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KAMIENIE DEKORACYJNE I ARCHITEKTONICZNE
EKSPLOATOWANYCH Z Ó!
POLSKI PO UDNIOWO-WSCHODNIEJ

Niejednolita jest kondycja z ó" kamieni budowlanych Jury Krakowsko-Cz#stochowskiej,
Gór $wi#tokrzyskich i ich obrze"enia, Roztocza oraz Karpat. Ich odmiany o korzystnych w a%ciwo%ciach fizyczno-mechanicznych (du"a wytrzyma o%& na %ciskanie i ma a nasi'kliwo%&) wykorzystywane s' do produkcji kruszyw, mimo niekiedy bardzo wysokich walorów dekoracyjnych i du"ych
mo"liwo%ci uzysku materia u blocznego. W pozosta ych produkowane s' bloki, a tak"e p ytki – ch#tnie ostatnio stosowane w ma ej architekturze. Nast'pi o silne rozdrobnienie z ó", przy równoczesnym
zaniku dzikiej, niekoncesjonowanej eksploatacji. Pojawi o si# wielu nowych producentów oferuj'cych bardzo interesuj'ce odmiany kolorystyczne kamieni. Szczególnie silnie zaznacza si# to w obr#bie z ó" piaskowców jury i kredy w obrze"eniu Gór $wi#tokrzyskich.

1. WST(P
W ostatnich latach wyra)nie wzrós popyt na kamienne elementy architektoniczne.
Jest to powodem o"ywienia dzia alno%ci kamieniarskiej zw aszcza w zakresie wydobycia bloków piaskowcowych. Zaniechana niegdy% eksploatacja w starych wyrobiskach jest ponownie wznawiana. Równocze%nie, zmiany prawne w zakresie dzia alno%ci górniczej wymagaj' uzyskania koncesji na prowadzenie eksploatacji, co zwi'zane
jest z konieczno%ci' oficjalnego zarejestrowania eksploatowanych z ó". Sta o si# to
powodem pojawienia si# w bilansie zasobów du"ej liczby nowych z ó". Celem opracowania jest ocena kondycji krajowego przemys u kamienia budowlanego nastawionego na produkcj# materia ów architektonicznych i dekoracyjnych poza obszarem
Dolnego $l'ska.
__________
* AGH, Wydzia Geologii, Geofizyki i Ochrony $rodowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
bromow@geol.agh.edu.pl, figarska@agh.edu.pl
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Artyku powsta na podstawie materia ów zebranych w trakcie prac terenowych
i przegl'du kopal* w maju 2010 r. na obszarze Jury Krakowsko-Cz#stochowskiej, Gór
$wi#tokrzyskich i ich obrze"enia, Roztocza oraz Karpat.
W oparciu o Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce za rok 2008 spo%ród z ó" Kamieni "amanych i blocznych wytypowano czynne kamienio omy,
w których tradycyjnie pozyskiwane by y bloki, jak te" i takie, co do których z racji
wykszta cenia serii z o"owych, bloki mog' by& przedmiotem eksploatacji w przysz o%ci. Uwzgl#dniano te" wielko%& produkcji takich z ó" zak adaj'c, "e wydobycie
nastawione na uzysk bloków jest bardzo niewielkie w porównaniu do eksploatacji dla
produkcji kruszywa. Zainteresowano si# te" z o"ami, w których wydobywano niegdy%
materia y kamienne powszechnie stosowane w krajowej architekturze, cz#sto jako
materia y dekoracyjne, mimo "e aktualnie s' one nieczynne. W rezultacie wytypowano ponad 100 z ó". Dla wi#kszo%ci z nich oceniano wymiary kamienio omu, widoczn'
w nim seri# z o"ow' wraz z walorami dekoracyjnymi kopaliny i mo"liwo%ci wydobycia bloków w oparciu o obserwacje u awicenia oraz orientacji i intensywno%ci p aszczyzn podzielno%ci.
2. KOPALNIE NA TLE REGIONÓW GEOLOGICZNYCH
W omawianym obszarze kamienie dekoracyjne i architektoniczne s' wydobywane
ze z ó" ska w#glanowych i piaskowców. W wi#kszo%ci kamienio omów s' one pozyskiwane w formie prostopad o%ciennych bry zwanych blokami. Z o"a te s' rozmieszczone w kilku regionach geologicznych Polski, a w ich obr#bie w odmiennych ogniwach stratygraficznych. Ska y wykorzystywane jako kamienie dekoracyjne i architektoniczne powsta y w niejednolitych %rodowiskach sedymentacji, ró"nie te" rozwija a
si# ich diageneza prowadz'c do zró"nicowania ich w a%ciwo%ci fizyczno-mechanicznych, jak te" i walorów dekoracyjnych. Bloki ska w#glanowych s' mo"liwe do wydobycia w kamienio omach z ó" usytuowanych w obr#bie trzonu paleozoicznego Gór $wi#tokrzyskich i ich mezozoicznego obrze"enia, w obszarze monokliny
%l'sko-krakowskiej oraz w zapadlisku przedkarpackim i na Roztoczu. Bloki piaskowcowe mog' by& wydobywane ze z ó" usytuowanych w obr#bie mezozoicznego obrze"enia Gór $wi#tokrzyskich oraz w Karpatach fliszowych.
2.1. SKA!Y W(GLANOWE TRZONU PALEOZOICZNEGO
I OBRZE+ENIA MEZOZOICZNEGO GÓR $WI(TOKRZYSKICH

