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W tym roku Instytut Nauk Geologicz-
nych PAN obchodzi 60. rocznicê swojego
istnienia. Jubileuszowe okazje zwykle za-
chêcaj¹ do spojrzenia wstecz. Takich retro-
spektywnych podsumowañ by³o ju¿ kil-
ka, jak równie¿ promocyjnych broszur
(tradycyjnych i multimedialnych), któ-
re doœæ szczegó³owo charakteryzowa³y
ING PAN, zapraszamy czytelnika do

zapoznania siê z nimi (Madeyska, 2006; Birkenmajer,
2004; www.ing.pan.pl). Natomiast w niniejszym artykule
podkreœlamy tylko wa¿niejsze wydarzenia z przesz³oœci
i teraŸniejszoœci, które przedstawiaj¹ ewolucjê instytutu.

HISTORIA W SKRÓCIE

Formalny pocz¹tek mia³ miejsce 3 stycznia 1956 r. Pre-
zydium Polskiej Akademii Nauk podjê³o w tym dniu uch-
wa³ê (nr 1/56) o powo³aniu Zak³adu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk (ZGN PAN)z siedzib¹ g³ówn¹
w Warszawie. Jego kierownikiem zosta³ prof. Jan Samso-
nowicz, zak³ad sk³ada³ siê wtedy z szeœciu pracowni znaj-
duj¹cych siê w czterech miastach Polski. W Warszawie
powsta³y: Pracownia Geochemii, Mineralogii i Petrografii
(K. Smulikowski), Paleozoiku (J. Samsonowicz), Mezo-
zoiku i Kenozoiku (S.Z. Ró¿ycki). Pracownia Hydrogeo-
logii i Geologii In¿ynierskiej by³a ulokowana w Gdañsku
(Z. Pazdro) i w Warszawie (K. Guzik). We Wroc³awiu
utworzono Pracowniê Geologii Sudetów (H. Teisseyre),
a w Krakowie do zak³adu w³¹czono Pracowniê Geologiczno-
Stratygraficzn¹ (S. D¿u³yñski), istniej¹c¹ w strukturze PAN
od 1954 r. Nazwy pracowni dobrze oddawa³y ówczesny
profil badawczy ZNG.

Pracownia krakowska mia³a w³asn¹ siedzibê w daw-
nym budynku PAU przy ul. S³awkowskiej 17, a od 1966 r.
w³asny budynek przy ul. Senackiej 3. Pozosta³e pracownie
zak³adu przez d³ugi czas znajdowa³y siê w pomieszcze-
niach uniwersytetów w Warszawie i we Wroc³awiu. Tê
uniê lokalow¹ u³atwia³a unia personalna, poniewa¿ kie-
rownikami katedr uniwersyteckich byli profesorowie, któ-
rzy jednoczeœnie zarz¹dzali pracowniami ZNG PAN – wiel-
kie nazwiska polskiej geologii: Jan Samsonowicz, Stefan
Zbigniew Ró¿ycki, Kazimierz Smulikowski, Henryk
Teisseyre.

Nastêpcy tych wielkich dopiero zdobywali uniwersy-
teckie wykszta³cenie i ostrogi. W 1952 r. zosta³ otwarty
Wydzia³ Geologii na Uniwersytecie Warszawskim, ale zli-
kwidowano studia geologiczne na Uniwersytecie Poznañ-
skim i Jagielloñskim. Likwidacji opar³a siê jedynie geolo-
gia uniwersytecka we Wroc³awiu. Profesor H. Teisseyre
przekona³ w³adze jak bardzo szkodliwa politycznie by³aby

to decyzja dla dzie³a zagospodarowywania tzw. Ziem Odzys-
kanych. Geologiê w UJ reaktywowano po prawie 20 latach,
a w UAM po blisko 40.

W latach 50. XX w. kadrê naukow¹ zak³adu rekruto-
wano g³ównie spoœród m³odych pracowników wy¿szych
uczelni, których prace badawcze by³y ju¿ finansowane
przez istniej¹cy od 1952 r. Komitet Geologiczny PAN.
Przyjmowano te¿ absolwentów pierwszego roku geologii
w Warszawie i Wroc³awiu. Pod koniec 1956 r. w zak³adzie
by³o zatrudnionych 55 pracowników naukowych.

Kluczowe problemy badawcze, szczególnie wa¿ne dla
poznania geologii kraju, który w wyniku II wojny œwiato-
wej w 3/5 zmieni³ swoje granice, Komitet Geologiczny
PAN okreœli³ w 1953 r. Czêœæ z nich sta³a siê zadaniami
postawionymi przed m³odym ZNG PAN, m.in.: poznanie
struktury wg³êbnej ni¿u polskiego, budowy i historii geolo-
gicznej starych masywów (Sudety, Góry Œwiêtokrzyskie,
Tatry), utworów fliszowych Karpat, czy geochemii rzad-
kich pierwiastków w minera³ach i ska³ach.

W 1959 r. Prezydium PAN podjê³o uchwa³ê (nr 10/59)
o przekszta³ceniu ZNG w instytut z 8 zak³adami i nowym
statutem. Uchwa³a PAN nie zosta³a jednak zrealizowana,
za to Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nakaza³ w
strukturê zak³adu przejœciowo w³¹czyæ, wydzielone wtedy
z Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Muzeum Ziemi.
Po œmierci prof. J. Samsonowicza w listopadzie 1959 r., od
1960 r. kierownikiem placówki zosta³ prof. K. Smulikow-
ski. W 1962 r. z³o¿ono wniosek do Sekretarza Naukowego
PAN o przekszta³cenie zak³adu w instytut. Tym razem to
w³adze PAN nie przychyli³y siê do wniosku, w czêœci z po-
wodu znacznych kosztów, jakie by³y przewidywane. Tym
niemniej w 1963 r. zak³ad zyska³ nowy statut i strukturê
organizacyjn¹. Wyodrêbniono Muzeum Ziemi PAN i zre-
organizowano pracownie, nadaj¹c im nowe nazwy.

Pierwsze 10-lecie ZNG PAN obchodzi³ jako placówka
naukowa z pokaŸnym dorobkiem publikacyjnym – 450
artyku³ów w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Kadrê naukow¹ zak³adu stanowi³o 41 osób, uzupe³nia³a j¹
grupa 16 doktorantów – stypendystów. Prawo nadawania
stopnia doktora Rada Naukowa ZNG PAN uzyska³a w
1960 r. Od 1972 r. istnieje Studium Doktoranckie, które do
roku 2000 dzia³a³o we wspó³pracy z ING UJ.

Po przejœciu prof. K. Smulikowskiego na emeryturê, od
1971 r. kierownikiem zak³adu zosta³ prof. Marian Ksi¹¿-
kiewicz, który przez 2 lata doje¿d¿a³ na 2 dni w tygodniu
z Krakowa do Warszawy. W ci¹gu tych 2 lat zak³ad znacz-
nie umocni³ swoj¹ pozycjê zarówno w PAN, jak i wœród
innych placówek geologicznych w kraju. Przeprowadzono
wtedy kolejn¹ reorganizacjê pracowni w Warszawie, nato-
miast w Krakowie stworzono dwie nowe pracownie.
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Od grudnia 1972 r. stanowisko kierownika zak³adu
obj¹³ prof. Jerzy Znosko, s³u¿bowo przeniesiony z Insty-
tutu Geologicznego. W 1973 r. znów restrukturyzowano
czêœæ warszawskich pracowni. Zmieni³y siê te¿ w tym cza-
sie zasady finansowania ZNG, który przesta³ byæ jednostk¹
stricte bud¿etow¹, a sta³ siê dochodow¹, wg ówczesnych
kryteriów, uzyskuj¹c dochód ze sprzeda¿y zrealizowanych
tematów Sekretarzowi NaukowemuPAN.

