
Instytut Nauk Geologicznych PAN w 50-lecie dzia³alnoœci
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50 lat temu, uchwa³¹ Polskiej Akade-
mii Nauk z dn. 3 stycznia 1956 r. zosta³
powo³any do ¿ycia Zak³ad Nauk Geolo-
gicznych PAN. Wówczas, oprócz
nowych jednostek organizacyjnych
mieszcz¹cych siê w Warszawie i
Wroc³awiu, w sk³ad zak³adu zosta³a
w³¹czona Pracownia Geologiczno-Stra-
tygraficzna PAN w Krakowie. Powsta³a

ona ju¿ w 1954 r., a podstawê jej utworzenia stanowi³y
zbiory geologiczne i biblioteka dzia³u geologicznego
Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejêtnoœci.
Inicjatorami powstania Zak³adu Nauk Geologicznych PAN
byli profesorowie Jan Samsonowicz, Roman Koz³owski i
Stefan Zbigniew Ró¿ycki. W latach 1959–1963 z zak³adem
po³¹czone by³o Muzeum Ziemi. W czerwcu 1979 r.,
uchwa³¹ Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zak³ad
przekszta³cono w Instytut Nauk Geologicznych PAN.
Pierwszym kierownikiem placówki w latach 1956–1959
by³ profesor Jan Samsonowicz, kolejnymi dyrektorami:
profesor Kazimierz Smulikowski (1959–1971), profesor
Marian Ksi¹¿kiewicz (1971–1972), profesor Jerzy Znosko
(1972–1980), profesor Maria Borkowska (1980–1994),
profesor Andrzej Pszczó³kowski (1994–2000). Od lipca
2000 r. funkcjê dyrektora pe³ni profesor Teresa Madeyska
(ryc. 1).

W pocz¹tkowych latach kadra naukowa, a zw³aszcza
kierownicy wewnêtrznych jednostek organizacyjnych
nowoutworzonej placówki, wywodzili siê z grona pracow-
ników wy¿szych uczelni, przy czym tylko niektórzy byli
pracownikami etatowymi PAN. Dziêki temu istnia³a bliska
wspó³praca z Uniwersytetami Warszawskim i
Wroc³awskim.

W 1960 r. zak³ad uzyska³ uprawnienia do nadawania
stopni naukowych doktora, a od 1987 r., ju¿ po prze-
kszta³ceniu w instytut, równie¿ doktora habilitowanego.
Studia doktoranckie by³y prowadzone od 1961 r. W latach
1972–1997 r. dzia³a³o formalnie powo³ane, wspólne z Uni-
wersytetem Jagielloñskim, Studium Doktoranckie, a
nastêpnie w³asne Studium ING. Rada Naukowa do chwili
obecnej nada³a stopnie doktora 123 osobom (w tym 49
uczestnikom Studium Doktoranckiego i 3 obcokrajowcom).
Przeprowadzono 12 przewodów habilitacyjnych, w tym 1
osobie z zagranicy oraz 8 postêpowañ o nadanie tytu³u
naukowego, w tym tak¿e 1 osobie z zagranicy.

Instytut ma Muzeum Geologiczne w Krakowie, w
którym s¹ zgromadzone 192 zarchiwizowane kolekcje
minera³ów, ska³, skamienia³oœci i meteorytów. Czêœæ
zbiorów siêga rodowodem czasów Komisji Fizjograficznej
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865 r.), np.

kolekcje minera³ów i meteorytów przekazanych przez
Ignacego Domeykê. Kolejne zbiory pochodz¹ z Muzeum
Fizjograficznego (najpierw Akademii Umiejêtnoœci, a od
1919 r. — Polskiej Akademii Umiejêtnoœci), a nastêpne
by³y gromadzone ju¿ w organizacyjnych ramach PAN. W
Muzeum czynna jest sta³a popularyzatorska wystawa
„Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego”, organizo-
wane s¹ tak¿e wystawy okresowe i zajêcia z geologii dla
m³odzie¿y szkolnej oraz nauczycieli.

Instytut wydaje seriê Studia Geologica Polonica (opu-
blikowano 124 tomy) — oraz wspólnie z Uniwersytetem
Wroc³awskim — czasopismo Geologia Sudetica (37 rocz-
ników).

W pierwszym okresie istnienia placówki, jej zadania,
okreœlone przez Komitet Geologiczny PAN, sformu³owane
by³y nastêpuj¹co: „Zak³ad obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹
ca³okszta³t podstawowych nauk geologicznych oraz bada-
nia maj¹ce na celu rozbudowê i doskonalenie podstaw
metodycznych dla stosowanych dzia³ów geologii”. Profil
ten by³ konsekwentnie realizowany, chocia¿ ju¿ wtedy,
ówczesny dyrektor, profesor Kazimierz Smulikowski pod-
kreœla³ trudn¹ do realizacji potrzebê uzyskania w³asnej
bazy aparaturowej dla wype³nienia postawionego celu. W
ostatnich latach zakres dzia³ania instytutu jest modyfi-
kowany, s¹ rozwijane te kierunki, które odpowiadaj¹ naj-
nowszym tendencjom w nauce œwiatowej, uznawane za
unikalne lub s¹ rzadko realizowane w innych polskich jed-
nostkach badawczych. Podstaw¹ realizacji tego zadania
jest wyposa¿enie laboratoriów w nowoczesne urz¹dzenia,
umo¿liwiaj¹ce wprowadzanie i rozwijanie nowych metod
badawczych.

G³ówne kierunki badawcze i osi¹gniêcia

Obchodzone w 2004 r. 50-lecie Oœrodka Badawczego
w Krakowie by³o okazj¹ do podsumowania jego dorobku.
Redagowany przez Krzysztofa Birkenmajera tom**
zawiera historiê oœrodka, opis g³ównych kierunków badañ
i osi¹gniêæ, bibliografiê oraz informacje o muzeum.
Osi¹gniêcia tej placówki s¹ znacz¹ce, dotycz¹ m.in. sedy-
mentologii, odtwarzania ewolucji orogenu Karpat, wielu
zagadnieñ geologicznych Arktyki i Antarktyki, biostraty-
grafii, a tak¿e minera³ów ilastych, przede wszystkim mie-
szanopakietowych. Autorami tych osi¹gniêæ s¹ tacy znani w
œwiecie badacze, jak: Krzysztof Birkenmajer, Stanis³aw
D¿u³yñski, Ryszard Gradziñski, Stanis³aw Kwiatkowski,
Szczepan Porêbski, Jan Œrodoñ, Antoni Tokarski, El¿bieta
Turnau. Niektóre kierunki s¹ kontynuowane, przy udziale
m³odszej kadry, jak np.: Marek Doktor, Przemys³aw Gedl,
Mariusz Paszkowski, Anna Œwierczewska, Jaros³aw Tysz-
ka i in.

