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Kamienie dekoracyjne i architektoniczne
po³udniowo-wschodniej Polski –
z³o¿a, zasoby i perspektywy eksploatacji

Wprowadzenie
Kamienie dekoracyjne i architektoniczne s¹ najczêœciej wydobywane w formie bloków,
czyli bry³ skalnych o prostopad³oœciennych kszta³tach i wymiarach, zapewniaj¹cych objêtoœæ odpowiedni¹ dla maj¹cych powstaæ rzeŸb, p³yt ok³adzinowych czy elementów konstrukcji budowlanych. Wielkoœæ bloków i ich zawartoœæ w skalnej masie zale¿y od intensywnoœci p³aszczyzn podzielnoœci i ich orientacji. Udzia³ materia³u blocznego w ocenianej
objêtoœci górotworu zwany jest blocznoœci¹ geologiczn¹, zaœ odniesiony do iloœci wydobytego urobku – blocznoœci¹ górnicz¹. W obu przypadkach wyra¿any jest on w procentach
i stanowi istotny parametr z³ó¿ surowców skalnych zaliczanych do kamieni blocznych
i ³amanych (dawniej drogowych i budowlanych), gdy¿ jest podstaw¹ w³aœciwego ich wykorzystania przy zastosowaniu odpowiednich metod eksploatacji. Ma to istotne znaczenie
dla optymalizacji wydobycia, albowiem pozyskiwanie kamienia ³amanego zwi¹zane jest
zwykle z intensywnym u¿yciem bryzantycznych materia³ów wybuchowych, których stosowanie przyczynia siê do powstawania nowych p³aszczyzn podzielnoœci i zaniku mo¿liwoœci
pozyskiwania bloków.
W Polsce po³udniowo-wschodniej u¿ytkowanie materia³ów kamiennych od wczesnego
œredniowiecza wi¹¿e siê z rozwojem myœli technicznej, sztuki i architektury. Wielkoœæ
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wydobycia tych materia³ów jest te¿ odbiciem zmiennych warunków ekonomicznych regionu
i ca³ego kraju, czego przejawem s¹ losy kopalñ i zak³adów obróbczych, zwanych dawniej
fabrykami. Celem pracy jest ocena stanu przemys³u kamienia budowlanego nastawionego na
produkcjê materia³ów architektonicznych i dekoracyjnych w Polsce po³udniowo-wschodniej. Oparto j¹ na przegl¹dzie ponad 100 z³ó¿, mniej lub bardziej zwi¹zanych z jego
wydobyciem, wybranych na podstawie bilansu zasobów (Bilans... 2010). Przedstawiono
perspektywy oraz uzasadniono ekonomiczn¹ op³acalnoœæ rozwoju wydobycia materia³ów
dekoracyjnych i architektonicznych w obrêbie wybranych kopalin kamiennych z obszaru:
Karpat, zapadliska przedkarpackiego, Roztocza, Gór Œwiêtokrzyskich i ich mezozoicznego
obrze¿enia oraz monokliny œl¹sko-krakowskiej.

1. Historia i stan aktualny eksploatacji
Na omawianym obszarze kamienie dekoracyjne i architektoniczne wydobywane s¹ ze
z³ó¿ piaskowców i ska³ wêglanowych. Te ostatnie wystêpuj¹ w z³o¿ach usytuowanych
w obrêbie trzonu paleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich i ich mezozoicznego obrze¿enia,
w obszarze monokliny œl¹sko-krakowskiej oraz w zapadlisku przedkarpackim i na Roztoczu.
Piaskowce mog¹ byæ wydobywane ze z³ó¿ usytuowanych w obrêbie mezozoicznego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich oraz w Karpatach fliszowych.
1.1. S k a ³ y w ê g l a n o w e t r z o n u p a l e o z o i c z n e g o i o b r z e ¿ e n i a
mezozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich
W regionie œwiêtokrzyskim bloczne ska³y wêglanowe zwi¹zane s¹ z osadami dewonu
i permu w trzonie paleozoicznym Gór Œwiêtokrzyskich oraz z osadami jury i kredy w jego
mezozoicznym obrze¿eniu. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wœród nich grubo³awicowe, silnie
zlityfikowane wapienie o bogatej kolorystyce, posiadaj¹ce zdolnoœæ przyjmowania poleru.