W czerwcu 1979 r., po 20 latach od pierwszej inicjaty-
wy, Prezydium PAN podjê³o uchwa³ê o przekszta³ceniu
Zak³adu Nauk Geologicznych PAN w Instytut Nauk Geo-
logicznych PAN i zosta³a ona zatwierdzona przez premiera
w dniu 13 lipca 1979 r. W wyniku zawirowañ historycznych
w grudniu 1980 r. z ING PAN odszed³ prof. J. Znosko,
a dyrektorem zosta³a prof. Maria Borkowska-£ydka.

W 1987 r. Rada Naukowa ING PAN uzyska³a prawo
nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kadra nauko-
wa mia³a wtedy w swym dorobku ju¿ ponad 1500 publika-
cji, w tym wiele wyró¿niaj¹cych siê, o du¿ej wartoœci
poznawczej. Za szczególne osi¹gniêcia na polu naukowym
pracownicy wielokrotnie otrzymywali nagrody Wydzia³u
III PAN i nagrody Sekretarza Naukowego PAN, a znakomi-
ta mapa prowincji Matanzas na Kubie, sporz¹dzona przez
zespó³ prof. A. Pszczó³kowskiego, uzyska³a równie¿ wy-
ró¿nienie Prezesa Kubañskiej Akademii Nauk.

Rozpoczêta z koñcem 1989 r. transformacja ustrojowa
pañstwa wp³ynê³a tak¿e na instytut. W 1990 r. po raz pierw-
szy dokonano systematycznej oceny efektywnoœci nauko-
wej pracowników badawczych, w wyniku której kilka osób
odesz³o do innych placówek. Profesor M. Borkowska-
-£ydka jako dyrektor (1980–1994) przeprowadzi³a ING PAN
przez trudny okres lat 80. XX w. i pocz¹tków transforma-
cji. Kolejnymi dyrektorami byli prof. Andrzej Pszczó³kow-
ski (1994–2000), prof. Teresa Madeyska (2000–2007),
prof. Marek Lewandowski (2007–2015), a od 2016 r. funk-
cjê tê pe³ni prof. Ewa S³aby.

W 1996 r. jubileusz 40-lecia instytut obchodzi³ ju¿ we
w³asnej siedzibie w Warszawie w zmodernizowanym bu-
dynku przy ul. Twardej 51/55, gdzie znalaz³y siê wtedy,
wraz z trzema innymi instytutami, prawie wszystkie za-
k³ady i laboratoria, które zosta³y przeniesione z zajmowa-
nych dot¹d pomieszczeñ Wydzia³u Geologii UW.

Kilkanaœcie ostatnich lat by³o okresem intensywnego
rozwoju placówki. W wyniku reorganizacji struktury ING
PAN w 2008 r. zlikwidowano dotychczasowe zak³ady i pra-
cownie, u³atwiaj¹c bezpoœredni¹ wspó³pracê pomiêdzy
pracownikami naukowymi i badawczo-technicznymi.
Instytut sk³ada siê obecnie z trzech oœrodków badawczych:
w Warszawie, Krakowie i Wroc³awiu, w których funkcjo-
nuje 10 laboratoriów, Muzeum Geologiczne i 2 biblioteki.
Nazwy laboratoriów mówi¹ o ich profilach: geochronolo-
gia i geochemia izotopów, dyfrakcja rentgenowska, mine-
ra³y ilaste, indykatory i bioindykatory (paleo)œrodowiska,
modelowanie biogeosystemu. Specjalnoœci te okreœlaj¹ obec-
nie ponad 80% potencja³u badawczego instytutu. Pozosta³e
to: planetologia z meteorytyk¹, mineralogia eksperymen-
talna, interpretacja danych geofizycznych oraz analiza ba-
senów osadowych, a tak¿e modelowanie procesów mag-
mowych i modelowanie struktur tektonicznych. W instytu-
cie jest obecnie zatrudnionych 52 pracowników nauko-
wych (21 samodzielnych) i 12 doktorantów.

Wraz z rozwojem laboratoriów, wyposa¿onych w za-
awansowan¹ technologicznie aparaturê, wzrasta zatrud-

nienie wysoko wykwalifikowanych pracowników tech-
nicznych, którzy czêsto bior¹ aktywny udzia³ w pracach
badawczych. Rosn¹cy potencja³ naukowy instytutu, od-
m³odzona kadra, publikuj¹ca w wydawnictwach z listy
JCR (œrednio 1 publikacja w czasopismach z IF na jednego
pracownika rocznie), jak i znaczne podniesienie standardu
wyposa¿enia laboratoriów, pozwala dziœ na realizacjê jed-
noczeœnie kilkudziesiêciu grantów, które s¹ finansowane
przez agencje krajowe (NCN, NCBiR), miêdzynarodowe
(m.in. 7 PR UE, Horyzont 2020, Research Council of Nor-
way) i licznych partnerów komercyjnych. Instytut nale¿y
do kilkunastu konsorcjów krajowych i zagranicznych. Takie
parametry zapewniaj¹ mu kategoriê A, któr¹ przyznaje
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a pod uwagê s¹
brane zarówno osi¹gniêcia, jak i potencja³ naukowy jed-
nostki. W ci¹gu 60 lat stopieñ doktora uzyska³o w instytucie
148 osób (od 1960 r.), habilitacjê – 26 osób (od 1987 r.),
a tytu³ profesora – 13 osób (od 1987 r.)

ZAPLECZE BADAWCZE – APARATURA

Badania ska³ zarówno w skali makro, jak i mikro/nano,
ich sk³adu, struktury, typu odkszta³ceñ, ró¿norodnych
w³aœciwoœci fizyko-chemicznych, które nios¹ informacje
o genezie i wieku badanych utworów skalnych, wymaga
sta³ego doskonalenia metod i pozyskiwania odpowiedniej
aparatury. Oczywiœcie to samo odnosi siê do badañ wód
podziemnych czy paleontologicznych.

W pierwszym 10-leciu ZNG PAN niedostatki we w³as-
nej aparaturze naukowo-badawczej by³y czêœciowo pokry-
wane dziêki wspó³pracy z katedrami uniwersyteckimi, rza-
dziej pobytami za granic¹, gdzie by³ mo¿liwy dostêp do
tamtejszych laboratoriów. W zak³adzie prowadzono ju¿
wtedy datowania utworów czwartorzêdowych metod¹ dia-
tomologiczn¹ i fluorochloroapatytow¹ (koœci kopalne),
zaczêto te¿ stosowaæ fotogrametriê w kartowaniu geolo-
gicznym.

W drugiej po³owie lat 60. XX w., dziêki zaanga¿owa-
niu we wspó³pracê z przemys³em, uzyskano œrodki inwes-
tycyjne z ówczesnego Komitetu Nauki i Techniki na import
aparatury, w tym rentgenowskiej.

Transformacja wczesnych lat 90. ub.w. przynios³a
znaczn¹ poprawê w zakresie wyposa¿enia laboratoryjne-
go. Infrastruktura badawcza Instytutu Nauk Geologicz-
nych PAN by³a rozwijana g³ównie dziêki dotacjom ce-
lowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
a w ostatnich latach tak¿e dziêki projektowi ATLAB EU
RegPot 7.

Od 2001 r. dzia³a Zespó³ Laboratoriów, co poprawi³o
dostêpnoœæ i wykorzystanie aparatury, nale¿¹cej wczeœniej
do poszczególnych zak³adów. Uruchomione w 2007 r.
Laboratorium Geochemii Izotopów wykonuje pomiary
koncentracji oraz sk³adu izotopowego Sn, Sr, Sm, Nd, Lu,
Hf, Te, Pb, U, Pu, Ne, a tak¿e oznaczenia in situ U-Pb, Sr
i Hf oraz oznaczenia zawartoœci pe³nego spektrum pier-
wiastków w wêglanach, fosforanach i krzemianach. Ponad-
to znajduje siê tu wyposa¿enie do prowadzenia analiz tra-
kowych.