Wyst'pienia blocznych ska w#glanowych zwi'zane s' z osadami dewonu i permu
w trzonie paleozoicznym Gór $wi#tokrzyskich oraz z osadami jury w obr#bie jego
mezozoicznego obrze"enia. Jako materia bloczny szczególnie interesuj'ce s' w%ród
nich grubo awicowe, silnie zlityfikowane odmiany ska w#glanowych o bogatej kolo-
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rystyce, posiadaj'ce zdolno%& do przyjmowania poleru. Nosz' one potoczn' nazw#
marmurów, a niekiedy te" s' znane pod nazw' marmurów technicznych.
W%ród utworów dewonu interesuj'ce s' g ównie wapienie "ywetu, podczas gdy
podobnie wykszta cone dolomity nie s' i nie by y w wi#kszym zakresie wydobywane
w formie bloków.
Wapienie "yweckie s' grubo- lub bardzo grubo awicowe, zwykle o jasno- i ciemnoszarym zabarwieniu, któremu towarzysz' barwy br'zowe, ró"owe, fioletowe, zielone, a nawet zupe nie czarne. Ich charakterystyczn', a zarazem dekoracyjn' cech' jest
obecno%& bogatej fauny reprezentowanej g ównie przez amfipory i stromatopory, rzadziej brachiopody [16]. Zapoznano si# z aktualnym stanem kamienio omów
w z o"ach: Bolechowice, Szewce (Góra Okr#glica), $agów i Skrzelczyce.
W%ród wapieni permskich jako marmury wydzielane s' zlepie*ce z o"one g ównie
z otoczaków ska w#glanowych po 'czonych kalcytowym spoiwem. Ich najbardziej
znan' odmian' s' zlepie%ce zygmuntowskie, wyst#puj'ce w z o"u Zygmuntówka na
Czerwonej Górze pod Kielcami. O ich wysokich walorach dekoracyjnych decyduje
zró"nicowana wielko%& i barwa otoczaków, czerwone zabarwienie spoiwa oraz silna
lityfikacja, pozwalaj'ca na przyjmowanie faktury polerowanej [6].
Wapienie jurajskie omawianego obszaru wykorzystywane jako materia y dekoracyjne zwi'zane s' z dwoma kompleksami – starszym, znanym pod nazw' tuberolitowych wapieni morawickich i m odszym zawieraj'cym wapienie oolitowe. W pierwszym – wapienie s' grubou awicone, pelityczne z liczn' faun' g owonogów i ramienionogów. Ich barwa jest jasno- lub "ó tawoszara o charakterystycznych ciemniejszych od t a plamkach. Wapienie te s' pozyskiwane w kamienio omach z ó" Wola
Morawicka i Morawica III.
W%ród m odszych wapieni jurajskich zainteresowanie budz' wapienie oolitowe.
Tworz' one kompleksy o mi'"szo%ci kilkudziesi#ciu metrów, s' grubo-, rzadziej za%
%rednio- i cienko awicowe. Barwa ich jest bia a i "ó tawa, a ich w a%ciwo%ci fizycznomechaniczne, podobnie jak poprzednio opisanych, zapewniaj' mo"liwo%& zachowania
poleru w przypadku izolacji od wp ywów atmosferycznych. Na wyg adzonych powierzchniach widoczne s' oolity, okruchy wapieni oraz pokruszone szcz'tki organiczne. Wapienie takie wyst#puj' w z o"u Go"uchów.
We wszystkich wyrobiskach wymienionych powy"ej z ó" pozyskiwane by y bloki.
Zarówno przeprowadzone w przesz o%ci oceny mo"liwo%ci ich uzysku, jak te"
i aktualne obserwacje stanu podzielno%ci kopaliny, takie mo"liwo%ci potwierdzaj'.
Mimo to nigdzie nie s' one przedmiotem wydobycia. Jedynie w wyrobisku z o"a Morawica III eksploatacja taka ma jeszcze miejsce, ale stan jej mo"na uzna& za agonalny
(rys. 1). We wszystkich natomiast czynnych kamienio omach, wydobywane jest kruszywo. Ma to miejsce zarówno w najstarszym czynnym od XVI w. kamienio omie
Panek z o"a Bolechowice (rys. 2), jak te" i w z o"u Wola Morawicka, gdzie oceniana
w kamienio omie bloczno%& przekracza 50%, czy te" w Skrzelczycach, gdzie udokumentowano "y # kalcytow' [2, 5].
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Rys. 1. Sk adowisko bloków w kopalni wapieni Morawica
Fig. 1. Stockpile of limestone blocks in the Morawica quarry

Rys. 2. Eksploatacja z o"a wapieni Bolechowice
Fig. 2. Limestone quarrying in the Bolechowice deposit
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2.2. SKA!Y W(GLANOWE MONOKLINY $L,SKO-KRAKOWSKIEJ

