOM 'tHcne HOPCKOM ceMCMHKH, M
AOHHblX rny6MHHoro 6ypeHIof1l II KpOMHeM ce8epHOM 'tOCTIof CTpOHbl. Io1TorM 3TMX p060T o6061l1eHbl II
reonorH'teCKOH OT110ce to)l(HOH 'tOCTM 6011TMHCKoro MOP", II MocwTo6e
CYMMOPHOl! rny6MHo 6ypeHMII ]0 nepMoA

195,0 -1988

rny6MHHbiX pentOHOnbHblx MccneAo8oHMM lHo'tMTellbHO npe8blwoeT
HOCTb ceMcHH'tecKHx npo4tMneM, COCTolll1eHHblX 30

1 :75 000.

rr. II POMKOX npolloAHHblX MHCTMTYTOH

1945-1988

1 000 000 H. npOAOn)KMTenb·
55000 KH. Bc" TeppM·

rr., AOCTHroeT

TOpHI! nonbWM nOKpblTO rpOIIMHeTpM'teCKOH M MorHMTHOH CloeHKoM.

Krzysztof JAWOROWSKI

STATE GEOLOGICAL INSTITUTE IN STUDIES OF GEOLOGICAL STRUCTURE
OF POLAND
Summary

1919-1944
The State Geological Iristitute was among the first research institutes that have been established after
the First World War by the reborn country of Poland. Geological structure of the country, partitioned
for many years before by the occupants, was known differently in that time. Only the southern part of
the country had a complete geological map in a scale of 1:75,000. This map was prepared in 1886-1911
by the Polish Academy of Science.
Studies of a geological structure of country, firstly the mapping, belonged to the principal tasks of
the State Geological Institute. The first geological map of the whole Polish territory was published by
the Institute in a scale of 1:750,000 in 1926. Already during the first years of the Institute activity, the
works over sets of geological maps in scales of I: 100,000 and I :50,000 have been initiated. In the Upper
Silesia the edition of geological maps in a scale of I ;25,000 was started.
Vast areas of the country were covered by in te nsive studies that formed the basis for a rapid increase
after 1938 of set cartographic publications. But cartographic materials of many authors that needed only
the editorial preparation, were not published due to the outbreak of the Second World War, Such was
the destiny of many cartographic materials from the Polish Lowland, Carpathians, Upper Silesia, Vol·
hynia, Podolia, Polesie and Vilnius region.
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Regional and stratigraphic studies of the Stare Geological Institute before 1939, have been mainly but
nOl cxduslvely focused in areas without a thick cover of Quaternary deposits. Such concentration of
works was due to geological technics of that time.
The most intensive have been carried through in the Carpathians and their foreland. They remained
in a strict connection with interests of the oil industry. The Carpathian fore land was the first region in
which the State Geological Institute applied geophysical measurements in geological investigations.
Studies in the Holy Cross Mts resulted in preparation of numerous sections and maps that illustrate
complex tectonics of the region. Well documented stratigraphical schemes of the Holy Cross region were
correlated with internationa l stratigraphic standards.
The Upper Silesia was very intensively examined. Geologists from the State Geological Institute
prepared a uniform stratigraphic subdivision of the Carbon iferous of the Polish Coal Basin, concordant
with the most up-to-date international scheme of that time.
Deep geological structure of the Polish Lowland , covered with a thick mantle of Cainozoic sediments, have been the subject of theoretical considerations until the end of the twenties. Starting from
1930, the State Geological Inst itute initiated drilling and geophysical works in Kujawy i.e. in the central
part of the Pol ish Lowland.
In 1939-1944 (during the war) geologists of the State Geological Institute kept working. Materials
were collected with hope to use them with profit to the country after a renewed independence. Everything possible was done to make the works demanded by the occupan t go slowly and without any profits
for him.

1945-1989
Just after the Second World War, in 1945-1946, geologists of the State Geologica l Institute delimited main directions of studies of geological structure of Poland wit hin its new frontiers. Mapping, geophysical works and studies of deep geological structure of areas with thick mantle of Quaternary sediments were put ahead.