Laboratorium Datowania Izotopowego i Geochemii Œro-
dowiska zajmuje siê analizami sk³adu izotopowego próbek
naturalnych w celu rekonstrukcji parametrów paleoœrodo-
wiska. Wykonywane s¹ analizy sk³adu izotopów trwa³ych
tlenu, wêgla, azotu i siarki w próbkach sta³ych i p³ynnych,
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a tak¿e polowe i laboratoryjne pomiary zawartoœci CO2 i CH4

oraz sk³adu izotopowego wêgla w próbkach gazowych.
Jest tu równie¿ oznaczany wiek nacieków jaskiniowych
i najm³odszych osadów (www.ing.pan.pl).

Laboratorium minera³ów ilastych wykonuje analizy
dyfraktometryczne, termograwimetryczne oraz spektome-
tryczne, w tym argonu do datowañ metod¹ K-Ar.

MISJA INSTYTUTU – BADANIA

Misj¹ Instytutu Nauk Geologicznych PAN jest badanie
procesów geologicznych, które zachodz¹ we wnêtrzu i na
powierzchni Ziemi i innych planet, ich znaczenia oraz wza-
jemnych uwarunkowañ dla cz³owieka i œrodowiska, przy
wykorzystaniu posiadanej bazy laboratoryjnej i u¿yciu no-
woczesnych technik badawczych.

W czasach PRL-u ogólna tematyka badañ zak³adu by³a
okreœlana kolejnymi 5-latkami. W po³owie lat 60. XX w.
zosta³a ujêta w „Planie perspektywicznym rozwoju nauki
w Polsce na lata 1966–1985”. Problem Kluczowy Nr 27 w
tym planie stanowi³y „Badania struktur wg³êbnych w Pol-
sce w zwi¹zku z mo¿liwoœciami odkrycia nowych z³ó¿
surowców mineralnych”, nie przetrwa³ on jednak pamiêt-
nego roku 1970. W latach 60. ub.w. podjêto wspó³pracê
z górnictwem naftowym (Geonafta), opracowuj¹c materia³
z wierceñ za wêglowodorami na Ni¿u Polskim, wykonano
prace kartograficzno-geologiczne na rzecz projektowanej
zapory na Dunajcu w Czorsztynie, prace badawcze dla
Instytutu Przemys³u Szk³a i Ceramiki oraz Zak³adów
Szklarskich w O¿arowie oraz nawi¹zano wspó³pracê z Insty-
tutem Geologicznym CUG-u.

Ocena ZNG przez w³adze PAN z koñca lat 60. XX w.
zawiera³a zarzut zbytniego rozproszenia tematyki badaw-
czej. Usuniêcie tej wady mia³o byæ dokonane przez realiza-
cjê d³ugofalowego programu badawczego przedstawio-
nego przez prof. K. Smulikowskiego. W latach 1971–1975
by³ to tzw. problem resortowy o symbolu PAN-8 – „Proce-
sy powstawania i warunki wystêpowania ska³ i z³ó¿ kopa-
lin u¿ytecznych” – koordynowany przez ZNG PAN, a wy-
konywany we wspó³pracy z uczelniami. Prace piêciu grup
w 20 tematach przynios³y ponad 230 oryginalnych arty-
ku³ów naukowych z wynikami wa¿nymi dla nauki i gospo-
darki narodowej.

W 5-latce 1976–1980 prace badawcze zak³adu obj¹³
kolejny d³ugofalowy program perspektywiczny z proble-
mem miêdzyresortowym MR I. 16 „Geodynamika obszaru
Polski”, który by³ koordynowany przez Instytut Geofizyki
PAN, z udzia³em ZNG PAN jako g³ównym partnerem,
wspó³dzia³aj¹cym w zakresie geologii z badaczami z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Wroc³awskiego, Jagielloñskie-
go i Œl¹skiego. Wœród 5 grup tematycznych MR I.16 jedna
mia³a na celu rozwiniêcie metod mineralogiczno-geoche-
micznych i fizycznych dla poznawania w³aœciwoœci i wieku
ska³ oraz wód podziemnych, a cztery pozosta³e – poznanie
procesów geodynamicznych oraz ich zwi¹zków z tekto-
nik¹, paleogeografi¹ i genez¹ ska³. W czêœci stanowi³y one
kontynuacjê tematyki problemu PAN-8 i niektórych tzw.
badañ w³asnych, zw³aszcza dotycz¹cych czwartorzêdu Pol-
ski (stratygrafii, paleogeografii, paleoklimatologii).

W latach 80. ub.w., przy utrzymuj¹cym siê finanso-
waniu nauki ze œrodków bud¿etowych, Polska Akademia
Nauk by³a do 1990 r. sponsorem wielu prac realizowanych
we wspó³pracy z geologami z polskich uczelni. Instytut
Nauk Geologicznych nadal koordynowa³, wtedy w ramach

Centralnego Programu Badañ Podstawowych CPBP 03.04,
czêœæ podstawowych badañ geologicznych w kraju.

W latach 90. jednym z g³ównych obszarów badaw-
czych instytutu sta³a siê geochemia izotopów ukierunko-
wana na geochronologiê, ale nadal by³y kontynuowane ba-
dania w zakresie stratygrafii i paleogeografii fanerozoiku
Polski oraz tektoniki Sudetów i Karpat, a tak¿e licznych
terenów pozaeuropejskich: Antarktydy, Spitsbergenu, Kuby,
Afryki, Wietnamu. Stale powiêksza³ siê rozrzut badanych
regionów i kierunków badawczych. Do 2009 r. mieœci³y siê
one w 6 ogólnych grupach tematycznych obejmuj¹cych:
geochemiê izotopow¹ i geochronologiê w poznawaniu
ewolucji ska³ i pochodzenia wód podziemnych, badania
mineralogiczne i geochemiczne w poznawaniu procesów
geologicznych, analizê basenów sedymentacyjnych, mikro-
paleontologiczne analizy morskich i l¹dowych paleoœro-
dowisk depozycyjnych, rekonstrukcje procesów geotekto-
nicznych oraz zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie.

Obecny potencja³ laboratoriów ING PAN, dostêp do
laboratoriów w innych placówkach badawczych oraz sze-
roka wspó³praca zagraniczna daj¹ tak wiele mo¿liwoœci
analitycznych z zakresu geochemii, geochemii izotopów,
mineralogii/petrologii, mikropaleontologii, czy innych ob-
szarów, ¿e tylko od wyobraŸni badacza i zasobów finanso-
wych, którymi dysponuje, zale¿y, jak je wykorzysta i do
rozwi¹zania jakich problemów u¿yje.

OŒRODKI BADAWCZE

Zwiêz³e podsumowanie osi¹gniêæ naukowych pracow-
ników instytutu, od pocz¹tku jego istnienia po dzieñ dzi-
siejszy, oraz obecnych mo¿liwoœci badawczych placówki
mo¿na przedstawiæ najproœciej przez krótk¹ prezentacjê
trzech jego oœrodków i ich dokonañ.

Oœrodek Badawczy w Krakowie

Jeszcze przed powstaniem ZNG PAN, w 1954 r. w Kra-
kowie przez w³adze PAN zosta³a powo³ana Pracownia
Geologiczno-Stratygraficzna, któr¹ utworzono na bazie
dzia³u geologicznego Muzeum Fizjograficznego Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci, nie uznawanej w PRL-u. Pra-
cownia odziedziczy³a po PAU bogat¹ bibliotekê, zbiory
geologiczne i siedzibê przy ul. S³awkowskiej 17. Opiekê
nad placówk¹ sprawowa³ prof. M. Ksi¹¿kiewicz, a for-
malnie kierowa³ ni¹ doc. S. D¿u³yñski. Po w³¹czeniu pra-
cowni w strukturê ZNG PAN jej kierownikami byli m.in.:
prof. W. Krach, H. Œwidziñski, R. Gradziñski, S. Kwiat-
kowski i prof. S. Porêbski, a obecnie prof. J. Œrodoñ.
W 1963 r. zmieni³a nazwê na Pracownia Geologii M³o-
dych Struktur (Birkenmajer, 2004).