W obr#bie monokliny %l'sko-krakowskiej dekoracyjne i architektoniczne materia y
kamienne zwi'zane s' z utworami dewonu, karbonu, triasu i jury. W pierwszych
dwóch wymienionych ogniwach wyst#puj' silniej zlityfikowane wapienie o w asno%ciach warunkuj'cych przyjmowanie poleru i st'd zaliczanych do marmurów technicznych. W pozosta ych wyj'tkowo tylko wzrasta stopie* lityfikacji, daj'c jedynie
lokalnie mo"liwo%ci uzyskania faktury polerowanej. Obecnie bloczne materia y kamienne wydobywane s' w kamienio omach wapieni dewo*skich okolic Krzeszowic,
dolomitów triasowych w okolicy Libi'"a oraz wapieni jurajskich w kilku miejscach
w obr#bie Jury Krakowsko-Wielu*skiej. Aktualnie nigdzie nie s' pozyskiwane wapienie karbo*skie, mimo i" w przesz o%ci by y one )ród em bloków, z których wykonywano elementy dekoracyjne, a materia znany by jako marmury krakowskie.
Eksploatowane w formie bloków wapienie dewo*skie w okolicy Krzeszowic znane
s' pod nazw' wapieni d&bnickich. Wapienie te, wykorzystywane od XVI w. jako materia dekoracyjny charakterystyczny dla wn#trz polskich ko%cio ów, obok czarnej
barwy i zdolno%ci przyjmowania poleru posiadaj' bia e u"ylenie, zawieraj' szcz'tki
organiczne oraz struktury i tekstury nadaj'ce urozmaicony wygl'd ich wypolerowanej
powierzchni. Ponad czterystuletnia tradycja stosowania ich w architekturze sprawia,
"e na licz'cej zaledwie 48 ha powierzchni ich wychodni i ledwie 35-metrowej mi'"szo%ci znajduje si# kilkana%cie kamienio omów ró"nej wielko%ci [3]. Najwi#ksze
z nich s' zwi'zane ze z o"ami D&bnik i D&bnik I.
Bloki dolomitów s' eksploatowane w obr#bie dolomitów diploporowych stanowi'cych 20. metrowy kompleks skalny powsta y w %rodkowym triasie. S' to jasnoszaro"ó te, drobnodetrytyczne dolomity w awicach o mi'"szo%ciach najcz#%ciej oko o
100 cm. Kolorystycznie s' jednorodne, a jedynie w cz#%ciach przypowierzchniowych
bardziej rdzawe. Sk adniki detrytyczne ska y s' urozmaicone. S' to zarówno intraklasty i ooidy, jak i szcz'tki organiczne reprezentowane g ównie przez liliowce, %limaki,
ma "e i ma "oraczki. Charakterystycznym sk adnikiem organicznym s' glony, spo%ród
których obecno%& alg – diplopor sta a si# )ród em nazwy omawianych ska . Do jej
walorów dekoracyjnych, oprócz barwy i widocznych skamienia o%ci, nale"y te" obecno%& licznych kawern cz#sto wype nionych kryszta ami w#glanów [3]. Obserwacje
stanu zachowana dolomitów wykorzystywanych od wieków jako kamie* architektoniczno-dekoracyjny wskazuj' na ich odporno%& na dzia anie warunków atmosferycznych. Kamienio om, w którym od dawna pozyskiwano bloki dolomitu diploporowego
nale"y do z o"a Libi#'.
Wapienie jurajskie s' silnie zró"nicowane zarówno pod wzgl#dem struktury,
jak i tekstury, a tak"e stopnia lityfikacji. Spo%ród wyró"nianych w%ród nich odmian
o charakterze facji najwi#ksze mo"liwo%ci pozyskiwania bloków daj' wapienie u awicone. Pojawiaj' si# w grubych, si#gaj'cych 2 m awicach o regularnym ortogonalnym
uk adzie p aszczyzn sp#ka*. S' one jasnobr'zowe na %wie"ym prze amie i bia e po
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zwietrzeniu, zwykle detrytyczne z licznymi bio- i intraklastami, a tak"e krzemieniami.
Oceniano je w kamienio omach z ó" Raciszyn II i Zalesiaki po o"onych w pó nocnej
cz#%ci pasma Jury Krakowsko-Wielu*skiej oraz Nielepice, Kamie%–Odwozy, Mirów–
Kamir usytuowanych w jego najbardziej po udniowej cz#%ci w okolicach Krakowa,
jak te" i bardziej od miasta oddalonym kamienio omie z o"a Ulina Wielka. W z o"ach
Raciszyn i Zalesiaki wapienie te, znane jako zalesiackie, s' twarde, szczególnie silnie
zlityfikowane, zachowuj'ce faktur# polerowan'. Zawieraj' liczne stylolity i kawerny
bez adnie lub pasmowo rozmieszczone. Ich wielko%& si#ga niekiedy kilku centymetrów. Niektóre kawerny wype nione s' kalcytem. Niekiedy z ich obecno%ci' wi'"e si#
zmiana barwy ska y na br'zowo-rdzaw'. Wapienie te zawieraj' bogat' faun# reprezentowan' przez g'bki, ramienionogi, amonity oraz ma "e, a obecno%& kawern sprawia, "e s' nazywane polskim trawertynem [18].
Podobnie jak w poprzednio omawianym obszarze, i tu mimo wielowiekowych tradycji pozyskiwania materia u blocznego, obecnie rzadko prowadzi si# eksploatacj#
w tym kierunku. W kopalni z o"a Libi#' bloczne dolomity diploporowe, po o"one na
stropie masowo urabianych na kruszywo dolomitów kruszcono%nych, s' sporadycznie
wykorzystywane jako kopalina towarzysz'ca. G ównym kierunkiem produkcji zak adu eksploatuj'cego z o"e Raciszyn II jest kruszywo. Przeznaczone dla wydobycia
bloków wyrobisko, usytuowane obok g ównego kamienio omu, zawiera jedynie pojedyncze awice typowych wapieni zalesiackich, które we wzorcowym wykszta ceniu
w kamienio omie z o"a Zalesiaki s' urabiane równie" na kruszywo. Natomiast po o"one nieopodal z o"e Raciszyn o bloczno%ci ocenionej na powy"ej 20% [2] nie jest
obecnie eksploatowane.
Czarne wapienie dewo*skie i bia e jurajskie o du"ych walorach dekoracyjnych,
powszechnie niegdy% stosowane w budownictwie przesta y by& wydobywane w formie
mo"liwej do takiego zastosowania. Sposób ich eksploatacji wywo uje pojawianie si#
nowych p aszczyzn dziel'cych ska # i powoduj'cych rozdrobnienie kopaliny, co
w konsekwencji prowadzi do zaniku mo"liwo%ci powrotu do produkcji bloków.
2.3. WAPIENIE ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO I ROZTOCZA