Potocznie nosz¹ one nazwê marmurów, a niekiedy te¿ znane s¹ pod nazw¹ marmurów
technicznych.
Wœród dewoñskich ska³ wêglanowych szczególnie interesuj¹ce s¹ grubo- i bardzo grubo³awicowe wapienie o ciemnej kolorystyce z ró¿nymi odcieniami. Ich dekoracyjnoœæ
podkreœla obecnoœæ fauny reprezentowanej g³ównie przez amfipory i stromatopory, a tak¿e
mniej lub bardziej liczne spêkania zabliŸnione bia³ym lub zabarwionym na ¿ó³to i czerwono
kalcytem (Peszat 1980). Oceniono kamienio³omy z³ó¿: Bolechowice, Szewce (Góra Okr¹glica), £agów i Skrzelczyce. Wœród ska³ permskich marmurami nazywane s¹ zlepieñce z³o¿one g³ównie z otoczaków ska³ wêglanowych po³¹czonych bogatym kalcytowym spoiwem.
Ich najbardziej znan¹ odmian¹ s¹ zlepieñce zygmuntowskie, wystêpuj¹ce w z³o¿u Zygmuntówka na Czerwonej Górze pod Kielcami. Historia wydobycia i obróbki omawianych
kamieni, okreœlanych nieraz wspóln¹ nazw¹ wapieni chêciñskich, siêga XVI wieku, kiedy to
podskarbi Jan Firlej w liœcie do króla z 1599 r. podawa³, ¿e w Chêcinach wykonywana jest
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posadzka bez polerowania, któr¹ prosto odbijan¹ posy³aj¹ (£opaciñski 1902). Nie mo¿na
pomin¹æ informacji o wczeœniejszych przyk³adach wykorzystania omawianych marmurów
jako tablic inskrypcyjnych z datami 1553 i 1569, o których wspominaj¹ Z. Guldon i W. Kowalski (1984). PóŸniej informacje o wydobyciu marmurów w okolicy Chêcin i ich wykorzystaniu podawane s¹ w wielu publikacjach, sprawozdaniach z lustracji dóbr królewskich
i zachowanych rêkopisach, zestawionych w pracach H. £opaciñskiego (1902) i E. Weber-Koziñskiej (1961). Wynika z nich, ¿e okresy rozkwitu i zaniku kamieniarskiego rzemios³a,
a potem przemys³u s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z losami Rzeczypospolitej.
Spoœród ocenianych w terenie wyst¹pieñ marmurów paleozoicznych na specjaln¹ uwagê
zas³uguj¹ kamienio³omy usytuowane w obrêbie z³ó¿ Bolechowice i Zygmuntówka (Bromowicz, Figarska-Warcho³ 2011b). W pierwszym z nich, znanym pod nazw¹ Panek i uwa¿anym za najstarsze, ci¹gle czynne wyrobisko kieleckich marmurów, produkowane jest
kruszywo, w drugim zaœ zaniechano eksploatacji. Barwa ska³y w Bolechowicach, czêsto
br¹zowa z ró¿owym odcieniem, odbiega od dominuj¹cej zwykle wœród wapieni dewoñskich
szarobr¹zowej. Fauna, z³o¿ona g³ównie ze stromatoporoidów o zró¿nicowanej wielkoœci,
ma³¿y, koralowców, szkar³upni i œlimaków wraz z ciekaw¹ barw¹ ska³y powoduje du¿e
optyczne urozmaicenie polerowanych powierzchni. W z³o¿u Zygmuntówka unikalnoœæ zlepieñca wynika ze sposobu wykszta³cenia spoiwa i sk³adu materia³u okruchowego. Spoiwo
typu matrix ma czerwon¹ barwê, której towarzyszy bia³a – zwi¹zana z silnie rozwiniêtymi
¿y³ami kalcytu pochodzenia hydrotermalnego (Zbroja i in. 1998). Sk³ad materia³u okruchowego jest dosyæ jednorodny. Tworz¹ go g³ównie ró¿nie obtoczone otoczaki wapieni
dewoñskich z niewielk¹ iloœci¹ dolomitów (Kostecka 1966). Rozwiniêty lokalnie wysoki