Ogromne zas³ugi w rozwoju oœrodka krakowskiego
mia³ doc. R. Gradziñski, który doprowadzi³ do utworzenia
Zespo³u pracowni, faktycznie uruchomionego w 1973 r.
Sk³ada³ siê on z Pracowni Sedymentologii (R. Gradziñski),
Geologii Z³ó¿ (S. Kwiatkowski), Geologii M³odych Struk-
tur (K. Birkenmajer), która zachowa³a dawn¹ nazwê, ale
ograniczy³a zakres dzia³ania, oraz Muzeum Geologicznego.

Pracownia krakowska w latach 60. XX w. sta³a siê
jednym z najlepszych oœrodków sedymentologicznych na
œwiecie. Tu wyjaœniono tworzenie siê hieroglifów mecha-
nicznych w utworach fliszowych (S. D¿u³yñski), mechani-
zmy depozycji piaskowców eolicznych (R. Gradziñski),
rozpoznano paleoœrodowiska utworów karboñskich w GZW
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i ich pochodzenie (R. Gradziñski, M. Doktor, M. Paszkow-
ski), a tak¿e warunki depozycji mioceñskich utworów za-
padliska przedkarpackiego (S. Kwiatkowski, S. Porêbski,
M. Doktor). Badania nad genez¹ kruszców cynku i o³owiu
wykonane przez zespó³ kierowany przez prof. S. D¿u-
³yñskiego uzyska³y nagrodê Roku Nauki Polskiej. Poza
granicami kraju z du¿ym sukcesem prowadzono analizy
sedymentologiczne na Spitsbergenie, w Antarktyce Za-
chodniej, w Mongolii, na Kubie. Prace biostratygraficzne
i paleontologiczne okreœla³y wiek i pozwala³y korelowaæ
poziomy badanych ska³ osadowych (W. Krach, K. Bir-
kenmajer, E. Turnau), jak i taksonomiê fauny i sporomorf.
Prowadzono badania tektoniki Karpat, w tym Pienin, Alp
Wschodnich, Svalbardu, jak i obszarów antarktycznych
(K. Birkenmajer, A.K. Tokarski). W latach 70. ub.w. prof.
Ksi¹¿kiewicz zainicjowa³ rozwój badañ mineralogicznych,
rozszerzanych w kolejnych dziesiêcioleciach. Zbudowano
laboratorium rentgenowskie i chemiczne, opracowano
techniki rentgenograficznej analizy sk³adu minera³ów
mieszanopakietowych illit-smektyt oraz zbudowano la-
boratorium do oznaczeñ wieku K-Ar illitu. Obie metody
zastosowano do badañ historii termicznej basenów osa-
dowych w Polsce i krajach oœciennych (J. Œrodoñ z zespo³em).

W 2008 r. Zespó³ pracowni krakowskich zosta³ prze-
mianowany na Oœrodek Badawczy w Krakowie, gdzie w
ostatnim 15-leciu dokona³a siê radykalna reorientacja te-
matyki badawczej w kierunku geochemiczno-mineralogicz-
nym. Z Laboratorium Geochemii Izotopów, które powsta³o
w tym okresie, jest zwi¹zana grupa badawcza geochemii
izotopowej i geochronologii (R. Anczkiewicz, I. Brunarska,
D. Sala, M. Smêdra,) oraz pracownia trakowa (A. Anczkie-
wicz). Grupa izotopowa poza pracami w zakresie inter-
pretacji systematyk izotopowych i udoskonalenia technik
pomiarowych, prowadzi badania ewolucji orogenów, iloœ-
ciowego okreœlenia tempa procesów tektonicznych, petro-
genezy ska³, modelowania termicznego basenów sedymen-
tacyjncych oraz badania rekonstrukcji œcie¿ek migracji
ssaków w póŸnym plejstocenie. Znacznej rozbudowie
uleg³o Laboratorium Minera³ów Ilastych, w którym aktyw-
nie dzia³a grupa badawcza mineralogii ilastej (A. Derkow-
ski, M. Szczerba, J. Œrodoñ). Prowadzone s¹ tak¿e badania
z zakresu geochemii ska³ osadowych (A. Pisarzowska)
oraz mineralogii eksperymentalnej i datowania chemiczne-
go minera³ów (B. Budzyñ). Znaczn¹ czêœæ potencja³u ba-
dawczego oœrodka w Krakowie integruje obecnie projekt
NCN MAESTRO, realizowany od 2014 r., a dotycz¹cy
rekonstrukcji œrodowiska ediakaru platformy wschodnio-
europejskiej.

Mikropaleontologia ewoluowa³a w kierunku modelo-
wania matematycznego, ale tak¿e badañ in vivo w laborato-
rium hodowli otwornic (J. Tyszka z zespo³em), jednak
zachowuj¹c równie¿ specjalizacjê stratygraficzn¹ (P. Gedl).
Niestety do dwóch osób zmala³a grupa sedymentologiczna
(A. Kêdzior, M. Paszkowski), która wraz z zespo³em S. Po-
rêbskiego (przed jego przejœciem do AGH) wykazywa³a
spor¹ aktywnoœæ w badaniach klinoform osadów delt sto¿-
kowych i sk³onów, a tak¿e w trwaj¹cej do dziœ wspó³pracy
z przemys³em naftowym. Przesta³a istnieæ grupa tektonicz-
na, wczeœniej mocno zaanga¿owana w poznawanie ewolu-
cji tektonicznej Karpat i NW Wietnamu (A.K. Tokarski,
A. Œwierczewska, M. Rauch).

Uznanie osi¹gniêæ pracowników oœrodka w ostatnim
10-leciu najlepiej dokumentuj¹ trzy nagrody Prezesa Rady

Ministrów (K. Birkenmajer, B. Budzyñ, M. Szczerba), na-
grody PAN: dwie – im. I. Domeyki (T. Dudek, A. Derkow-
ski), dwie – im. W. Teisseyre’a (T. Dudek, A. Kêdzior), dwa
stypendia naukowe MNiSW (B. Budzyñ, M. Szczerba),
Bradley Award od Miêdzynarodowej Asocjacji Ilastej dla
M. Szczerby oraz wybór J. Œrodonia na prezydenta Euro-
pean Clay Groups Association (kadencja 2003–2007)
i Clay Minerals Society (USA; kadencja 2016–2017).

Oœrodek Badawczy w Warszawie

Centrala instytutu w Warszawie od pocz¹tku koordyno-
wa³a prace wszystkich placówek. Reorganizacja ING PAN
w 2008 r. sprawi³a, ¿e dzia³alnoœæ warszawskiej czêœci
instytutu ujêta zosta³a w ramy Oœrodka Badawczego, ana-
logicznie do czêœci krakowskiej i wroc³awskiej. Oœrodek
Badawczy w Warszawie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ pod
kierownictwem prof. Teresy Madeyskiej, a od 2010 r. kie-
ruje nim prof. Krystyna Szeroczyñska.