Czytelnika zainteresowanego dokonaniami oœrodka w
Krakowie odsy³am do wspomnianej publikacji. Tutaj
pokrótce zostan¹ przedstawione przyk³ady osi¹gniêæ
warszawskich jednostek organizacyjnych oraz Zak³adu
Geologii Sudetów we Wroc³awiu.
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Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e w pocz¹tkowym
okresie dzia³alnoœci zak³adu istnia³y œcis³e zwi¹zki lokalo-
we i personalne z uniwersytetami, merytorycznie wiele
tematów by³o opracowywanych wspólnie. Niejednokrot-
nie trudno jest œciœle wydzieliæ prace, które stanowi¹ doro-
bek wy³¹cznie zak³adu — dotyczy to w szczególnoœci
profesorów.

Inicjatorem badañ stratygraficznych w Zak³adzie Nauk
Geologicznych PAN by³ profesor Jan Samsonowicz. Pod
jego kierunkiem prowadzono liczne prace z zakresu straty-
grafii paleozoicznych ska³ osadowych Gór Œwiêtokrzy-
skich. Od drugiej po³owy lat 60. ub. wieku, badania nad
stratygrafi¹ paleozoiku by³y prowadzone g³ównie na mate-
ria³ach wiertniczych, uzyskanych na mocy porozumienia
zawartego ze Zjednoczeniem Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa. W ramach tego porozumienia by³y wykony-
wane ekspertyzy stratygraficzne próbek rdzeni wiertni-
czych, a nastêpnie szczegó³owe opracowania
mikropaleontologiczne i stratygraficzne paleozoicznych
struktur wg³êbnych Pomorza Zachodniego i Wschodniego
oraz Lubelszczyzny i niecki nidziañskiej. We wspó³pracy
tej uczestniczyli: Wies³aw Bednarczyk i Teresa Podhalañska
(stratygrafia kambru i ordowiku), Lech Teller (stratygrafia
syluru), Krystyna Korejwo, Henryk £obanowski, Hanna
Matyja, Barbara ¯bikowska i Marzena Stempieñ-Sa³ek
(stratygrafia dewonu i karbonu), Ryszard Michniak (lito-
stratygrafia dolnego kambru na granicy z prekambrem),
Teresa Przyby³owicz (litostratygrafia syluru). Ponadto,
badania obejmowa³y równie¿ paleozoik Gór Œwiêto-
krzyskich. Ostatnio problematyka badawcza koncentruje siê
na zagadnieniach palinostratygrafii paleozoiku, g³ównie
ordowiku–dewonu, szczególnie zaœ na badaniu zmian
zespo³ów mikrofitoplanktonu w œwiatowym oceanie
(Marzena Stempieñ-Sa³ek i Monika Masiak). Dziêki
wspó³pracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi
obszar prac zosta³ rozszerzony na Chiny, Kanadê i Szwe-
cjê.

Profesor Edward Passendorfer by³ inicjatorem badañ
stratygraficznych mezozoiku Tatr, a profesor Kazimierz

Guzik — badañ tektonicznych. Kontynuatorem badañ stra-
tygraficznych by³ Jerzy Lefeld, pod kierunkiem którego
opracowano formalny schemat litostratygraficzny sukcesji
mezozoicznych Tatr, co stanowi³o wa¿ny etap w poznaniu
i uporz¹dkowaniu stratygrafii jednostek reglowych i wier-
chowych. Rozwój facjalny i litostratygrafiê albu i turonu
jednostki wierchowej szczegó³owo opracowa³ Krzysztof
Krajewski, a dolnej kredy reglowej — Andrzej
Pszczó³kowski. Dolnojurajsk¹ faunê amonitow¹ opraco-
wa³ Ryszard Myczyñski.

Badania tektoniczne i petrologiczne trzonu krystalicz-
nego Tatr prowadzili Jan Burchart, Andrzej Skupiñski,
Krystyna i Jerzy Piotrowscy, Andrzej ¯elaŸniewicz. Tekto-
nikê czêœci wierchowej Tatr opracowali: Jerzy Lefeld,
Maria Bac-Moszaszwili, Krystyna i Jerzy Piotrowscy.
Szczegó³owo rozpoznano budowê tektoniczn¹ regli zako-
piañskich i Tatr Zachodnich (Maria Bac-Moszaszwili) oraz
jednostek reglowych w Tatrach Wschodnich i Bielskich
(Jerzy Lefeld). Materia³y te zosta³y wykorzystane w
opracowaniu mapy geologicznej Tatr Polskich w skali 1: 30 000,
wydanej w 1979 r.

Kras tatrzañski i jego zwi¹zki z budow¹ geologiczn¹
by³y tematem badañ Jana Rudnickiego i Jerzego Grodzic-
kiego, a nastêpnie tak¿e Heleny Hercman i Tomasza
Nowickiego.

W badaniach pieniñskiego pasa ska³kowego, prowa-
dzonych przez oœrodek krakowski uczestniczy³a tak¿e pro-
fesor Olga Pazdro, wyjaœniaj¹c, na podstawie mikrofauny
otwornicowej jury i kredy, kilka problemów stratygraficz-
nych. Ju¿ w latach 50. z powodzeniem zastosowa³a metody
matematyczne w systematyce otwornic, a tak¿e w straty-
grafii opartej na mikropaleontologii. W nastêpnych latach
badania zosta³y rozszerzone o zagadnienia zwi¹zane z
rekonstrukcj¹ œrodowiska sedymentacji ska³ jurajskich na
Ni¿u Polskim, nie tylko na podstawie mikrofauny, lecz
tak¿e analizy geochemicznej osadów (Olga Pazdro, Jadwi-
ga Garbowska, Bo¿ena £¹cka).

W pieniñskim pasie ska³kowym badania prowadzili
tak¿e Andrzej Pszczó³kowski i Ryszard Myczyñski, którzy
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Ryc. 1. Na zdjêciu od lewej dr T.
Butkiewicz. prof. M. Borkowska,
prof. A. Wiewióra, dr R. Mich-
niak, prof. T. Madeyska, doc. W.
Smulikowski



na podstawie mikro- i nanoskamienia³oœci oraz amonitów
rozpoznali stratygrafiê wybranych odcinków jury i kredy
sukcesji czorsztyñskiej, braniskiej i pieniñskiej.