Mo"liwe do wykorzystania w budownictwie wapienie w zapadlisku przedkarpackim i na terenie Roztocza zwi'zane s' z utworami wieku trzeciorz#dowego. Ich
wspólnymi cechami s' w przewadze organodetrytyczny sk ad, zró"nicowane uziarnienie (w przewadze grube), zmienna zwi#z o%& i du"a porowato%& wynikaj'ce z niskiego
stopnia lityfikacji. S' to wapienie barwy jasno"ó tawej, po spatynowaniu szarobr'zowej i "ó toszarej. Zmienny stopie* lityfikacji sprawia, "e z jednej strony cz#sto bywaj'
rozsypliwe, z drugiej za% nale"' do ska atwo poddaj'cych si# obróbce i st'd od
wczesnego %redniowiecza s' wykorzystywane jako materia rze)biarski i budowlany.
Ich du"a porowato%& powoduje, "e nale"' do wapieni lekkich, wykorzystywanych do
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wznoszenia murów pomieszcze* mieszkalnych w naszych warunkach klimatycznych
[11, 13].
Ich wyst#powanie zwi'zane jest z pó nocnymi brzegami zapadliska przedkarpackiego na obrze"eniu Gór $wi#tokrzyskich oraz z pasem wychodni mi#dzy Janowem
Lubelskim i Kra%nikiem, ci'gn'cym si# pomi#dzy Wis ' a granic' pa*stwa na wschodzie, którego wi#ksza cz#%& przypada na Roztocze.
W zapadlisku przedkarpackim wapienie te, znane jako pi%czowskie, pozyskiwane
s' ze z ó" Pi%czów i W"ochy, na Roztoczu za% – Brusno, Babia Dolina i Józefów.
W formie bloków i kszta tek budowlanych s' one wybierane w z o"ach o jednolitych,
grubo awicowych seriach z o"owych, zawieraj'cych wapienie o zbli"onym stopniu
lityfikacji (Józefów, Pi%czów i W"ochy). W pozosta ych o zró"nicowanym u awiceniu
w przypadku serii z o"owej w Bru nie czy zmiennym stopniu lityfikacji w Babiej
Dolinie bloki wapienne jedynie towarzysz' pozyskiwaniu kruszyw.
W nastawionym na produkcj# bloków kamienio omie z o"a Józefów o d ugo%ci
oko o 1 km eksploatacja odbywa si# w obr#bie 10 dzia ek eksploatowanych odr#bnie
przez ró"nych w a%cicieli.
2.4. PIASKOWCE W OBRZE+ENIU GÓR $WI(TOKRZYSKICH

Obrze"enie Gór $wi#tokrzyskich, a szczególne jego cz#%& pó nocna, zawiera wychodnie mezozoicznych kompleksów piaskowcowych o du"ych tradycjach zwi'zanych z ich zastosowaniem jako materia architektoniczny. Nale"' one do pierwszych
materia ów wykorzystywanych do wznoszenia murów budowli i jako materia rze)biarski. Mimo ró"nego wieku maj' wiele cech wspólnych warunkuj'cych mo"liwo%ci
ich surowcowego wykorzystania. Nale"' do nich: sk ad mineralny materia u okruchowego i spoiwa oraz s abo rozwini#te procesy diagenezy. W znacznej wi#kszo%ci s'
to piaskowce o charakterze kwarcowych arenitów z o"onych g ównie z kwarcu o ubogim spoiwie krzemionkowo-ilastym i o s abo zaznaczonym procesie lityfikacji.
Wszystkie powy"sze czynniki powoduj', "e piaskowce te generalnie maj' dosy& nisk'
g#sto%& pozorn', du"' porowato%&, a tak"e nasi'kliwo%& oraz stosunkowo niewielk'
wytrzyma o%& na %ciskanie, przy do%& wysokich warto%ciach %cieralno%ci. Dzi#ki temu
materia ten stosunkowo atwo podlega obróbce, u atwiaj'c wykonywanie odpowiednich kszta tek stosowanych w budownictwie i rze)biarstwie. Istotn' cech', maj'c'
wp yw na sposób wykorzystania tych piaskowców jest mo"liwo%& pozyskiwania
z nich bloków, warunkowana g ównie du"' mi'"szo%ci' ich awic.
Kompleksy piaskowcowe wchodz'ce w sk ad mezozoicznego obrze"enia trzonu
paleozoicznego Gór $wi#tokrzyskich reprezentuj' trias, jur# i kred#. Antyklinalny
sposób u o"enia warstw obrze"enia sprawia, "e generalnie na zewn'trz od trzonu paleozoicznego ukazuj' si# coraz m odsze utwory. Kolejno pojawiaj' si# wychodnie
utworów triasu, nast#pnie jury i najdalej kredy.
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2.4.1. PIASKOWCE TRIASOWE

Piaskowce wyst#puj' w dolnym i górnym triasie. Wspó wyst#puj' one ze zlepie*cami, mu owcami, i owcami i marglami. Ich wychodnie koncentruj' si# g ównie
w pó nocnej cz#%ci obrze"enia Gór $wi#tokrzyskich, pomi#dzy Opatowem na wschodzie i Radoszycami na zachodzie. Kopalnie, w których wydobywane s' bloki
piaskowcowe eksploatuj' utwory nale"'ce do dolnego triasu dzielonego na pstry piaskowiec w cz#%ci dolnej i ret w górnej oraz nale"'ce do najwy"szej cz#%ci górnego
triasu zwanego retykiem [14]. Generalnie piaskowce dolnotriasowe s' barwy czerwonej i wi%niowej, podczas gdy górnotriasowe szaro"ó tawej ze smugami o zabarwieniu
ciemno"ó tawym.
Piaskowce nale"'ce do pstrego piaskowca wydobywane s' w kamienio omach z ó"
Kopaniny, Tumlin-Gród i Sosnowica, utwory retu wybierane s' ze z ó" Kopulak
i Zaj#czków, za% retyckie ze z o"a Parszów. Piaskowce wymienionych powy"ej z ó"
reprezentuj' ró"ne technologiczne odmiany piaskowców budowlanych znanych pod
ró"nymi nazwami. W z o"u Kopaniny wybierane s' piaskowce ga"&zickie, w z o"ach
Tumlin-Gród i Sosnowica – tumli%skie, w z o"ach Kopulak i Zaj#czków – suchedniowskie, za% w Parszowie – piaskowce z warstw parszowskich.
Piaskowce ga"&zickie nale"' do materia ów najwcze%niej wykorzystywanych
w budownictwie. U"yte zosta y m.in. w XIV-wiecznym ko%ciele w Ch#cinach [7].
S' to piaskowce grubo awicowe, szarowi%niowe, z pojedynczymi ziarnami kwarcowymi frakcji "wirowej. Ich zaniechana eksploatacja z lat pi#&dziesi'tych ubieg ego
stulecia zosta a ostatnio wznowiona w kamienio omie z o"a Kopaniny (rys. 3). Piaskowce tumli*skie ze z ó" Tumlin Gród i Sosnowica o nieco ja%niejszych, bardziej
czerwonych barwach ni" ga #zickie, z racji silnej podzielno%ci wzd u" p aszczyzn
przek'tnej laminacji, s' g ównie )ród em p askich kszta tek i jedynie sporadycznie
mo"liwych do wydobycia bloków o godnej podkre%lenia, pi#knej laminowanej strukturze. Znacznie bardziej korzystne s' mo"liwo%ci pozyskania bloków w nieczynnym
kamienio omie z o"a Kopulak, gdzie oceniono j' na prawie 70%. Mi'"szo%& awic
piaskowców o raczej wi%niowym zabarwieniu si#ga tam 4 m, zaznacza si# w nich, nie
daj'c oddzielno%ci, laminacja pozioma i sko%na, pojawia si# frakcja "wirowa, tocze*ce
upkowe i obni"aj'ce jako%& materia u, atwo wymywane przez wod#, nagromadzenia
hematytowe. Brak ich w kopalinie z drugiego kamienio omu piaskowców suchedniowskich w z o"u Zaj#czków, jednak"e mniejsza mi'"szo%& awic wp ywa ograniczaj'co na mo"liwo%& pozyskiwania du"ych bloków.
W z o"u Parszów seri# z o"ow' stanowi' piaskowce %rednioziarniste i równoziarniste, barwy szaro"ó tawej ze smugami o zabarwieniu ciemno"ó tawym. Mi'"szo%&
awic zwykle przekracza 1 m. Po ogie zaleganie warstw przy pionowym przebiegu
sp#ka* ciosowych w zespo ach wzajemnie prostopad ych sprzyja pozyskiwaniu prostopad o%ciennych bry .