W pierwszym okresie prac zespo³u warszawskiego by³y
prowadzone badania podstawowe w zakresie stratygrafii
paleozoiku i mezozoiku oparte na biostratygrafii i paleon-
tologii, zapocz¹tkowane przez prof. J. Samsonowicza, a kon-
tynuowane przez zespo³y L. Tellera, K. Korejowo, W. Bed-
narczyka, J. Lefelda, A. Pszczó³kowskiego, M. Hakenber-
ga. W miarê rozwoju metod geochronologii izotopowej
i zakupu wysoko wyspecjalizowanej aparatury zosta³y
one zaprzestane. Problemy tektoniczne Tatr rozwi¹zywa³
A. Skupiñski i M. Bac-Moszaszwili. Podjêto badania me-
todyczne œladów rozszczepieñ j¹der uranu w minera³ach
oraz datowania trakowe (J. Burchart), dziêki czemu stwier-
dzono np., ¿e postorogeniczne wypiêtrzenie Tatr nast¹pi³o
w miocenie. Prowadzono badania wód wg³êbnych ró¿nych
obszarów Polski z zastosowaniem metod geochemicznych
i izotopowych (J. Dowgia³³o). Udoskonalono datowania
koœci kopalnych ssaków metod¹ fluorochloroapatytow¹
i kolagenow¹ (T. Wysoczañski-Minkowicz). Prof. K. Smu-
likowski zainicjowa³ badania mineralogiczne nad genez¹
granitoidów i ewolucj¹ metamorficzn¹ ska³, zw³aszcza
(ultra)wysokociœnieniowych, a kontynuowali je M. Bor-
kowska, N. Bakun-Czubarow, J. Burchart, M. Koz³owska-
-Koch, W. Smulikowski i inni. Do dorobku instytutu z tego
okresu nale¿y fundamentalny podrêcznik akademicki
„Minera³y ska³otwórcze” M. Borkowskiej i K. Smulikow-
skiego. Badania krzemianów warstwowych zapocz¹tko-
wane przez prof. A. Wiewiórê by³y prowadzone przy udzia-
le jego wspó³pracowników (B. £¹ck¹, A. Wilamowskiego,
P. Bylinê). Wymienione dot¹d kierunki badawcze nie s¹ ju¿
dzisiaj rozwijane lub s¹ kontynuowane tylko w niewielkim
zakresie.

Osi¹gniêcia naukowe pierwszego okresu badañ pra-
cowników z warszawskiej czêœci instytutu by³y dostrzega-
ne i nagradzane. Nagrody Sekretarza Naukowego PAN
otrzyma³y zespo³y: doc. J. Dowgia³³y („Mapa wód mine-
ralnych Polski” w skali 1 : 500 000), doc. J. Burcharta
(„Metody redukcji zagêszczania œladów rozpadu j¹der ura-
nu i jej zastosowanie”). Nagrody Wydzia³u III PAN by³y
wielokrotnie zdobywane przez autorów prac doktorskich
i habilitacyjnych wykonywanych w oœrodku warszawskim
(A. Wiewóra, J. Lefeld, S. G¹siorowski, T. Wysoczañski,
M. Hakenberg).

Badania hydrogeologiczne by³y prowadzone ju¿ od
koñca lat 50. XX wieku, g³ównie na Pomorzu, pod kierun-
kiem prof. Z. Pazdry. Od 1973 r., przewodzi³ nimi J. Dow-
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gia³³o, skoncentrowa³y siê g³ównie na podziemnych wo-
dach zmineralizowanych i termalnych. Obecnie kontynu-
acj¹ tych prac s¹: 1) badania nad pochodzeniem i Ÿród³em
zanieczyszczeñ wód, zw³aszcza wód g³êbokiej cyrkulacji,
zmineralizowanych, termalnych i zwi¹zanych z ró¿nymi
z³o¿ami; 2) studia metodyczne w zakresie technik izoto-
powych oraz eksperymentalne, przysparzaj¹ce patentów,
np. badania w celu precyzyjnego oznaczania stosunków
izotopowych tlenu i wodoru w wodach podziemnych
(A. Porowski).

Badania czwartorzêdu, zapocz¹tkowane przez prof.
S.Z. Ró¿yckiego, skupia³y siê przede wszystkim na straty-
grafii i budowie osadów czwartorzêdowych oraz ewolucji
œrodowisk l¹dowych. Obecnie jest prowadzona analiza eko-
systemów jeziornych z zastosowaniem metod geochemicz-
nych, izotopowych i bioindykatorów (py³ki, okrzemki, wioœ-
larki – Cladocera). Opracowania te s³u¿¹ poznaniu zmian
klimatu i œrodowiska w czwartorzêdzie w Europie Œrodko-
wej i Wschodniej (od Karpat po pó³nocne obszary polarne)
oraz ocenie wp³ywu cz³owieka na œrodowisko (zanieczysz-
czenia, osadnictwo), a tak¿e parametrów rozwoju roœlin-
noœci i klimatu: temperatury, opadów (K. Szeroczyñska,
J. Miros³aw-Grabowska, M. G¹siorowski, E. Sienkiewicz,
E. Zawisza, M. Obremska). Prowadzone s¹ równie¿ inter-
dyscyplinarne badania osadów eolicznych (g³ównie lesso-
wych) i jaskiniowych. Wspó³praca z archeologami, paleo-
biologami, paleomagnetykami pozwala na rekonstrukcje
faz osadnictwa ludzkiego, migracji i zró¿nicowania kul-
turowego (T. Madeyska, M.T. Krajcarz, M. Krajcarz).
W ostatnich latach intensywne badania ukraiñskich stano-
wisk lessowych da³y podstawê do odtwarzania œrodowiska
¿ycia cz³owieka w paleolicie. Ich podsumowaniem jest
monografia „Paleolityczna ekumena strefy pery- i meta-
karpackiej” pod red. M. £anczont i T. Madeyskiej.

Wa¿ny element aktywnoœci naukowej, zapocz¹tkowa-
nej prof. S.Z. Ró¿yckiego i W. Smulikowskiego, stanowi³y
badania polarne prowadzone przez placówkê warszawsk¹
na Spitsbergenie i na Antarktydzie. Tematykê tê kontynu-
uje dziœ K. Krajewski i U. Czarniecka.

Obecnie w Oœrodku Badawczym w Warszawie, dziêki
zastosowaniu nowoczesnej aparatury, s¹ przeprowadzane
analizy trwa³ych izotopów wêgla, tlenu i azotu w wêglano-
wych i organicznych szcz¹tkach fauny oraz autogenicz-
nych wêglanach do badañ stratygraficznych, rekonstrukcji
œrodowisk sedymentacji oraz zmian klimatycznych (H. Herc-
man, J. Pawlak, M. G¹siorowski, J. Miros³aw-Grabowska,
M.T. Krajcarz i M. Krajcarz). Od 1998 r. w zorganizowa-
nym przez H. Hercman laboratorium wykonuje siê datowa-
nia nacieków jaskiniowych i innych czwartorzêdowych
ska³ wêglanowych metod¹ uranowo-torow¹. Wyniki tych
badañ zosta³y wykorzystane m.in. do konstrukcji krzywej
czêstotliwoœci powstawania nacieków, bêd¹cej zapisem
zmian klimatycznych m³odszego czwartorzêdu, oraz do
rekonstrukcji przebiegu procesów krasowych. Wprowa-
dzona zosta³a tak¿e metoda o³owiowa (210Pb) do datowa-
nia najm³odszych osadów (M. G¹siorowski).

Prowadzone obecnie badania geochemiczne s³u¿¹:
– identyfikacji zawi³oœci procesów ska³otwórczych,

zarówno w zakresie geochemicznego modelowania syste-
mów magmowych, jak i mikrodomen minera³ów (E. S³aby);

– rozwi¹zywaniu problemów sedymentologicznych
(K. Krajewski, M. Bojanowski);

– analizom w³aœciwoœci magnetycznych ska³ w zasto-
sowaniach interdyscyplinarnych (M. Lewandowski);

– opracowaniom metodycznych aspektów geochrono-
logii U-Pb i cyrkonu jako mikrorejestratora procesów geo-
logicznych (M. Kusiak).

Now¹ specjalnoœci¹ oœrodka warszawskiego jest inter-
pretacja geologiczna danych geofizycznych, m.in. ze sk³onu
platformy wschodnioeuropejskiej i jednostek przyleg³ych,
tak¿e pod k¹tem niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodo-
rów (P. Krzywiec i zespó³).