stopieñ lityfikacji, byæ mo¿e zwi¹zany ze wspomnian¹ dzia³alnoœci¹ roztworów hydrotermalnych, sprawia, ¿e ska³a przyjmuje poler i utrzymuje go izolowana od wp³ywów
warunków atmosferycznych. Orientacja p³aszczyzn podzielnoœci w obu kamienio³omach
daje uk³ad prawie ortogonalny, a odleg³oœci miêdzy nimi sprawiaj¹, ¿e oceniony dla kamienio³omu Panek wskaŸnik blocznoœci geologicznej (44%) by³ najwy¿szy spoœród badanych
z³ó¿ wapieni dewoñskich, a dla Zygmuntówki – najwy¿szy spoœród wszystkich badanych
z³ó¿ ska³ osadowych w Polsce i wynosi³ ponad 60% (Bromowicz, Figarska-Warcho³ 2011b).
Wapienie jurajskie omawianego obszaru wykorzystywane jako materia³y dekoracyjne
zwi¹zane s¹ z dwoma kompleksami – starszym oksfordzkim, znanym pod nazw¹ tuberolitowych wapieni morawickich i m³odszym, kimerydzkim wapieni oolitowych. W pierwszym –
wapienie s¹ grubou³awicone, pelityczne z liczn¹ faun¹ g³owonogów i ramienionogów oraz
silnym rozwojem szwów stylolitowych. Ich barwa jest jasno- lub ¿ó³tawoszara o charakterystycznych ciemniejszych od t³a plamkach. Wapienie te s¹ pozyskiwane w kamienio³omach
z³ó¿ Wola Morawicka i Morawica III. Wœród m³odszych wapieni jurajskich zainteresowanie
budz¹ wapienie oolitowe. S¹ grubo-, rzadziej œrednio- i cienko³awicowe o barwach bia³ej
i ¿ó³tawej. Na wyg³adzonych powierzchniach widoczne s¹ ooidy, okruchy wapieni oraz
pokruszone szcz¹tki organiczne. Wapienie te wystêpuj¹ w wielu ods³oniêciach po³udniowo-zachodniej czêœci obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich (Peszat 1964) i by³y eksploatowane
w formie bloków ze z³o¿a Go³uchów w pobli¿u Piñczowa.
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Kredowe ska³y wêglanowe wykorzystywane w budownictwie i jako materia³ rzeŸbiarski
s¹ najbardziej znane z okolic O¿arowa. S¹ to ska³y silnie porowate, bia³e lub ¿ó³tawe, znane
jako opoki. Bloki tych ska³ wydobywane by³y od lat siedemdziesi¹tych XVI w. ze z³o¿a
Janików, a od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku ze z³o¿a Karsy (Wardzyñski 2004).
Aktualnie w obu zaniechano wydobycia.
1.2. S k a ³ y w ê g l a n o w e m o n o k l i n y œ l ¹ s k o -k r a k o w s k i e j
Na monoklinie œl¹sko-krakowskiej dekoracyjne i architektoniczne wêglanowe materia³y
kamienne zwi¹zane s¹ z utworami dewonu, karbonu, triasu i jury. Wœród dwóch pierwszych
wystêpuj¹ marmury techniczne. W pozosta³ych lokalnie tylko stopieñ lityfikacji ska³ daje
mo¿liwoœæ uzyskania faktury polerowanej. Aktualnie nigdzie nie prowadzi siê eksploatacji
wapieni karboñskich z przeznaczeniem na bloki, mimo i¿ w przesz³oœci wydobywano je pod
nazw¹ marmury rac³awickie. Wykorzystywane w tym samym celu wapienie dewoñskie
w okolicy Krzeszowic znane s¹ pod nazw¹ marmurów dêbnickich. Obok czarnej barwy
i zdolnoœci przyjmowania poleru posiadaj¹ bia³e u¿ylenie i zawieraj¹ szcz¹tki organiczne
oraz struktury i tekstury nadaj¹ce urozmaicony wygl¹d ich wypolerowanej powierzchni.