GEOLOGtCAL MAPPING

In 1946 a un iform geological map of Poland in a scale of 1:300,000 was initiated. This map is
composed of two sets: A - covered (with Quaternary) and B - uncovered (without Quaternary) ones.
Both sets of the map had been published until 1953. In 1964 the State Geological Institute started to
prepare a geological map of Poland in a scale of 1:200,000. This map is also published in two sets,
covered and uncovered.
Geological map of Poland in a scale of 1:50,000 forms a huge undertaking which is supervised by the
State Geological Institute. Its systematic preparation was started in the Institute in 1954. Realization of
the map granted by the State Geological Institute, is carried through by scientists from universities,
Polish Academy of Sciences and by workers of geological enterprises. Up to the present amongst the
total number of 1025 sheets, over 25% have been mapped and over 20% are published.
Basic studies carried through by the State GeolQgical Institute formed the subject of many synthetic
monographs what is expressed by geological atlases. They co mprise: Geological Atlas of Poland in scales
I: 1,000,000 and I :2,000,000, Lithologic-paleogeographica l Atlas of Platform Areas in a scale of
1:2,000,000, Lithofacial-paleogeog raphical At las of the Permian of Platform Areas in scales of
I: I ,000,000 and I :2,000,000, and Geological Atlas of Crystalline Bedrock in the Polish Part of the East-European Platform in a scale of I :2,000,000. Besides the atlases, geologists from the State Geological
Institute prepared numerous separate maps in small scales that illustrate various aspects of a geological
structure of the country. Among them the most important are: tectonic maps of Poland that are fragments of two editions of the International Tectonical Map of Europe in a scale of I :5,000,000. Geological Map of Poland and Adjacent Countries without Cainozoic, Mesozoic and Permian Sediments in scale
of 1: I ,000,000, Photogeoiogicai Map of Poland in a sca le of i: I ,000,000. Geological Map of Poland in a
sca le of 1 :500,000 (two versions: without and with the Quaternary cover).
Already in 1953 the general geophYSIcal maps started to be published by the State Geological Institu-
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tc. Geophysicists from the Institute prepared the seismic map of Poland in a sca le of I :500,000 and
uniform magnetic and gravimetric maps in scales: 1:500,000, 1:300,000 and 1:200,000.
REGIONAL STUDIES

In 1945 the p.roblem of deep structure of the Polish Lowland created a great challenge for the Polish
geology which has been picked up by the State Geological Institute. During the first post-war decade
numerous diapirs of the Zechste in salts were located in a substrate of the Polish Lowland and data on
structure of the Mesozo ic-Cai nozoic structural complex were collected.
In the half of the fifties the Institute as welt as the oil industry started systematic investigations with a
use of deep boreholes (at first to 3000 m a nd then also over 5000 m deep) and geophysical methods. Such
works are continued up to the present. Due to collected data the scientists from the State Geological
Institute prepared the basis for lithostratigraphy of Precambrian and Paleozo ic sedi ments in the Polish
part of the East·European Plalfonn. Presence of the Devonian and Carboniferous sedimen ts was noted
in southeastern Poland. In northwestern, northern and centra l Poland sediments of the Permian sedi·
mentary basin were recognized. They are in a substrate of the Po lish Lowland the most prospective
fllnnations from a point of view of occurrence of natural oil and gas deposits. A lithostratigraphy of the
Mesozoic complex ha s been also studied, either in the area of the East·European Platform or outside its
limits, in the remaining part ofa substrate of the Polish Lowland. Basing on analyses of thicknesses and
facies of studied sed ime nts, a development of three great diastrophic··sedimentary cycles was reconstruc·
ted in a substrate of the Polish Lowland i.e. the Lower Paleozoic, Devonian·Carboniferous and Permian ~
Mesozoic ones.
Among the problems which are still not determined, there arc: running of the southwestern border of
the East·European Platform , origin of the Teissey re· Tornquist's tectonic lone, outer zone of the Variscites.
Cartographic works connected with a geo logica l map in a scale of I :50,OOQ resulted in a considerable
recognition of the Cainozoic cover of the Poli sh Lowland. In the State Geological Institute the attempts
to prepa re a synthesis of st ratigraphy of the Polish Quaternary werc undertaken.
During the post-war period the work s of the Institute in the Carpath ians were predominated by
mapping. In the sixties deep studies of a geological structure of the Carpathians have been ini tiated and
arc continued until nowadays . Surface and deep invest igations of the Institute in the Carpathians resu lted in a preparation of a detailed lith ostratigraphic subdivision within all the geological units of the
region. Main tectonic units of the Carpathians were recognized. secondary o nes were discovered as well
as tectonic rafts fr o m the zones that separate the Ca rpathian basins. Deep bo reholes enabled to find
deep transversa l shortening of the Carpathian geosyncline. Studies of a platform su bstrate of the Carpathian Foredeep and of the Carpathian overthrusts were initiated.
The Holy Cross region belongs to the areas thal are very intensively studied. It is due to the fact that
abou t three fourth of a ll the 80 sheets of geological map in a scale of 1:50,000 and covering this region,
have been already prepared. In the nearest years the Holy Cross Region is supposed to be entirely
covered by a detailed geological mapping.
During the studies of a structural evolution of the Holy Cross Mts a dislocation of the wave of the
Late Caledon ian deformations from the sout h northwards since the Ludlovian until the Emsian has been
noted among othe r things. Besides, the influence of the Breto n movements on development of sed imen ~
tary basins was defined and the Variscite st ructural plan of the region was reconstructed.
The main although not the only target of regional studies of th e Institute in the Upper Silesia comprises a recognition of the Carboniferous sediments and of a geological structure of coal beds in that area.
Geologists from the State Geological Institute are the authors of the numerical nomenclature of the coal
beds. This system was accepted in mining practice and forms a reference pattern for structuf ..i maps of
conventional correlat ion horizons of the coal-bearing Carboniferous sedi ments. Recently the State Geological Institute started to prepare a new atlas of the Upper Silesian Coal Basin in a scale of I: 100,000.
Already the maps that present typical thermic co nditions of the basi n and maps of coal quality have
been published. Works over geologica l-st ructural maps are con tinued . Principa l geological studies carried by the Institute were co ll ected in a special monograph, sacrificed to sediments of the Upper Silesian
Coal Basin.