Oœrodek Badawczy we Wroc³awiu

Powsta³a w 1956 r. Pracownia Sudecka pod kierownic-
twem prof. Henryka Teisseyre’a rozwija³a siê na bazie
kadrowej i lokalowej ówczesnego Zespo³u Katedr Geolo-
gicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. W pracowni za-
trudniono na pó³ etatu 8 osób. Reorganizacja ZNG PAN w
1963 r. sprawi³a, ¿e Pracowniê Sudeck¹ przemianowano na
Pracowniê Geologii Starych Struktur. W 1972 r. by³o ju¿ tu
9 osób zatrudnionych na sta³e: 1 docent, 2 adiunktów,
2 starszych asystentów i 4 asystentów. Prof. H. Teisseyre
kierowa³ placówk¹ do sierpnia 1973 r, po czym funkcjê tê
objê³a doc. Helena Dziedzicowa. W po³owie lat 70. XX w.
w³adze PAN zdecydowa³y o ulokowaniu pracowni w za-
bytkowym budynku przy ul. Podwale 75, który zosta³ przy-
dzielony Wroc³awskiemu Oddzia³owi PAN. W trudnych
latach 80–90. ub.w. zmieni³ siê zarówno sk³ad osobowy
pracowni, jak i profil naukowy. W 1979 r. sta³a siê ona
Zak³adem Geologii Sudetów, a w 2008 – Oœrodkiem Ba-
dawczym ING PAN. W 1994 r. kierownictwo ówczesnego
zak³adu przej¹³ prof. Andrzej ¯elaŸniewicz i do dziœ kieru-
je oœrodkiem we Wroc³awiu.

Pierwsi pracownicy placówki, którzy prowadzili za-
jêcia dydaktyczne na uniwersytecie, a badania naukowe
finansowane przez PAN w pracowni wroc³awskiej, badali
– zgodnie z ówczesn¹ wiedz¹ o geologii Sudetów – „kale-
donidy”, waryscydy (= granity) i prekambr sudecki. Wyni-
ki badañ publikowano sukcesywnie g³ównie w Geologia
Sudetica.

Badania prowadzone w II po³owie lat 60. ub.w., reali-
zowane w ramach Problemu Kluczowego nr 27, przynios³y
nowoczesne analizy: cyklicznej sedymentacji fluwialno-
-morskiej w molasowym zapadlisku œródgórskim, jakim by³
we wczesnym karbonie basen œródsudecki (A.K. Teisseyre),
wielkoskalowego warstwowania skoœnego w turoñskich
piaskowcach Gór Sto³owych, ówczesnej paleogeografii
regionu oraz genezy ciosu w ska³ach górnokarboñskich
(T. Jerzykiewicz). Pracownicy Uniwersytetu Wroc³awskie-
go kontynuowali swoje wczeœniejsze badania dla PAN w
niecce œródsudeckiej i synklinorium Œwiebodzic.

Badania sedymentologiczne w Sudetach w ramach
problemów PAN-8 i MR I.16 prowadzono nadal w latach
70. XX w. Rozpoznano wtedy fliszowo-litoraln¹ akulmu-
lacjê osadów górnej kredy (T. Jerzykiewicz), miêdzyp³y-
wow¹ depozycjê okruszcowanych miedzi¹ osadów cechsz-
tyñskich monokliny przedsudeckiej (T. Jerzykiewicz i in.),
synorogeniczn¹ sedymentacjê w basenie Œwiebodzic
(H. Teisseyre, S. Porêbski), wczesnopermsk¹ (A. Ostro-
mêcki) i wczesnotriasow¹ (J. Mroczkowski) sedymentacjê
kontynentaln¹, odtworzono paleogeografiê, litologiê i his-
toriê erozyjn¹ obszarów obrze¿aj¹cych basen kulmowy
(A.K. Teisseyre ) i odkryto wielkoskalowy allochtonizm
karboñskiego fliszu bardzkiego (B. Wajsprych). Prace te
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by³y wielokrotnie nagradzane. Nagrodê Sekretarza Nauko-
wego PAN otrzyma³ doc. T. Jerzykiewicz („Pochodzenie
lubiñskich z³ó¿ miedzi”). Nagrody Wydzia³u III PAN zdo-
bywali autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych wykony-
wanych w pracowni (T. Jerzykiewicz, A.K. Teisseyre).

Lata 70. ubieg³ego stulecia przynios³y intensyfikacjê
badañ tektonicznych i petrologicznych. Problem PAN-8
anga¿owa³ 7 osób z Uniwersytetu Wroc³awskiego i wi¹za³
wspó³prac¹ obie instytucje. W 1971 r. w literaturze sudec-
kiej pojawi³a siê pierwsza praca, w której identyfikowano
sekwencje struktur tektonicznych i wieloetapowy rozwój
krystaliniku Gór Orlickich (A. ¯elaŸniewicz). Zrekonst-
ruowano ewolucjê tektonometamorficzn¹ pó³nocno-za-
chodniej czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej, okreœlono
mechanizm i wzglêdny czas intruzji granitoidów kudow-
skich w stosunku do g³ównych odkszta³ceñ ska³ os³ony
(A. ¯elaŸniewicz). Rozpoznano znaczn¹ zgodnoœæ zapisu
deformacji kruchych w granitoidach i w ska³ach os³ony oraz
wskazano, ¿e rozwija³y siê one w tym samym regionalnym
polu naprê¿eñ, które warunkowa³o w karbonie tworzenie siê
œródgórskiego basenu œródsudeckiego (A. ¯elaŸniewicz).

Mimo zmian personalnych i ograniczeñ, w trudnych
latach 80. w zak³adzie powsta³y pierwsze w Sudetach
i w Polsce studia mikrotekstur kwarcu (H. Dziedzicowa,
A. Pacholska, A. ¯elaŸniewicz ) oraz analizy historii tekto-
nometamorficznej wschodniej czêœci bloku przesudeckie-
go (H. Dziedzicowa, B. Wojnar, S. Achramowicz). Inne
opracowania przynios³y rozpoznanie mylonitycznej natury
gnejsów oczkowych w kopule orlicko-œnie¿nickiej i roli
elongacji w ich deformacji (A. ¯elaŸniewicz ), zwi¹zków
ofiolitu sudeckiego z metabazytami masywu Gór Sowich
(H. Dziedzicowa ), 5-etapowej ewolucji strukturalnej i me-
tamorficznej tego masywu (A. ¯elaŸniewicz ), stwierdzenie
tektonicznej pozycji granulitów wœród gnejsów migma-
tycznych (A. ¯elaŸniewicz ) oraz póŸnodewoñskiego wynie-
sienia masywu na powierzchniê (A. Pacholska, B. Wajs-
prych). W 1988 r. ukaza³a siê pierwsza praca z wynikami
datowañ metod¹ U-Pb cyrkonów ze ska³ sudeckich – gnej-
sów sowiogórskich, migmatyzowanych, jak siê okaza³o,
380 mln lat temu (ryc. 1), a nie w proterozoiku, jak s¹dzono
wczeœniej (A. ¯elaŸniewicz ).

Od 1990 r. prowadzono badania ró¿nych aspektów
ewolucji g³ównie krystalicznego pod³o¿a Sudetów i bloku
przedsudeckiego. Powsta³y opracowania: historii tektono-
-metamorficznej ska³ pasma kamieniecko-strzeliñskiego
(H. Dziedzicowa, I. Nowak), eklogitów w ³upkach (S. Ach-
ramowicz, N. Bakun-Czubarow) i zjawisk hydrotektonicz-
nych w gnejsach tego pasma (S. Achramowicz), metmorfi-
zmu LP-HT wspólnego dla ska³ mylonitycznych strefy
Niemczy i klinopiroksenowych amfibolitów z przedsu-
deckiej czêœci masywu sowiogórskiego (H. Dziedzicowa),
ewolucji i mieszania siê magm plutonu k³odzko-z³otostoc-
kiego (M. Lorenc), czy struktur linearnych i pierœcienio-
wych/impaktowych w obrazie satelitarnym Dolnego Œl¹ska
(J. Mroczkowski). Pocz¹tek XXI w. to prace o tektonice
i historii P-T-d-t (ciœnienie-temperatura-deformacja-czas)
ska³ formacji stroñskiej (M. Jastrzêbski, M. Murtezi) oraz
gnejsach kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (A. ¯elaŸniewicz),
ewolucji gnesjów izerskich i tn¹cych je dewoñskich ¿y³
bazytowych (I. Nowak, A. ¯elaŸniewicz, S. Achramowicz),
historii dynamicznej pasywnego obrze¿a oceanu saksotu-
ryngskiego w Sudetach (A. ¯elaŸniewicz, W. Czapliñski,
I. Nowak, S. Achramowicz), pozycji struktur sudeckich w