Schemat stratygraficzny osadów albu i cenomanu na
terenie po³udniowo-zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêto-
krzyskich oraz niecki miechowskiej ustali³ Maciej Haken-
berg. Mapê strukturaln¹ kredy niecki warszawskiej
opracowa³y Maria Bac i Anna Morawska. Rozwój basenów
mezozoicznych w po³udniowo-wschodniej czêœci bruzdy
œródpolskiej badali Maciej Hakenberg, Jolanta Œwidrowska
i Anna Morawska. Wykazali oni m.in. stopniowe prze-
mieszczanie siê osi subsydencji bruzdy z NW na SE
wzd³u¿ strefy Teisseyre’a-Tornquista.

W ostatnich latach tradycyjne badania biostratygraficz-
ne i litostratygraficzne, a tak¿e rekonstrukcje paleoekolo-
giczne zosta³y wzbogacone o metody geochemii izotopów.
Tak np. stosunki izotopowe tlenu i wêgla w rostrach belem-
nitów zosta³y zastosowane w stratygrafii oksfordu (Hubert
Wierzbowski), a w korelacji osadów miocenu wykorzysta-
no stosunki izotopowe strontu (Grzegorz Zieliñski).

Zakres metod badawczych stosowanych w instytucie,
przynosz¹cych informacje nie tylko o wieku ska³, lecz
tak¿e o Ÿród³ach buduj¹cej je materii, zosta³ wzbogacony
dziêki pracom Jana Burcharta, inicjatora zastosowania
badañ izotopowych w geochronologii. By³y to pocz¹tkowo
datowania tatrzañskich ska³ krystalicznych metod¹ Rb–Sr.
W latach 70. Jan Burchart zorganizowa³ i prowadzi³ zespó³
badawczy, obejmuj¹cy tak¿e fizyków, który zajmowa³ siê
metodami trakowymi, przede wszystkim rozwojem samej
metody. S³u¿y³y temu d³ugotrwa³e prace eksperymentalne
nad tempem zabliŸniania traków pod wp³ywem pod-
wy¿szonej temperatury. Matematyczny opis tego procesu
doprowadzi³ do wynalezienia metody odtwarzania ter-
micznej przesz³oœci minera³ów. Zespó³ ten aktywnie
uczestniczy³ te¿ w poszukiwaniach œladów wygas³ych ju¿
superciê¿kich promieniotwórczych pierwiastków zarówno
w ska³ach ziemskich, jak i w meteorytach. Metodami tra-
kowymi zosta³ okreœlony czas postorogenicznego wypiê-
trzenia Tatr oraz wiek wk³adek tufitowych wœród wêgli z
Be³chatowa. W latach 90. w laboratorium geochronolo-
gicznym, zorganizowanym przez Jana Burcharta by³y
datowane metodami Rb–Sr i Sm–Nd wybrane sudeckie

granitoidy i ska³y krystaliczne kratonu wschodnioeuro-
pejskiego z NE Polski (Robert Bachliñski). By³y tak¿e pro-
wadzone prace metodyczne w zakresie „stratygrafii stron-
towej” (Grzegorz Zieliñski).

W koñcu lat 80. Pawe³ M. Leœniak zbudowa³ liniê pró¿-
niow¹ do preparacji wêglanów i separacji CO2 . Sk³ad izo-
topowy wêgla i tlenu w tak otrzymanych próbkach by³
oznaczany w laboratorium AGH. Wynikiem prac zespo³u
w sk³adzie Krzysztof Krajewski, Pawe³ Leœniak, Bo¿ena
£¹cka i Pawe³ Zawidzki by³o wdro¿enie metody analitycz-
nej, umo¿liwiaj¹cej sekwencyjne pozyskiwanie wartoœci
stosunków izotopowych siarki z frakcji mineralnych i orga-
nicznych ska³ osadowych. Metoda ta zosta³a z sukcesem
zastosowana m.in. w rekonstrukcjach wybranych œro-
dowisk osadowych i diagenetycznych mezozoiku Polski i
Spitsbergenu.

Inicjatorem badañ mineralogicznych w Zak³adzie
Nauk Geologicznych PAN by³ profesor Kazimierz Smu-

31

Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 1, 2006

Ryc. 2. Doc. Pawe³ Leœniak i dr Pawe³ Zawidzki przy reaktorze
przep³ywowym w³asnej konstrukcji
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Ryc. 3. Doc. Krystyna Szeroczyñska
z doktorantk¹ mgr E. Zawisz¹ i
wioœlark¹ w tle



likowski. Pod jego kierownictwem zespó³, do którego
nale¿eli: Maria Borkowska, Jan Burchart, Maria
Koz³owska-Koch, Teresa Milewska-Butkiewicz, Juliusz
H. Teisseyre i Witold Smulikowski, prowadzi³ szeroko
zakrojone badania nad genez¹ granitoidów i ewolucj¹
metamorficzn¹ ska³ sudeckich. Szczególne miejsce w
badaniach ska³ metamorficznych maj¹ studia nad ultra-
mafitami, g³ównie nad eklogitami, pocz¹tkowo sudeckimi,
potem zaœ z innych wyst¹pieñ na œwiecie (Kazimierz Smu-
likowski, Nonna Bakun-Czubarow). Wynikiem tych badañ
by³o m.in. opublikowanie przez Kazimierza Smulikowskie-
go pierwszej na œwiecie genetycznej klasyfikacji eklogitów
i ich minera³ów.

Badania sudeckich ska³ facji eklogitowej, kontynuowa-
ne przez Nonnê Bakun-Czubarow wykaza³y na pocz¹tku
lat 90., ¿e zarówno eklogity metamorfiku L¹dka–Œnie¿nika
jak i granatonoœne perydotyty Gór Sowich uleg³y
metamorfizmowi ultrawysokich ciœnieñ, w wyniku wary-
scyjskiej kolizji kontynentalnych p³yt litosfery. Mineralo-
giczno-petrologiczne studium górnego p³aszcza Ziemi
by³o tak¿e i nadal pozostaje jednym z g³ównych kierunków
badañ, prowadzonych czêœciowo we wspó³pracy z Instytu-
tem Geofizyki PAN oraz Zak³adem Fizyki Litosfery UW.
Wynikiem jego by³y m.in. opracowania dotycz¹ce przejœæ
fazowych w p³aszczu Ziemi i budowy p³aszcza planet gru-
py Ziemi, zamieszczone w monografiach serii Physics and
Evolution of the Earth’s Interior. Do dorobku instytutu
niew¹tpliwie nale¿y tak¿e fundamentalny podrêcznik aka-
demicki Minera³y ska³otwórcze Marii Borkowskiej i Kazi-
mierza Smulikowskiego.