Streszczenie

53

Due to investigations with deep boreholes and geophysica l methods, the substrate of the Upper
Silesia n Coa l Basin is composed of massif of Precambrian consolidation. A substrate of the Mesozoic
sediments in the northeastern margin of the Upper Si lesian Coa l Basin comprises the Cracow branch of
the Variscidcs. According to other opin ions this area has the Caledonian consolidation.
The Sudetes are the only (up to the present) region of Poland covered by geological mapping in
a sca le of 1:25,000. This mapping, supervised by the State Geological Institute , is almost fi nished at
present.
At the turn of sixties and seventies the Insti tute published a geological atlas of the Lower Silesian
Coal Basin in a scale of I: 100,000. Cartographic works and deep regiona l studies of the Lower Silesia
have been accompanied by a progress in recognition of litho logy, stratigraphy and tectonics of the area.
The centra l Sudetes were found among others to indicate a sedimentary continuity of sediments of the
Upper Visean and Lower Namurian and so, the absence of symptoms of the Sudeten phase of the
Variscite orogeny. Lately the geologists of the State Geological Institute suggested a participat ion of
fragments of the ocean crust in structure of the Lower Silesia. The opinion on probable occurrence of
terranes in the Variscite substrate of southwestern Poland is also presented.
Due to deep boreholes and geophysical investigations a dis location zone of the Middle Odra was
exam ined. Deep regiona l studies were also carried through in the Ba rdo MIS., Mid ~S udetic Synclinorium
and in the Fore-Sudetic area.
In th e end of the sixties. the State Geologica l Institute started stud ies of a new region i.e. the Polish
part of the Balt ic Sea. Works over a geological map of the bottom of the Balti c Sea in a scale of
I :200,000 are ahead. Mapping and accompa nied studies of a geological structure are carried through on
the ba sis of collected surfa ce samples and cores of bottom sedi ments. Both are subjected to detai led
laboratory analyses. They are supplemented by seismoacoustic works. Significant achievements of the
Institute in geologica l investigations of the bottom of the southern part of the Baltic Sea comprise:
separat ion of main lithostratigraphic units of the Pleistocene and Holocene sediments and studies of
present conditions of deposition of bottom sediments.
Dcep geological structu re of the bottom of the southern Baltic Sea was recognized by geologists
from the State Geological Institute on the basis of geophysical investigations (marine seismics included)
an d deep bo reholes located in northernmost Poland . A synthesis of these works was enclosed in a
geological atlas of the southern Baltic Sea in a scale of 1:75.000.
A total length of bore holes done in 1950- 1988 within the deep regional investigations of the Institute considerably exceeds I min me ters. Geophysical works done in connect ion with regional investigati ons of the Institute in 1945-1988 reach about 55,000 km of seism ic so undings. T he whole territory of
Poland has been covered by gravimetric and magnetic measurements.