orogenie waryscyjskim (A. ¯elaŸniewicz) i ich relacji do ka-
domskiego pod³o¿a (ryc. 2), z³o¿onej budowie terranu Bru-
nowistulii i jego kontaktu z terranami masywu czeskiego
(A. ¯elaŸniewicz, M. Jastrzêbski), czy o tektonicznych uwa-
runkowaniach magmatyzmu w strefie szwu transeuropej-
skiego na prze³omie karbonu i permu (A. ¯elaŸniewicz).
W karboñskim fliszu fa³dowego pasma kaczawsko-zgorze-
leckiego – pryzmie akrecyjnej nasuwanej na to obrze¿e –
stwierdzono powszechn¹ obecnoœæ ska³ wysokociœnienio-
wych i zsylifikowanych wapieni (S. Achramowicz, B. Waj-
sprych).

W 2008 r. w OB ING PAN we Wroc³awiu podj¹³ bada-
nia materii pozaziemskiej. Zespó³ m³odych naukowców
zajmuje siê geologi¹ planetarn¹ i meteorytyk¹ – aktualnie
procesami, które kszta³towa³y powierzchniê Marsa (ryc. 3).
Powsta³y ju¿ wysoko ocenione prace o ewolucji materii
meteorytu pu³tuskiego (A. Krzesiñska), dowodach obec-
noœci wody na tej planecie (A. £osiak), rozwoju stoków
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Ryc. 1. Wydarzenia tektonotermiczne w gnejsach Gór Sowich,
Roœciszów. Migmatyt stromatytowy z pionow¹ foliacj¹, pod-
kreœlon¹ leukosomem, który pochodzi z czêœciowego topienia
gnejsów w czasie ~380 Ma, póŸniej uleg³ pionowemu skróceniu,
co przejawi³o siê powstaniem otwartych fa³dów i przemieszcze-
niami œciêciowymi wzd³u¿ ich po³ogich powierzchni osiowych
(~370–360 Ma). Ryc. 1 i 2 fot. A. ¯elaŸniewicz

Ryc. 2. Œlady orogenezy kadomskiej w ska³ach kopu³y des-
neñskiej, G³ucho³azy. Leukogranitowa ¿y³ka przeciê³a, jako
planarna iniekcja, prekambryjski paragnejs wraz z wystêpuj¹c¹ w
nim segregacj¹ kwarcow¹ 580 mln lat temu (U-Pb, cyrkon),
nastêpnie ska³y te uleg³y kontrakcji dokumentowanej przez
sfa³dowanie ¿y³ki i jej œciêciowe rozerwanie



kanionów Valles Marineris na Marsie (O. Kromuszczy-
ñska), a tak¿e zupe³nie nowa szczegó³owa (1 : 300 000)
mapa morfologiczno-geologiczna tej struktury (K. Dêb-
niak, J. Gurgurewicz).

SZEROKIE SPEKTRUM BADAÑ
A WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA

Wizytówk¹ instytutu jest dziœ szerokie spektrum badañ
prowadzonych dziêki rozleg³ej wspó³pracy z zespo³ami
naukowców z innych instytucji – krajowych i zagranicz-
nych, której istot¹ jest wymiana idei, dyskusja i inicjacja
projektów badawczych. Ju¿ w latach 1966–1970 pracowni-
cy zak³adu uczestniczyli w kongresach i zjazdach nauko-
wych za granic¹ oraz czynnie w³¹czyli siê w organizacjê
Miêdzynarodowego Kongresu Geologicznego w Pradze.
Od pocz¹tku lat 70. XX w. zak³ad zacz¹³ bardziej systema-
tycznie anga¿owaæ siê w badania poza granicami kraju.
Na Kubie od 1971 r. pod kierownictwem dr. A. Pszczó³-
kowskiego by³a wykonywana mapa geologiczna prowincji
Pinar del Rio. Zosta³a ona przyjêta z du¿ym uznaniem
przez Akademiê Nauk Kuby i nagrodzona przez Sekretarza
Naukowego PAN. W uznaniu jakoœci prac w 1977 r. geo-
logom ZGN PAN zlecono sporz¹dzenie mapy s¹siedniej
prowincji Matanzas.

W 1973 r. zak³ad zorganizowa³ miêdzynarodow¹ sesjê
naukow¹ AZOPRO pod kierunkiem prof. H. Teisseyre’a
i K. Smulikowskiego. Odby³a siê ona w Sudetach z udzia³em
wielu geologów z ca³ej Europy, którzy wysoko ocenili
organizacjê i poziom naukowy. Publikacja „Revue des pro-
bl�mes géologiques des zones profondes de l’écorce terre-

stre en Basse Silésie” stanowi³a podsumowanie ówczesnej
wiedzy o Sudetach. Cykliczna konferencja EUROCLAY
(Kraków, 1999 r.), zorganizowana pod kierownictwem
J. Œrodonia, jest do dzisiaj uznawana za najlepsze w historii
spotkanie specjalistów tej grupy.

W 1975 r. zak³ad zosta³ w³¹czony w strukturê programu
wielostronnej wspó³pracy Akademii Nauk Krajów Socjali-
stycznych. W ramach Komisji Problemowej IX „Proces
geosynklinalny i tworzenie siê skorupy ziemskiej”, aktyw-
nej do 1990 r., dziesiêciu pracowników ZGN PAN wesz³o
w sk³ad oœmiu grup roboczych, a wyniki tej wspó³pracy
znalaz³y siê w wielu publikacjach.

Pracownicy zak³adu od lat 50. ub.w. anga¿owali siê
w badania obszarów polarnych. Profesor S.Z. Ró¿ycki
i g³ównie K. Birkenmajer uczestniczyli w kilkunastu
wyprawach na Spitsbergen i Antarktykê. W 1978 r. ZGN
zosta³ formalnie w³¹czony w strukturze PAN w tzw. pro-
blem polarny. W latach 90. XX w. pracownicy instytutu
uczestniczyli w du¿ych miêdzynarodowych programach,
np. projekcie EUROPROBE finansowanym przez ESF
(1992–2001), czy priorytetowym projekcie „Orogenic Pro-
cesses” op³acanym przez DFG (1992–1999).

W latach 2011–2015 ING PAN by³ beneficjentem pres-
ti¿owego programu Unii Europejskiej o nazwie Research
Potential (7PR, dzia³anie Capacities), co uda³o siê dot¹d
tylko piêciu polskim instytucjom. Dziêki temu wzmocnio-
no potencja³u kadrowy i infrastrukturê instytutu.

W ci¹gu 60 lat dzia³alnoœci pracownicy ING PAN pro-
wadzili badania na wszystkich kontynentach. Obecnie w
ramach formalnych umów wspó³pracuj¹ z badaczami
z Argentyny, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Czech, Francji,
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Ryc. 3. Struktura powierzchni Marsa: nowa mapa geologiczno-geomorfologiczna kanionu Ius Chasma systemu rowów Valles Marineris
na Marsie. Autor mapy i fot. K. Dêbniak



Hiszpanii, Indii, Japonii, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii,
S³owacji, Ukrainy, USA, Wêgier, W³och, Wielkiej Bryta-
nii oraz mniej formalnie – z instytucjami z kilkudziesiêciu
krajów Europy, obu Ameryk, Azji a¿ po Australiê. Bior¹
udzia³ w wielu miêdzynarodowych projektach, np. COST
Action ES0902 i COST Action TD1308, PolandSPAN –
GX Technology Corporation USA, IG PAN, PIG-PIB, czy
IGCP.