Niekiedy na kontakcie z wystêpuj¹cymi w pod³o¿u porfirami pojawiaj¹ siê ich zmienione
odmiany. Dziêki pracy W. Tatarkiewicza (1952) wiadomo, ¿e najstarsze, wiarygodne wiadomoœci dotycz¹ce wydobycia wapieni (1643) wi¹¿¹ siê z rodzin¹ Firlejów, tak jak w przypadku wapieni chêciñskich. Ponad czterystuletnia tradycja stosowania marmurów dêbnickich w architekturze sprawia, ¿e mimo niewielkiej mi¹¿szoœci ich kompleksu (ok. 35 m),
w obrêbie wychodni o powierzchni zaledwie 48 ha znajduje siê kilkanaœcie kamienio³omów
ró¿nej wielkoœci. Najwiêksze z nich s¹ zwi¹zane ze z³o¿ami Dêbnik i Dêbnik I. Silne
zaanga¿owanie tektoniczne oraz zjawiska kontaktowe s¹ przyczyn¹ ich ma³ej blocznoœci.
Jest to jednak¿e jedyne miejsce w naszym kraju, gdzie istniej¹ mo¿liwoœci pozyskiwania
bloków czarnych, poleruj¹cych siê wapieni (Bromowicz 2001).
Dolomity diploporowe wykorzystywane jako materia³y dekoracyjne i architektoniczne
wystêpuj¹ wœród osadów œrodkowego triasu monokliny œl¹sko-krakowskiej. Jest to zespó³
o mi¹¿szoœciach ³awic najczêœciej oko³o 1 m, tworz¹cy maksymalnie 50-metrowy kompleks
skalny. Dolomity s¹ drobnodetrytyczne o doœæ jednorodnej kolorystyce jasnoszaro¿ó³tej,
a jedynie w czêœci przypowierzchniowej bardziej rdzawej. Sk³adniki okruchowe ska³y,
opisane przez Myszkowsk¹ (1992) s¹ urozmaicone. Do walorów dekoracyjnych tego materia³u, oprócz barwy i skamienia³oœci, nale¿y te¿ obecnoœæ wype³nionych wêglanami kawern.
Dolomity te rozpoznano w murach kruchty krakowskiego koœcio³a œw. Katarzyny wzniesionej w latach 1420–1430 (Dobrowolski 1964), a tak¿e romañskiego koœcio³a w KuŸnicy
Œwiêtojarskiej (To³kanowicz 2002). Kamienio³om, w którym pozyskiwano bloki dolomitu
diploporowego nale¿y do z³o¿a Libi¹¿. Jest to du¿e, wg³êbne wyrobisko, produkuj¹ce g³ównie kruszywo z dolomitów kruszconoœnych.
Wapienie jurajskie monokliny œl¹sko-krakowskiej buduj¹ pasmo, znane pod nazw¹ Jury
Krakowsko-Wieluñskiej. Generalnie zapadaj¹ one monoklinalnie ku NE i poprzecinane s¹
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wieloma uskokami, tworz¹cymi tektoniczne zrêby i rowy. Wykorzystywane by³y w budownictwie od wczesnego œredniowiecza. Najczêstsze, spoœród wyró¿nianych wœród nich odmian, by³y wapienie u³awicone o mi¹¿szoœci do 2 m i zwykle ortogonalnym uk³adzie
p³aszczyzn spêkañ. Na œwie¿ym prze³amie s¹ one jasnobr¹zowe, a po zwietrzeniu bia³e,
zwykle detrytyczne z licznymi bio- i intraklastami, a tak¿e krzemieniami. Ich wykszta³cenie
oceniono w kamienio³omach po³o¿onych w pó³nocnej czêœci pasma Jury Krakowsko-Wieluñskiej w okolicy Dzia³oszyna oraz w wyrobiskach najbardziej po³udniowej jego
czêœci w okolicach Krakowa, w z³o¿ach: Nielepice, Kamieñ-Odwozy, Mirów-Kamir i Ulina
Wielka.