43

Rys. 3. Eksploatacja z o"a piaskowców Kopaniny
Fig. 3. Sandstone quarrying in the Kopaniny deposit
2.4.2. PIASKOWCE JURAJSKIE

Wyst'pienia piaskowców jurajskich o znaczeniu surowcowym zwi'zane s' z pó nocnym obrze"eniem Gór $wi#tokrzyskich. Koncentruj' si# one w obr#bie utworów
liasu, którego osady s' w zale"no%ci od wzajemnych proporcji piaskowców, mu owców i i owców dzielone na serie litologiczne [9]. Wydobycie piaskowców prowadzone
jest w kamienio omach dolnoliasowej serii ostrowieckiej, %rodkowoliasowej – drzewickiej i górnoliasowej – borucickiej.
W serii ostrowieckiej eksploatacja piaskowców wykorzystywanych jako materia y
architektoniczne i dekoracyjne prowadzona jest w okolicach +arnowa, gdzie znane s'
one jako 'arnowieckie. S' tu czynne z o"a (arnów, Sielec oraz Tresta Weso"a.
W okolicy Opoczna po o"one s' z o"a Mroczków Go cinny i Kraszków. W pobli"u
Szyd owca bloki z piaskowców serii ostrowieckiej pozyskiwane s' w kamienio omach
z ó" zgrupowanych w rejonie Broniowa. By y te" wydobywane w W'chocku.
We wszystkich z o"ach tej serii piaskowce s' drobnoziarniste, czasem bardzo
drobnoziarniste o barwie "ó tej mniej (Broniów, Sielec, W#chock) lub bardziej intensywnej (Kraszków) z przemazami br'zowymi ((arnów, Mroczków Go cinny),
a niekiedy i ró"owymi (Tresta Weso"a). Ich serie z o"owe ró"ni' si# mi'"szo%ci' awic, która przy generalnie po ogim zaleganiu i regularnym ciosie ma zasadnicze znaczenie dla mo"liwo%ci pozyskiwania bloków. Nie bez znaczenia jest tu te" laminacja
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daj'ca oddzielno%ci wzd u" jej p aszczyzn pojawiaj'ca si# w piaskowcach z o"a
Kraszków. Bloki pozyskiwane s' w z o"ach (arnów, Sielec i Broniów, mo"liwe za% do
uzyskania w nieczynnym z o"u W#chock. W pozosta ych produkcja nastawiona jest na
drobne, p ytkowe kszta tki zwane "upank# lub dzikówk#.
Znamienne dla opisywanych obiektów jest rozdrobnienie obszarów z o"owych.
I tak np. nazw' Mroczków Go cinny obj#ty jest obszar o powierzchni oko o 3 ha
obejmuj'cy 8 zarejestrowanych z ó" wraz z s'siaduj'cymi z nimi wyrobiskami
o zaniechanej lub te" okresowo wznawianej eksploatacji (rys. 4). Podobnie z o"e Tresta Weso"a stanowi zespó po o"onych obok siebie z ó" o wyd u"onych w kierunku
niemal po udnikowym, w'skich obszarach z o"owych o d ugo%ciach rz#du 200–350 m
i szeroko%ciach rz#du 30–50 m.

Rys. 4. Granice z ó" Mroczków Go cinny
Fig. 4. Boundaries of the Mroczków Go cinny deposits