Od lat siedemdziesi¹tych znacz¹c¹ rolê zaczê³y odgry-
waæ badania mineralogiczne krzemianów warstwowych
(minera³ów ilastych) zapocz¹tkowane przez Andrzeja
Wiewiórê i rozwijane przy udziale jego wspó³pracowni-
ków i doktorantów (Bo¿ena £¹cka, El¿bieta Dubiñska,
Andrzej Wilamowski, Pawe³ Bylina). Zaowocowa³y one
jednymi z pierwszych w literaturze œwiatowej studiami
ilastych minera³ów mieszanopakietowych (m.in. kaoli-
nit–smektyt i talk–smektyt). Znacz¹c¹ pozycjê w literatu-
rze œwiatowej zajê³y prace o strukturze i krystalochemii
amezytu, chlorytów oraz glaukonitu (w ramach wspó³pra-
cy z CNRS — Francja). Opracowane i wdro¿one zosta³y
oryginalne w skali œwiatowej metody badañ minera³ów
(np. widma Ramana minera³ów podgrup kaolinitu i piro-
fyllitu oraz widma w bliskiej podczerwieni minera³ów pod-
grupy talku). W latach osiemdziesi¹tych zosta³a
opracowana spójna klasyfikacja krystalochemiczna krze-
mianów warstwowych. Dla identyfikacji politypów zosta³a
opracowana rentgenowska technika ukoœnych tekstur, przy
której zastosowaniu odkryto nadstrukturê minera³ów gru-
py talku–pirofyllitu. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
s¹ rozwijane badania w zakresie modyfikacji struktur krze-
mianów warstwowych metodami mechanicznymi i che-
micznymi (Jaros³aw Drapa³a). Ponadto, Ryszard Michniak,
opracowa³ mineralogiê i genezê krzemieni bulastych górne-
go oksfordu z pó³nocnego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzy-
skich.

Od pocz¹tku istnienia placówki rozwijane by³y pod
kierunkiem profesora Stefana Z. Ró¿yckiego badania
czwartorzêdu. Zgodnie z jego koncepcj¹, pocz¹tkowo
badania by³y ukierunkowane na regionalne opracowania
paleogeomorfologiczno-stratygraficzne, bêd¹ce podstaw¹
syntetycznego opracowania stratygrafii czwartorzêdu Pol-
ski. Pierwsze takie opracowanie przedstawione zosta³o ju¿

na VI Kongresie INQUA w 1961 r. W kolejnych latach
opublikowano monograficzne opracowania czwartorzêdu
pó³nocnego Mazowsza (Zofia Michalska), rejonu Dolnego
Bugu i doliny Dunaju (Katarzyna Straszewska), Kotliny
Sandomierskiej (Wanda Laskowska-Wysoczañska),
pó³nocno-wschodniej Polski (Janina Nunberg), pó³nocne-
go obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich (Leszek Lindner jako
doktorant stypendysta). Efekt koñcowy, to dzie³o Stefana
Z. Ró¿yckiego — Plejstocen Polski œrodkowej. Jedno-
czeœnie by³y prowadzone wielostronne badania procesów
krasowych na obszarze Polski, w Bu³garii, we W³oszech,
na Kubie i w Wietnamie (Jan Rudnicki), osadów jaskinio-
wych (Teresa Madeyska). Rozwijano tak¿e metody badaw-
cze z nastawieniem na uœciœlenie stratygrafii: statystyczne
badania zespo³ów g³azów narzutowych (Janina Nunberg),
studia flory okrzemek (Barbara Marciniakowa), fauny
wioœlarek (Krystyna Szeroczyñska), a tak¿e chemiczne
metody okreœlania wieku koœci kopalnych (Tadeusz Wyso-
czañski-Minkowicz). Pogranicza geologii czwartorzêdu i
problematyki geologiczno-in¿ynierskiej dotyczy³y bada-
nia procesów stokowych w rejonie ma³opolskiego
prze³omu Wis³y (Janusz Muchowski).

W kolejnych latach g³ównym tematem badañ czwarto-
rzêdu by³a ewolucja œrodowisk l¹dowych. Rekonstrukcjê
historii jezior wspó³czesnych i kopalnych (zmian trofii,
wahañ poziomu wody) w warunkach naturalnych zmian
klimatycznych z uwzglêdnieniem antropopresji przepro-
wadzono na podstawie analizy fito- i zooplanktonu. Bada-
niami objêto jeziora po³o¿one w ró¿nych nizinnych i
górskich regionach Polski, a dziêki szerokiej wspó³pracy
zagranicznej, tak¿e jeziora w³oskie, alpejskie oraz fiñskie i
bia³oruskie. Daj¹ one obraz zró¿nicowania paleoekolo-
gicznego jezior w czasie i przestrzeni oraz mo¿liwoœæ oce-
ny wp³ywu gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka na
œrodowisko jeziorne.

Prowadzone i podsumowane w monografii Stefana Z.
Ró¿yckiego badania lessów kontynuowane s¹ nie tylko w
Polsce, ale i na Ukrainie. Ukraiñskie paleolityczne sta-
nowiska lessowe z glebami kopalnymi stanowi¹, oprócz
polskich stanowisk jaskiniowych, podstawê odtwarzania
œrodowiska, w jakim ¿y³ cz³owiek paleolitu a tak¿e zasiêgu
i warunków rozwoju osadnictwa pradziejowego.