WYDAWNICTWA – UPOWSZECHNIANIE
WYNIKÓW BADAÑ

W 1958 r. ZNG PAN rozpocz¹³ wydawanie serii otwartej
Studia Geologica Polonica pod redakcj¹ prof. S.Z. Ró¿yc-
kiego, a w 1964 r. serii Geologia Sudetica redagowanej
przez profesorów K. Smulikowskiego i H. Teisseyre’a. Ta
ostatnia po ukazaniu siê 3 tomów zosta³a zamieniona na
wydawnictwo ci¹g³e – czasopismo, do którego sta³y dop³yw
materia³ów redakcyjnych zapewnia³ pokaŸny ju¿ zastêp
geologów badaj¹cych Sudety i Dolny Œl¹sk, a zatrudnio-
nych w PAN, w PIG oraz w uniwersytetach wroc³awskim
i warszawskim. Do dziœ ukaza³o siê 137 tomów Studia
Geologica Polonica, od 1986 r. opracowanych przez K. Bir-
kenmajera, oraz 42 tomy Geologia Sudetica, redagowane
od 1998 r. przez A. ¯elaŸniewicza i R. Kryzê. W 1979 r. we
wspó³pracy z Komitetem Badañ Czwartorzêdu PAN rozpo-
czêto wydawanie serii Quaternary Studies in Poland pod
redakcj¹ prof. S.Z. Ró¿yckiego. W 2000 r. zosta³ ona prze-
kszta³cona w czasopismo Studia Quaternaria (red. T. Goslar),
a od 2014 r. (red. L. Marks).

OBECNOŒÆ W SPO£ECZEÑSTWIE

Praca badawcza jest realizacj¹ misji poznawania œwia-
ta, stymuluje rozwój cywilizacji i poprawê dobrostanu spo-
³eczeñstw. Aby tak by³o, odkrycia naukowe i wiedza o œwie-
cie, a tak¿e zachodz¹cych procesach wymagaj¹ szerokiej
popularyzacji w interakcji ze spo³eczeñstwem. Ta interak-
cja to zupe³nie nowy, wa¿ny kierunek dzia³ania, bêd¹cy
wyzwaniem dla pracowników ING PAN, którzy maj¹ ju¿
na tym polu liczne osi¹gniêcia.

Zainteresowanie szerokiej publicznoœci zmianami kli-
matu, problemami ewolucji geosystemu i systemów plane-
tarnych sprawi³y, ¿e obecnie dwie grupy badawcze
prowadz¹ jednoczeœnie intensywn¹ akcjê popularyzacji
wyników badañ w przystêpnej formie. W 2015 r. OB w
Warszawie przy wspó³pracy z Climate-KIC (Knowledge
and Innovation Communities) rozpocz¹³ akcjê przygoto-
wania materia³ów edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y,
dotycz¹cych zachodz¹cych obecnie zmian klimatycznych.
Powsta³y program dydaktyczny jest realizowany w ramach
„zielonych szkó³” i dotyczy sposobów ochrony klimatu,
a tak¿e zachowañ proekologicznych (gospodarki nisko-
emisyjnej). Popularyzacja wiedzy i œwiadomoœci o global-
nych i regionalnych zmianach klimatycznych przyczynia
siê do ochrony zarówno œrodowiska, jak i klimatu, a tak¿e
ma du¿y wp³yw na tworzenie proklimatycznego, odpowie-
dzialnego spo³eczeñstwa. W tym celu pracownicy ING
PAN organizuj¹ w Warszawie 28 paŸdziernika 2016 r. Cli-
mathon Polska. Jest to 24-godzinny workshop, odbywaj¹cy
siê jednoczeœnie w najwiêkszych miastach na ca³ym œwie-
cie, który ma na celu wypracowanie skutecznych a zara-
zem prostych i tanich rozwi¹zañ wspomagaj¹cych walkê
lokalnych spo³ecznoœci ze zmianami klimatycznymi.

Instytut Nauk Geologicznych PAN uczestniczy w sze-
regu innych imprez maj¹cych za zadanie przekazanie treœci
prowadzonych badañ w formie popularno-naukowej. Pra-
cownicy wystêpuj¹ w programach telewizyjnych i radio-
wych, corocznie w piknikach naukowych i festiwalach
nauki. Szczególnie wdziêczny temat do popularyzacji to
geologia planetarna, która jest propagowana przez Labora-
torium Geologii Planetarnej we Wroc³awiu. W ramach
European Rover Challenge s¹ przygotowywane cykle po-
kazów dotycz¹cych powstawania kraterów impaktowych
na Ksiê¿ycu i Marsie. Laboratorium Geologii Planetarnej
jest tak¿e wa¿nym uczestnikiem Dolnoœl¹skiego Festiwalu
Nauki. Ponadto regularnie s¹ prowadzone wyk³ady popu-
larnonaukowe na festiwalach wielbicieli literatury sci-fi

and fantasy, np. Pyrkon, Polcon, Dni Fantastyki (A. £osiak),
a tak¿e wyk³ady o geologii w ramach Uniwersytetu Dzie-
ci. Starania te s¹ doceniane – dr O. Kromuszczyñska i dr
K. Dêbniak zostali uhonorowani nagrod¹ „Wyk³adowca
roku 2013/14”, nadan¹ przez same dzieci. Pracownicy
laboratorium regularnie prezentuj¹ w³asne badania lub ko-
mentuj¹ najnowsze œwiatowe odkrycia w dziedzinie geolo-
gii planetarnej na ³amach czasopism Wiedza i ¿ycie, Ty-
godnik Powszechny, Przegl¹d, AstroNautilus, a tak¿e w
programach informacyjnych i popularnonaukowych TV
jak Wydarzenia czy Horyzont Zdarzeñ.

Ciekaw¹ dzia³alnoœæ prowadzi Muzeum Geologiczne
w Oœrodku Badawczym w Krakowie. Jego zbiory obej-
muj¹ ok. 140 tys. okazów paleontologicznych, mineralo-
gicznych i skalnych, w tym meteoryty z ok. 50 stanowisk.
Organizowane s¹ lekcje, warsztaty, wystawy czasowe. Co-
roczna impreza Nocy Muzeów cieszy siê olbrzymim po-
wodzeniem (ka¿dorazowo ok. 2500 osób zwiedzaj¹cych).
Od 2011 r. OBK uczestniczy równie¿ w Nocach Naukow-
ców. Pracownicy tego oœrodka s¹ te¿ autorami filmów
popularno-naukowych o tematyce geologicznej, dostêpnych
na stronie www.ing.pan.pl, w tym „Jak powsta³y Tatry
i Podhale” z rekordow¹ liczb¹ niemal 64 tys. wyœwietleñ.

60 lat tradycji to d³ugo... i krótko. Dynamiczny rozwój
nauki, który obserwujemy obecnie na œwiecie, jest zwi¹-
zany z potrzebami spo³ecznymi i stanowi wielkie wyzwa-
nie dla wszystkich bior¹cych w nim udzia³. To równie¿
wyzwanie dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN, które-
mu staramy siê sprostaæ m.in. poprzez wspó³dzia³anie ze
spo³ecznoœciami lokalnymi i miêdzynarodowymi dla wspie-
rania rozwoju spo³ecznego i cywilizacyjnego Polski, jak
i innych krajów. Instytut dziêki szerokiemu spektrum ba-
dawczemu swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczynia siê do rozwoju
znacznych obszarów wiedzy zarówno w kraju, jak i na
œwiecie. Ma udzia³ w procesie poznawania, rozwoju i trans-
formacji naszej planety oraz innych planet typu ziemskie-
go w Uk³adzie S³onecznym.

Autor dziêkuje prof. dr hab. Ewie S³aby za uwagi i wielce
konstruktywny wk³ad w kszta³t tego tekstu oraz dr hab. Joannie
Miros³aw-Grabowskiej i prof. Janowi Œrodoniowi za wydatn¹
pomoc w zebraniu potrzebnych informacji.
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