Piaskowce serii drzewickiej eksploatowane s' w okolicy Szyd owca i znane pod
nazw' piaskowców szyd"owieckich. Ich kamienio omy s' skupione w pobli"u miejscowo%ci Szyd ówek, $mi ów i Jankowice, gdzie mo"na si# doliczy& 23 z ó", których
nazwy pochodz' od miejscowo%ci z kolejnym numerem lub nazwiskiem w a%ciciela.
W wi#kszo%ci s' to ma e z o"a o powierzchniach nie wi#kszych od 1 ha, a ich granice
wynikaj' w g ównej mierze ze stosunków w asno%ciowych i odzwierciedlaj' cz#sto
kszta ty wyd u"onych dzia ek, stanowi'cych dawniej pola uprawne. Wydobywane
piaskowce s' drobno- i równoziarniste, grubo awicowe o mi'"szo%ci na ogó w granicach 1–2 m, maksymalnie 4 m o barwach bia ych, niekiedy tylko lekko "ó tawe. Du"a
mi'"szo%& awic i regularny uk ad p aszczyzn sp#ka* warunkuj' znaczne mo"liwo%ci
uzysku bloków i to o obj#to%ciach przekraczaj'cych 2 m3. Bloczno%& oceniona dla
najwi#kszego spo%ród omawianych kamienio omów z o"a )mi"ów 1 si#ga 60%.
W wi#kszo%ci wyst#puj'cych tu z ó" mo"liwe jest wydobycie bloków, a jedynie
w stropowych awicach w pobli"u wychodni, pozioma oddzielno%& wywo ana odpr#"aniem, sprawia, "e produkowana jest "upanka. Mo"liwo%& dalszej kontynuacji eksploatacji
bloków wi'"e si# m.in. z pog #bieniem i po 'czeniem s'siaduj'cych wyrobisk.
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Piaskowce serii borucickiej s' eksploatowane w kamienio omach z ó" Wolica
i D#bie II, po o"onych na zachód od +arnowa. S' to piaskowce bardzo drobnoziarniste, grubo awicowe, o delikatnej laminacji przek'tnej, o atrakcyjnych barwach
"ó tobr'zowych z ró"owymi przemazami. W obu z o"ach wydobywane s' bloki,
przy czym wi#ksze mo"liwo%ci ich wydobycia, z racji nieco grubszych awic, s'
w z o"u D#bie II.
2.4.3. PIASKOWCE KREDOWE

Piaskowce kredowe z pó nocnego obrze"enia Gór $wi#tokrzyskich, wykorzystywane jako materia architektoniczny i dekoracyjny, tworz' ograniczon' powierzchniowo, lecz wyra)nie zaznaczon' wychodni# w postaci Góry Che mo usytuowanej na
zachód od Przedborza. Wyst#puj' one w utworach z pogranicza dolnej i górnej kredy
i reprezentuj' pi#tra alb – cenoman. Nale"' do najwcze%niej wykorzystywanych materia ów kamiennych z obszaru Polski, a pocz'tki ich u"ytkowania s' datowane na X w.
[10]. Niegdy% pozyskiwane po pó nocnej stronie wzniesienia i wykorzystane m.in. dla
wzniesienia murów grodziska usytuowanego na szczycie, dzi% s' eksploatowane po
stronie po udniowej w z o"ach o nazwach Che mska Góra i Zagórze z dodatkiem kolejnych numerów. Kamienio omy tych zarejestrowanych z ó" rozdzielone s' wyrobiskami z wyra)nymi %ladami prowadzonej eksploatacji, tworz'c razem jeden obszar
z o"owy o powierzchni oko o 6 ha, w którym przedmiotem wydobycia s' ska y przynale"ne do tej samej serii z o"owej o podobnym uk adzie p aszczyzn podzielno%ci.
Seri# t# buduj' wy 'cznie bardzo grube awice piaskowców o mi'"szo%ci si#gaj'cej
10 m (rys. 5).

Rys. 5. $ciana kamienio omu Che"mska Góra
Fig. 5. Wall of the Che"mska Góra quarry

46

S' to niezbyt zwi#z e piaskowce nierównoziarniste z pojedynczymi ziarnami
o %rednicach dochodz'cych do 3 mm, tkwi'cych w%ród przewa"aj'cej masy ziaren
kwarcowych o wielko%ciach poni"ej 0,5 mm, w%ród których widoczne s' drobne bia e
ziarna nielicznych skaleni. Barwa piaskowców jest zró"nicowana od lekko "ó tawej do
br'zowej z "elazistymi naciekami. Uk ad p aszczyzn podzielno%ci zapewnia mo"liwo%ci wydobycia prostopad o%ciennych bry w formie bloków i to o znacznych rozmiarach. W 6 zarejestrowanych tu z o"ach i w kilku prowadz'cych nielegalne wydobycie,
bloki takie wraz z "upank# s' pozyskiwane. W nomenklaturze kamieniarskiej piaskowce te nosz' nazw# zagórskich.
2.5. PIASKOWCE KARPACKIE

Piaskowce karpackie stanowi'ce sk adnik fliszu ró"ni' si# litologi' od poprzednio
opisanych. Zawsze wspó wyst#puj' z upkami, maj' silnie zró"nicowane mi'"szo%ci
awic i charakterystyczne struktury w rodzaju laminacji lub te" warstwowania frakcjonalnego. Ich barwy s' zawsze szare z odcieniami niebieskimi, zielonymi lub "ó tymi.
Posiadaj' zwykle urozmaicony sk ad mineralny materia u okruchowego i zró"nicowane, na ogó polimineralne spoiwo. Bloki piaskowców karpackich by y pozyskiwane od
wczesnego %redniowiecza, mimo i" zarówno sposób wykszta cenia serii fliszowych,
jak te" i ich silne zaanga"owanie tektoniczne nie sprzyjaj' mo"liwo%ci uzyskiwania
prostopad o%ciennych bry o odpowiednich, du"ych wymiarach.
Piaskowce karpackie wyst#puj' w obr#bie ró"nych jednostek tektonicznych,
w których budowie bierze udzia wiele wyró"nianych ogniw litostratygraficznych.
Mimo du"ej ich liczby tylko nieliczne posiadaj' znaczenie surowcowe. Mo"liwo%ci
pozyskiwania bloków wi'za& mo"na jedynie z ogniwami zawieraj'cymi piaskowce
grubo awicowe w obszarach o niewielkim zaanga"owaniu tektonicznym warunkuj'cym ma ' cz#sto%& sp#ka* i niewielkie zró"nicowanie w ich przebiegu. Warunki te
spe niaj' piaskowce godulskie, istebnia%skie i kro nie%skie z p aszczowiny %l'skiej
oraz magurskie z p aszczowiny magurskiej.
2.5.1. PIASKOWCE GODULSKIE