W ostatnich latach do badañ czwartorzêdu wprowadzo-
no metody geochemii izotopów. Od 1998 r., w zbudowa-
nym przez Helenê Hercman laboratorium spektrometrii
alfa wykonuje siê datowania nacieków jaskiniowych i
innych czwartorzêdowych ska³ wêglanowych metod¹ ura-
nowo-torow¹. Wyniki tych badañ zosta³y m.in. wykorzy-
stane do konstrukcji krzywej czêstotliwoœci powstawania
nacieków, bêd¹cej zapisem zmian klimatycznych m³odsze-
go czwartorzêdu oraz do rekonstrukcji przebiegu procesów
krasowych. Analiza zmiennoœci sk³adu izotopowego
wêgla i tlenu w autogenicznych wêglanach jest wyko-
rzystywana do odtwarzania zmian klimatycznych, g³ównie
termicznych. Badania takie w naciekach jaskiniowych pro-
wadzi³ Tomasz Nowicki, w profilach osadów jeziornych
Joanna Miros³aw-Grabowska, a w lessach Bo¿ena £¹cka.
Wprowadzona zosta³a tak¿e metoda o³owiowa (210Pb)
datowania najm³odszych osadów (Micha³ G¹siorowski).

Badania hydrogeologiczne by³y prowadzone od koñca
lat 50. ub. wieku, g³ównie na Pomorzu pod kierunkiem
profesora Zdzis³awa Pazdry, przebywaj¹cego pocz¹tkowo
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w Gdañsku, a nastêpnie w Warszawie. Od 1973 r., pod
kierunkiem Jana Dowgia³³y, badania skoncentrowano
g³ównie na podziemnych wodach zmineralizowanych i ter-
malnych. W pierwszym rzêdzie dotyczy³y one genezy tych
wód i ich sk³adników z zastosowaniem, po raz pierwszy w
Polsce, a wykonywanych pocz¹tkowo za granic¹, oznaczeñ
sk³adu izotopowego tlenu, wodoru i siarki. Wœród
osi¹gniêæ, uzyskanych w wiêkszoœci przypadków we
wspó³pracy z innymi oœrodkami krajowymi i zagraniczny-
mi, wymieniæ mo¿na: stwierdzenie wystêpowania relikto-
wych wód morskich w osadach miocenu zapadliska
przedkarpackiego oraz obecnoœæ wód podziemnych o
wysokiej zawartoœci 18O we fliszu karpackim (Jan
Dowgia³³o, Pawe³ Leœniak), opracowanie Mapy Wód

Mineralnych Polski w skali 1:1 500 000 z zastosowaniem
metody superpozycji typów genetycznych i Mapy wód

mineralnych centralnej czêœci Karpat Polskich w skali 1 : 200 000

(Micha³ Szpakiewicz, red.: Jan Dowgia³³o), „datowanie”
wód oligocenu niecki mazowieckiej za pomoc¹ 36Cl (Jan
Dowgia³³o z zespo³em). Na podstawie sk³adu izotopowego
helu, Pawe³ M. Leœniak okreœli³ jego pochodzenie w
wodach Karpat fliszowych. W ramach programu PHARE
uruchomiono procedurê oznaczania sk³adu izotopowego
azotu w jonach azotanowych i amonowych wód podziem-
nych. Dziêki badaniom eksperymentalnym okreœlono
wspó³czynniki frakcjonowania wêgla pomiêdzy jonami
wêglanowymi w wodzie, a gazowym dwutlenkiem wêgla
(Pawe³ M. Leœniak, Pawe³ Zawidzki, patrz — ryc. 2).

W latach 1970–1990 pracownicy zespo³u kierowanego
przez profesora Kazimierza Guzika uczestniczyli w bada-
niach geologicznych na Kubie. Efektem tych prac s¹ mapy
geologiczne dwóch prowincji — Pinar del Río i Matanzas
w skali 1 : 250 000 i wspó³autorska Mapa Tektoniczna

Kuby w skali 1: 500 000 oraz wiele publikacji dotycz¹cych
stratygrafii, paleogeografii i tektoniki sukcesji mezozoicz-
nych i paleogeñskich zachodniej i œrodkowej Kuby, a tak¿e
genezy osadów czwartorzêdowych i krasu (Andrzej
Pszczó³kowski, Krystyna Piotrowska, Stanis³aw
D¿u³yñski, Jan Rudnicki, Ryszard Myczyñski, Jerzy Pio-
trowski, Grzegorz Haczewski, Jerzy Grodzicki, Andrzej
Skupiñski).

Wa¿ny element aktywnoœci naukowej instytutu stano-
wi³y badania polarne, prowadzone pod kierunkiem profe-
sora Krzysztofa Birkenmajera, g³ównie przez oœrodek
krakowski, opisane we wspomnianym 122 tomie Studia

Geologica Polonica. Z oœrodka warszawskiego badania na
Spitsbergenie i na Antarktydzie prowadzi³ profesor Stefan
Z. Ró¿ycki, z kilkoma wspó³pracownikami. Witold Smuli-
kowski zbada³ na Spitsbergenie najstarsz¹ zmetamorfizo-
wan¹ formacjê sukcesji Hecla Hoek w Ziemi Wedel
Jarlsberga. W ostatnich latach badania Svalbardu konty-
nuuje Krzysztof Krajewski, koncentruj¹c siê na wyjaœnie-
niu genezy asocjacji mezozoicznych fosforytów i ska³
macierzystych dla ropy naftowej. Wykorzystuje w tym
celu badania geochemiczne, obejmuj¹ce m.in. analizê
stosunków izotopowych pierwiastków lekkich oraz analizy
z zakresu geochemii organicznej. Prowadzi równie¿ bada-
nia sedymentologiczne i geochemiczne sekwencji osado-
wych w Antarktyce. Wynikiem tych prac by³o m.in.
odkrycie i udokumentowanie najstarszego zlodowacenia
Antarktyki Zachodniej, zachowanego w zapisie geologicz-

nym Wyspy Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów
Po³udniowych.

*

Wraz z powo³aniem Zak³adu Nauk Geologicznych
PAN, we Wroc³awiu rozpoczê³a dzia³alnoœæ Pracownia
Sudecka, która dziœ funkcjonuje jako Zak³ad Geologii
Sudetów. Pierwszym kierownikiem tej jednostki by³ profe-
sor Henryk Teisseyre, nastêpnie w latach 1974–1994 doc.
Helena Dziedzic, a obecnie profesor Andrzej ¯elaŸnie-
wicz.