Piaskowce godulskie s' sk adnikiem górnokredowych warstw godulskich.
W sposób najbardziej typowy rozwini#te s' one w Beskidzie $l'skim. Tam te" s' one
przedmiotem aktualnej eksploatacji nastawionej na pozyskiwanie bloków. Ich wydobycie zwi'zane jest ze %rodkowym poziomem warstw godulskich, w którym przewa"aj' grubo awicowe piaskowce %rednio- i drobnoziarniste o barwach zielonkawoi niebieskawoszarych z bardzo rzadkimi i cienkimi wk adkami upkowymi [8]. Najwa"niejsze bloczne z o"a piaskowców godulskich s' usytuowane w miejscowo%ci
Brenna na po udniowy wschód od Skoczowa. S' to kamienio omy z ó": Cisowa,

47

Cisowa I, G"&biec, Brenna M, Beskid, Tokarzówka i Tokarzówka I. We wszystkich
z nich istniej' mo"liwo%ci pozyskiwania bloków, przy czym bardzo ró"na jest wielko%& kamienio omów i st'd ró"na mo"e by& wielko%& produkcji. Najwi#ksze z wymienionych kamienio omów to G"&biec i Tokarzówka.
2.5.2. PIASKOWCE ISTEBNIA-SKIE

Piaskowce warstw istebnia%skich reprezentuj' prze om kredy i trzeciorz#du.
S' silnie rozwini#te w Beskidzie $l'skim i Ma ym. Bior' równie" udzia w budowie
Pogórza Lanckoro*skiego, Wielickiego, Wi%nickiego oraz Ro"nowskiego. Dalej na
wschód znane s' z pasma Brzanki – Liwocza, a tak"e z okolic Frysztaku – W#glówki
i Baligrodu [15]. Piaskowce z tych warstw nale"' od wczesnego %redniowiecza
do najpopularniejszych materia ów budowlanych po udniowej Polski. Ich awice maj'
mi'"szo%ci zwykle przekraczaj'ce 1 m, czasem si#gaj' nawet 5 m. S' przewa"nie grubo- i nierównoziarniste, miejscami zlepie*cowate. Z regu y s' bezwapniste o ubogim
spoiwie ilastym z domieszk' krzemionkowego. Barwy maj' jasnoszare z rdzawymi
plamkami lub "ó tawe, rdzawobr'zowe czy te" brunatne. W%ród materia u
detrytycznego charakterystyczna jest obecno%& du"ej ilo%ci skaleni powoduj'cych
arkozowy charakter piaskowców [17].
Kamienio omy z ó", w których bloki s' pozyskiwane lub do niedawna by y wydobywane, zgrupowane s' w okolicach Dobczyc – z o"a Czas"aw i Czas"aw Zachód,
Bochni – Sobolów oraz Krosna – z o"a Wola Komborska I, Wola Komborska – Dzia"y,
Wola Komborska – Dzia"y Po"udnie I i Wola Komborska – Dzia"y Po"udnie II.
S' to niewielkie z o"a. W Czas awiu i Woli Komborskiej s' one po o"one obok siebie
i ods aniaj' ró"ne fragmenty tych samych awic piaskowcowych o podobnym uk adzie
p aszczyzn podzielno%ci. Obecnie bloki nie s' wydobywane w z o"ach Czas"aw i Czas"aw Zachód, przy czym, wobec silnego wzrostu nadk adu, drugie z wymienionych
z ó" zosta o zrekultywowane. Spo%ród pozosta ych najwi#ksze mo"liwo%ci produkcji
i uzysku bloków posiada z o"e Sobolów z bloczno%ci' przekraczaj'c' 40%.

2.5.3. PIASKOWCE MAGURSKIE

Piaskowce magurskie s' trzeciorz#dowe i wyst#puj' w najwi#kszej jednostce tektonicznej Karpat fliszowych zwanej p aszczowin' magursk'. Ich odporno%& na procesy wietrzenia sprawia, "e maj' sk onno%& do tworzenia grzbietów górskich Beskidów.
Bloki piaskowcowe s' wybierane w kamienio omach z ó" Tenczyn–Lubie%, Tenczyn–
Lubie% I i Tenczyn–Lubie% II w Beskidzie $rednim, M&cina I i Walowa Góra
w Beskidzie Wyspowym oraz Barcice w Beskidzie S'deckim. W z o"ach Tenczyn
Lubie% i Walowa Góra wydobywane s' bloki, za% w z o"ach M&cina I i Barcice tak"e
kruszywo. We wszystkich tych miejscach eksploatowane s' piaskowce grubo awico-
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we, %rednioziarniste, cz#sto z pojedynczymi ziarnami frakcji "wirowej, o przewa"aj'cej barwie szaroniebieskiej zmieniaj'cej si# na "ó tobr'zow' po zwietrzeniu [1].
W Tenczynie i Barcicach kamienio omy s' podzielone na mniejsze z o"a, co utrudnia
prowadzenie racjonalnej eksploatacji, zw aszcza wtedy, gdy jedna cz#%& nastawiona
jest na produkcj# kruszywa, druga za% na bloki, tak jak ma to miejsce w Barcicach.
Inaczej bloki s' traktowane w z o"u M&cina I, w ca o%ci nastawionym na produkcj#
kruszywa. Jedynie wi#ksze bry y s' odk adane i osobno magazynowane. Najwi#ksze
mo"liwo%ci pozysku bloków wi'za& nale"y ze z o"em Tenczyn–Lubie% II z uwagi na
seri# z o"ow' zbudowan' prawie wy 'cznie z grubych awic, jak te" i regularny cios
(rys. 6).

Rys. 6. $ciana kamienio omu Tenczyn–Lubie% II
Fig. 6. Wall of the Tenczyn–Lubie% II quarry
2.5.4. PIASKOWCE KRO$NIE-SKIE

Piaskowce kro nie%skie nale"' do najm odszych, trzeciorz#dowych osadów
fliszowych Karpat, a wyst#powanie grubo awicowych piaskowców rokuj'cych mo"liwo%ci uzysku bloków zwi'zane jest z doln' cz#%ci' ich profilu w obr#bie p aszczowiny %l'skiej. Mi'"szo%& awic przekracza tu 0,5 m, si#gaj'c nawet 10 m. Piaskowce
s' zwykle %rednioziarniste, warstwowane frakcjonalnie lub te" z wi#kszymi ziarnami
do 5 mm bez adnie rozmieszczonymi w profilu awic przy znacznie przewa"aj'cych
ziarnach o %rednicach poni"ej 0,5 mm. Charakterystycznymi cechami opisywanych

49

piaskowców jest niebieski odcie* szarej barwy na %wie"ym prze amie i wietrzenie na
"ó tobrunatno, a tak"e liczne wyst#powanie stosunkowo du"ych blaszek muskowitu
oraz obecno%& dolomitu w%ród w#glanowego spoiwa i okruchów skalnych [12]. Jakkolwiek piaskowce te wyst#puj' na du"ym obszarze i s' eksploatowane w licznych
miejscach, ich bloki, na wi#ksz' skal#, wydobywane s' jedynie w kamienio omach
z ó" Barwa"d i Górka–Mucharz w okolicy Wadowic. W pierwszym z wymienionych
wyrobisk bloki s' pozyskiwane w trakcie produkcji kruszywa, w drugim – eksploatacja, prowadzona od 1971 r., jest bardzo ograniczona, mimo doskona ych warunków
z o"owych wynikaj'cych z po ogiego zalegania kilku, ponad dwumetrowych awic
przedzielonych cienkimi wk adkami upkowymi.
3. UWAGI KO-COWE
Omówione powy"ej z o"a nale"' do grupy kopalin skalnych, uj#tych w Bilansie
zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce jako kamienie amane i bloczne (dawniej drogowe i budowlane). Powy"sze wydzielenie jest niezbyt udane, z uwagi na
niejasne okre%lenie kamienie "amane, które kojarzy si# z poj#ciem kruszywa "amanego. Jest ono przypuszczalnie u"yte w znaczeniu kamienia nieblocznego, silnie
i nieregularnie si# dziel'cego, który mo"e by& wykorzystany do produkcji kruszywa
amanego. Z o"a te razem po 'czone daj' wra"enie istnienia du"ych zasobów
i wywo uj' sk onno%& do bratniego ich traktowania. Prowadzi to do, wyra)nie widocznego w powy"szym przegl'dzie, wykorzystywania praktycznie wszystkich czynnych z ó" tej grupy, zawieraj'cych kopalin# o w asno%ciach pozwalaj'cych na jej stosowanie w drogownictwie do produkcji kruszyw amanych. S' to zarówno z o"a materia ów kamiennych o szczególnych walorach dekoracyjnych z uwagi na barw#, struktur#, tekstur#, u"ylenie czy te" zdolno%& przyjmowania faktury kamieniarskiej, jak te"
i o nieszczególnym wygl'dzie, ale w obydwu przypadkach o du"ej bloczno%ci geologicznej znacznie przekraczaj'cej warto%ci przyjmowane w kryteriach bilansowo%ci
z ó". Tak si# dzieje w z o"ach pi#knych wapieni dewo*skich Bolechowice i jurajskich
Wola Morawicka, Zalesiaki, jak te" i w z o"ach mniej atrakcyjnych piaskowców karpackich M&cina I czy Barcice. Dla osób decyduj'cych o przeznaczeniu z ó" ma o
istotny jest fakt, "e wszystkie omawiane wapienie posiadaj' zawarto%& kalcytu –
Ca(CO3) powy"ej 90%, co powinno je chroni& przed wykorzystaniem na potrzeby
drogownictwa. Wida& wyra)nie, "e w a%ciwo%ci fizyczno-mechaniczne, nie zawsze
szczególnie korzystne [4], maj' tu najwa"niejsze znaczenie. Jedyn' ochron' w takich
przypadkach staje si# niekorzystne po o"enie z uwagi na brak dojazdu czy te" po o"enie w uzdrowiskowej miejscowo%ci tak jak to ma miejsce w przypadku z ó" piaskowców godulskich w Brennej.
Bezpieczne, z uwagi na s abe w a%ciwo%ci fizyczno-mechaniczne, z o"a piaskowców z obrze"enia Gór $wi#tokrzyskich i trzeciorz#dowych wapieni s' )ród em uroz-
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maiconych kolorystycznie odmian ska atrakcyjnych jako materia y architektoniczne.
Ich s ab' stron' jest cz#sto silne rozdrobienie z ó", niekiedy eksploatuj'cych te same
awice w obr#bie kilku wyrobisk. Bardzo utrudnia to ich racjonaln' eksploatacj#
i pe ne wykorzystanie, nieraz bardzo atrakcyjnej kopaliny. Mo"na przypuszcza&, "e
z biegiem czasu sytuacja ulegnie poprawie poprzez konieczno%& 'czenia z ó" spowodowan' konkurencj' du"ych, wygodnych dla prowadzenia eksploatacji z ó" produkuj'cych ta*szy surowiec. I w tym przypadku zadzia aj' prawa rynku, które z jednej
strony wp ywaj' negatywnie prowadz'c do niszczenia blocznych z ó" ska o korzystnych dla drogownictwa w asno%ciach fizyczno-mechanicznych i pozytywnie z drugiej
– wymuszaj'c scalanie drobnych z ó" blocznych piaskowców i wapieni dla prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki.
Praca finansowana w ramach projektu „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania
i wykorzystania z"ó' surowców skalnych” wspó"finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
(um. z AGH 72.72.100.8418/C/P-67) i dzia"alno ci statutowej nr 11.11.140.562.
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DECORATIVE AND DIMENSION STONES
FROM EXPLOITED DEPOSITS OF SOUTH-EASTERN POLAND
Active quarries of ornamented and dimension limestone and sandstone in the areas of Polish Jura,
Holy Cross Mountains and its Mesozoic margin, Roztocze and the Carpathians were evaluated
on the basis of current products yielded. Urgent need to protect the deposits of dimension stones of high
block divisibility and good decorative properties has been demonstrated. Their intensive exploitation
for the aggregate production may lead to a lack of ability to acquire blocks in the future.