Od pocz¹tku we Wroc³awiu prowadzono badania w
dwóch g³ównych nurtach — sedymentologicznym i struk-
turalno-petrologicznym. Wynikiem badañ sedymentolo-
gicznych, wspartych kontaktami z oœrodkiem krakowskim
— zw³aszcza z profesorem Stanis³awem D¿u³yñskim —
by³y opracowania dotycz¹ce cyklicznej sedymentacji flu-
wialnej w dolnym karbonie niecki œródsudeckiej oraz pro-
cesów sedymentacyjnych we wspó³czesnych rzekach
meandruj¹cych (Andrzej K. Teisseyre), fliszowo-litoralnej
akumulacji górnej kredy niecki œródsudeckiej (Tomasz
Jerzykiewicz), górnego karbonu i dolnego permu w niecce
pó³nocnosudeckiej (Andrzej Ostromêcki), pstrego
piaskowca w niecce pó³nocnosudeckiej (Jerzy Mrocz-
kowski), architektury dolnokarboñskiej, allochtonicznej
sekwencji fliszowej Gór Bardzkich (Boles³aw Wajsprych),
miêdzyp³ywowej depozycji okruszcowanych miedzi¹ osa-
dów cechsztyñskich monokliny przedsudeckiej (Tomasz
Jerzykiewicz, Jerzy Mroczkowski, Andrzej K. Teisseyre).

Od lat 70. ubieg³ego wieku tematyka badawcza zaczy-
na siê ogniskowaæ wokó³ geologii strukturalnej i petrologii
masywów krystalicznych w Sudetach. Profesor Henryk
Teisseyre wprowadzi³ do praktyki badañ tektonicznych w
Sudetach nowoczesn¹ analizê strukturaln¹ jako narzêdzie
pozwalaj¹ce na rekonstrukcje wielofazowej ewolucji
obszarów orogenicznych. Allochtonizm tektoniki Gór
Kaczawskich z czterema jednostkami p³aszczowinowymi
o po³udniowej wergencji, synorogenicznoœæ sedymentacji
w niecce Œwiebodzic, model piêcioetapowego rozwoju
strukturalnego metamorfiku Œnie¿nika oparty na komple-
mentarnych badaniach kartograficznych i mezostruktural-
nych, to przyk³ady nowych wtedy interpretacji budowy
geologicznej Sudetów, które nadal s¹ aktualne. Dalsze pra-
ce zak³adu przynios³y opracowania budowy ró¿nych regio-
nów sudeckich w nawi¹zaniu do badañ petrologicznych i
petrogenetycznych opartych na analizach chemicznych i
izotopowych.

Na podstawie geometrycznej analizy nastêpstwa struk-
tur fa³dowych Andrzej ¯elaŸniewicz zrekonstruowa³ ewo-
lucjê tektoniczno-metamorficzn¹ pó³nocno-zachodniej
czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej. Okreœli³ wzglêdny czas
intruzji granitoidów kudowskich w stosunku do g³ównych
odkszta³ceñ os³ony i stwierdzi³ znaczn¹ zgodnoœæ zapisu
deformacji kruchych w granitoidach i w ska³ach os³ony,
³¹cz¹c je z tym samym regionalnym polem naprê¿eñ, które
warunkowa³o w karbonie tworzenie siê niecki œródsudec-
kiej oraz formowanie plutonu karkonoskiego.

Zrekonstruowano dynamiczn¹ historiê pasywnego
brzegu oceanu saksoturyngskiego na odcinku ³u¿yc-
ko-izerskim w re¿imie nastêpuj¹cych po sobie etapów eks-
tensji i transpresji (Wojciech Czapliñski, Izabella Nowak,
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Andrzej ¯elaŸniewicz). W kopule orlicko-œnie¿nickiej
zrekonstruowano wielofazow¹ deformacjê ska³ formacji
stroñskiej w czasie, w warunkach zmieniaj¹cej siê tempe-
ratury i ciœnienia. Formacja ta reprezentuje pasywn¹
sekwencjê terranu o kadomskim pod³o¿u (Miros³aw
Jastrzêbski, Mentor Murtezi, Izabella Nowak, Andrzej
¯elaŸniewicz).

Wykonano now¹ mapê geologiczn¹ i strukturaln¹ blo-
ku sowiogórskiego. Odtworzono piêcioetapow¹ historiê
deformacji ska³ kompleksu sowiogórskiego, ich meta-
morfizmu i migmatytyzacji — jak siê okaza³o póŸnode-
woñskiej, a nie archaicznej (Andrzej ¯elaŸniewicz).

Szczegó³owe badania strukturalno-petrologiczne
wykaza³y, ¿e pojawienie siê ska³ wysokociœnienowych w
bloku przedsudeckim w metamorfiku Kamieñca Z¹bko-
wickiego w otoczeniu ³upkowym mia³o miejsce w trakcie
regionalnej ekstensji wzd³u¿ niskok¹towych uskoków nor-
malnych (Stanis³aw Achramowicz), a ³upki przesz³y epi-
zod metamorfizmu wy¿szych ciœnieñ wraz z eklogitami
(Izabella Nowak). Stwierdzono znaczny udzia³ procesu
mieszania siê magm kwaœnych i zasadowych w powstawa-
niu granitoidów masywów strzeliñskiego i k³odzko-z³oto-
stockiego (Marek W. Lorenc).

W karboñskim fliszu zachodnich Gór Kaczawskich i
przyleg³ych Zgorzeleckich Górach £upkowych stwierdzo-
no powszechne wystêpowanie fragmentów ska³, które
wczeœniej — w trakcie subdukcji — przesz³y metamorfizm
wysokich ciœnieñ i niskich temperatur, a tak¿e zsylifikowa-
nych wapieni, tworz¹cych wspólnie pryzmê akrecyjn¹
nasuwan¹ na ska³y pasywnej krawêdzi terranu sakso-
turyngskiego (Stanis³aw Achramowicz, Boles³aw
Wajsprych).

Stwierdzono, ¿e przeobra¿enia ska³ metaszarog³azo-
wego, strefowo mylonitycznego, zespo³u strefy Niemczy
oraz klinopiroksenowych amfibolitów z przedsudeckiej
czêœci bloku sowiogórskiego zachodzi³y w warunkach
metamorfizmu niskich ciœnieñ, lecz stosunkowo wysokich
temperatur wi¹¿¹cych siê ze wstêpowaniem waryscyjskich
magm granitowych (Helena Dziedzic).

*

Pracownicy instytutu prowadz¹ wspó³pracê z ró¿nymi
oœrodkami w kraju, a od pocz¹tku lat 70. rozwijaj¹ szerok¹,
coraz bardziej intensywn¹ wspó³pracê z wieloma oœrodka-
mi naukowymi w œwiecie i bior¹ udzia³ w licznych miêdzy-
narodowych programach badawczych. Wyrazem
intensywnoœci tej wspó³pracy s¹ liczne publikacje
wspó³autorskie z przedstawicielami innych oœrodków. W
sumie, od 1956 r. dorobek instytutu obejmuje ok. 3500
publikacji. W ostatnich latach przesz³o 30% publikacji, to
prace wspó³autorskie z badaczami zagranicznymi, a 26% z
partnerami z innych polskich oœrodków naukowych.

Kierunki badawcze realizowane obecnie w ING PAN

W ostatnich latach Instytut Nauk Geologicznych zmie-
rza ku koncentracji badañ w kilku wybranych kierunkach,
z uwzglêdnieniem szerszej gamy nowoczesnych metod.
Intensyfikowane jest wykorzystanie aparatury laboratoryj-
nej, stanowi¹cej wyposa¿enie instytutu, a szczególnie
spektrometrów, umo¿liwiaj¹cych zastosowanie geochemii

izotopów do badañ geologicznych. Obecnie ING dysponu-
je termojonizacyjnym spektrometrem masowym VG
SECTOR 54 wraz z laboratorium czystej chemii, spektro-
metrem gazowym FINNIGAN MAT Delta + (wspólnym z
Instytutem Paleobiologii PAN), spektrometrem alfa
OCTET PC oraz spektrometrem MS–20. Realizowana jest,
dziêki zawi¹zaniu konsorcjum kilku instytucji, inwestycja
aparaturowa: „wielokolektorowy spektrometr masowy z
jonizacj¹ w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie”. Obecnie
dziêki posiadanemu wyposa¿eniu s¹ wykonywane
oznaczenia stosunków izotopów promieniotwórczych i
trwa³ych ró¿nych pierwiastków, po zakoñczeniu wspo-
mnianej inwestycji zakres tych badañ bêdzie znacznie roz-
szerzony.

*

W celu zwiêkszenia stopnia wykorzystania metod geo-

chemii izotopów w badaniach geologicznych s¹ prowa-
dzone prace maj¹ce na celu nie tylko wdra¿anie
istniej¹cych metod, ale i ich doskonalenie w zastosowaniu
do ró¿nych ska³, skamienia³oœci i wód podziemnych.
Pomiary stosunków izotopów rubidu, strontu, o³owiu,
samaru, neodymu, uranu i toru s¹ wykorzystywane w bada-
niach wieku ska³, studiów petrologicznych oraz w odtwa-
rzaniu procesów geologicznych. Dla celów
stratygraficznych, rekonstrukcji mezozoicznych i kenozo-
icznych œrodowisk sedymentacji, zmian klimatycznych, a
tak¿e do œledzenia przeobra¿eñ diagenetycznych ska³ i
minera³ów, s¹ wykorzystywane stosunki izotopowe strontu
(metoda SIS), trwa³ych izotopów wêgla i tlenu w kalcyto-
wych szcz¹tkach fauny i w autogenicznych wêglanach oraz
stosunki izotopowe siarki. W badaniu pochodzenia i Ÿróde³
zanieczyszczenia wód s¹ wykorzystywane stosunki izoto-
powe wodoru, tlenu, siarki i azotu. W celu rozszerzenia
zakresu stosowania tych metod s¹ prowadzone np. studia
metodyczne w zakresie technik datowañ izotopowych
wykorzystuj¹cych m.in. szereg uranowy, w zastosowaniu
do osadów zanieczyszczonych materia³em detrytycznym,
oceniane s¹ ró¿ne procedury pomiaru stosunków izotopów
trwa³ych pierwiastków lekkich w ska³ach, zawieraj¹cych
materiê organiczn¹, s¹ wprowadzane metody selektywne-
go rozpuszczania krzemianów warstwowych pod k¹tem
interpretacji dat K–Ar.

*

W³aœciwoœci, geneza i transformacja minera³ów s¹
badane przy zastosowaniu metod rentgenograficznych,
chemicznych, termicznych, spektrometrii w podczerwieni,
metod izotopowych oraz wysokorozdzielczej mikroskopii
elektronowej. W szczególnoœci s¹ studiowane w³aœciwoœci
minera³ów mieszanopakietowych kaolinit–smektyt, mine-
ra³ów grupy illitu i smektytu, przemiany strukturalne kaoli-
nitu w procesach obróbki mechanicznej oraz politypia
biotytu. S¹ rozwijane metody pomiaru zawartoœci mine-
ra³ów ilastych w ska³ach, selektywnego rozpuszczania
tych minera³ów, pomiaru pojemnoœci wymiany kationów,
ca³kowitej powierzchni w³aœciwej, gêstoœci ³adunku
sk³adu chemicznego oraz rozk³adu wielkoœci krystalitów,
pod katem wykorzystania tych danych w studiach nad dia-
genez¹ oraz w interpretacji danych geofizyki wiertniczej.
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*

W instytucie znajduje siê grupa wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów prowadz¹cych badania mikropale-

ontologiczne (otwornice, dinocysty, spory, akritarchy,
radiolarie, kalpionelle, okrzemki, wioœlarki — ryc. 3).
Oprócz wykorzystania danych mikropaleontologicznych
w stratygrafii wybranych odcinków paleozoiku, mezozoiku
i kenozoiku i w odtwarzaniu warunków paleoekologicz-
nych, s¹ prowadzone studia metodyczne w tym zakresie.
Interesuj¹ce wyniki przynosi tu wykorzystywanie metod
modelowania komputerowego.

*

Odtwarzane s¹ procesy magmowe i tektonometa-

morficzne w strefach kolizji p³yt, warunki i mechanizmy
deformacji skorupy, ekshumacja stref korzeniowych oro-
genów, deformacja i metamorfizm w strefach uskoków
skorupowych. Ten kierunek badawczy integruje studia o
charakterze tektonicznym, petrologicznym, mineralogicz-
nym, geochemicznym, geochronologicznym i geofizycz-
nym. Badania s¹ prowadzone g³ównie na obszarze
Sudetów (ostatnio szczególnie w strefie kopu³y orlic-
ko-œnie¿nickiej) i innych fragmentów waryscydów œrodko-
woeuropejskich, a zmierzaj¹ do odtworzenia
geodynamicznej historii orogenu waryscyjskiego. W Sude-
tach, a dla porównania tak¿e w Chinach i innych obsza-
rach, s¹ prowadzone badania petrologiczne ska³ p³aszcza
Ziemi ze szczególnym uwzglêdnieniem metamorfizmu
ultrawysokich ciœnieñ oraz wytapiania magm w dolnej lito-
sferze i astenosferze. Stanowi¹ one podstawê rekonstrukcji
wêdrówki ska³ miêdzy skorup¹ a górnym p³aszczem Zie-
mi. Prowadzone s¹ tak¿e badania nad genez¹ i ewolucj¹
magm wielkich kontynentalnych prowincji magmowych
(neoproterozoicznej prowincji Wo³ynia i kenozoicznej
prowincji œrodkowoeuropejskiej).

*

Badane s¹ procesy tektoniczne w ska³ach osado-

wych, g³ównie Karpat, z wykorzystaniem metod mineralo-
gicznych i izotopowych, modelowania analogowego, a
tak¿e — we wspó³pracy z innymi oœrodkami — metod
paleomagnetycznych. Przedmiotem badañ jest tak¿e histo-
ria strukturalna, historia termiczna i sk³ad fluidów pene-
truj¹cych strefê uskokow¹ rzeki Czerwonej (Wietnam
pó³nocny), czyli najd³u¿sz¹ obecnie czynn¹ strefê usko-
ków przesuwczych na kuli ziemskiej. Badania te s¹ prowa-
dzone w ramach wspó³pracy z geologami wietnamskimi.

*

Kontynuowane s¹ tradycyjne badania œrodowisk

sedymentacyjnych, przebiegu procesów depozycyjnych

i diagenetycznych, a tak¿e interpretacji stratygraficz-

nych, wzbogacane o wszystkie metody uprawiane w insty-
tucie. Integruj¹ one sedymentologiê, biostratygrafiê,
petrologiê, mineralogiê i geochronologiê z uwzglêdnie-
niem analizy subsydencji i paleotermometrii oraz studiów
nad pochodzeniem materia³u klastycznego. Badania sedy-
mentologiczne sukcesji wêglonoœnej Górnego Œl¹ska s¹

rozszerzane na inne baseny, dziêki szerokiej wspó³pracy
miêdzynarodowej. S¹ rozwijane metody stratygrafii
sekwencji w zastosowaniu do osadów deltowych na
przyk³adach z Polski i USA. W tym zakresie znacz¹ca jest
wspó³praca z przemys³em naftowym. Badania nad pocho-
dzeniem materia³u klastycznego, akumulowanego w base-
nach synorogenicznych stanowi punkt wyjœcia dla
rekonstrukcji paleogeograficznych i odtwarzania dyna-
micznych systemów orogen–basen. Rozszerzane jest
wykorzystanie stosunków izotopowych strontu do celów
stratygraficznych. Prowadzone s¹ badania genezy i diage-
nezy wybranych sekwencji osadowych Arktyki i Antarkty-
ki.

*

S¹ prowadzone tak¿e badania zmierzaj¹ce do uœciœle-
nia rekonstrukcji przebiegu zmian klimatu i œrodowiska

l¹dowego w czwartorzêdzie, g³ównie na obszarze Europy
Œrodkowej, na podstawie zapisu w osadach jeziornych,
jaskiniowych i eolicznych. Dodatkowym celem jest œle-
dzenie antropopresji, czyli zmian zachodz¹cych w œrodo-
wisku pod wp³ywem ró¿norodnej dzia³alnoœci cz³owieka.
W badaniach tych stosowane s¹ metody mikropaleontolo-
giczne (szczególnie wykorzystywanie zwierzêcych i
roœlinnych bioindykatorów), litologiczne, geochemiczne,
w tym geochemii izotopów. Ze wzglêdu na szczególne zna-
czenie badañ interdyscyplinarnych, jest rozwijana
wspó³praca z oœrodkami krajowymi i zagranicznymi zaj-
muj¹cymi siê paleozoologi¹ i paleobotanik¹ czwartorzêdu,
geofizyk¹ (paleomagnetyzm) i archeologi¹ pradziejow¹.

*

Badania wód podziemnych s¹ prowadzone na podsta-
wie metod chemicznych i izotopowych (g³ównie izotopy
tlenu, wodoru, siarki i azotu, a we wspó³pracy z ETH w
Zürichu tak¿e chloru), metody modelowania matematycz-
nego i metody eksperymentalne. Maj¹ one znaczenie m.in.
dla oceny zasobów wód podziemnych, temperatur, jakie
wody osi¹gnê³y w g³êbokich, trudno osi¹galnych wiercenia-
mi strefach systemów wodonoœnych, dla oceny prêdkoœci
przep³ywów podziemnych, dla okreœlania tzw. „wieku
wód” itp. Okreœlana jest geneza wód zmineralizowanych
centralnego synklinorium karpackiego oraz Pomorza
Zachodniego.

*

Kierunkiem ubocznym w stosunku do podstawowych
badañ geologicznych, lecz wprowadzonym w instytucie ze
wzglêdu na du¿e znaczenie praktyczne, jest zastosowanie
geochemii izotopów w badaniach zanieczyszczeñ œrodo-

wiska przyrodniczego. Przyk³adem s¹ badania sk³adu izo-
topowego o³owiu, w celu ustalenia Ÿróde³ zanieczyszczeñ
gruntów tym metalem oraz sk³adu izotopowego azotu w
celu okreœlenia Ÿróde³ zanieczyszczeñ wód substancjami
organicznymi.

Autorka serdecznie dziêkuje wszystkim Kole¿ankom i Kole-
gom za pomoc w zebraniu informacji dotycz¹cych osi¹gniêæ pracow-
ników Instytutu i jego historii.
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Instytut Nauk Geologicznych PAN w 50-lecie dzialalnoœci — patrz str. 29

Ryc. 9. Dr Izabella Nowak na ska³ce w Górach Orlickich.
Wszystkie zdjêcia — Archiwum ING PAN

Ryc. 8. Dyrektorzy wyszli z jaskini: prof. Teresa Madeyska i
prof. Pavel Bosak z ING Akademii Nauk Republiki Czeskiej

Ryc. 4. Doc. Helena Hercman i nacieki jaskiniowe

Ryc. 7. Prof. Andrzej ¯elaŸniewicz i „m³odzi”: dr M. Murtezi

i dr M. Jastrzêbski, podczas wycieczki terenowej na konferencji w

¯elaŸnie

Ryc. 5. Doc. Krzysztof Krajewski na Wyspie Króla Jerzego

Ryc. 6. Dr Adam Porowski przy ujêciu wody termalnej w Ciechocinku