W usytuowanych na S i SW od Dzia³oszyna, z³o¿ach Zalesiaki, Raciszyn i Raciszyn II
wystêpuje szczególna odmiana wapieni jurajskich nazwana przez A. Wierzbowskiego
(1978) skalistym wapieniem zalesiackim. S¹ to grubo³awicowe wapienie o jasnych barwach
¿ó³tobr¹zowych, silnie zlityfikowane i przyjmuj¹ce poler, zawieraj¹ce zwykle kierunkowo
u³o¿one makropory. Ich obecnoœæ powoduje, ¿e wapieñ, wœród kamieniarzy, jest b³êdnie
okreœlany mianem polskiego trawertynu (Smoleñska 1983). Wapienie te eksploatowane
od po³owy ubieg³ego stulecia, przez szereg lat znajdowa³y siê w gestii PKP i st¹d ich
zastosowanie w formie polerowanych p³yt obserwowaæ mo¿na we wnêtrzach budynków
stacji kolejowych m.in. w Krakowie i Wroc³awiu. Bardzo korzystny wskaŸnik blocznoœci,
oceniony dla kamienio³omu na ponad 40%, a dla ca³ego z³o¿a oko³o 20% stwierdzono
w z³o¿u Raciszyn.
W profilach pozosta³ych kamienio³omów, powy¿ej wymienionych z³ó¿ w po³udniowej
czêœci Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, obok wapieni u³awiconych pojawiaj¹ siê zwykle
nie rokuj¹ce mo¿liwoœci pozyskiwania bloków wapienie skaliste i p³ytowe. Pierwsze, masywne, maj¹ nieregularny uk³ad p³aszczyzn podzielnoœci, drugie zaœ s³abiej zlityfikowane,
rzadko s¹ grubo³awicowe i st¹d przy wydobyciu daj¹ bry³y kszta³tem zbli¿one do p³yt.
1.3. W a p i e n i e z a p a d l i s k a p r z e d k a r p a c k i e g o i R o z t o c z a
W zapadlisku przedkarpackim i na Roztoczu materia³y kamienne wykorzystywane jako
dekoracyjne i architektoniczne to trzeciorzêdowe wapienie organodetrytyczne o zmiennym
uziarnieniu, w przewadze grubodetrytyczne. S¹ jasno¿ó³tawe, z czasem zmieniaj¹c barwê na
szarobr¹zow¹ i ¿ó³toszar¹. Nale¿¹ do wapieni lekkich – maj¹ zmienn¹ zwiêz³oœæ i du¿¹
porowatoœæ wynikaj¹c¹ z niskiego stopnia lityfikacji. Du¿a porowatoœæ daje mo¿liwoœæ
zastosowania ich do budowy murów pomieszczeñ mieszkalnych w naszych warunkach klimatycznych (£yczewska 1975; Musia³ 1987). Wapienie te ³atwo poddaj¹ siê obróbce i st¹d
jako jedna z niewielu ska³ nadaj¹ siê do rzeŸbienia bardzo delikatnych detali o przestrzennej
formie. Od wczesnego œredniowiecza wykorzystywane by³y jako materia³ budowlany
i rzeŸbiarski (Weber-Koziñska 1961).W zapadlisku przedkarpackim wapienie te, znane jako
piñczowskie, pozyskiwane s¹ ze z³ó¿ Piñczów i W³ochy, na Roztoczu zaœ – Brusno, Babia
Dolina i Józefów. W formie bloków i kszta³tek budowlanych s¹ one wydobywane w z³o¿ach
o jednolitych, grubo³awicowych seriach z³o¿owych, zawieraj¹cych wapienie o zbli¿onym
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stopniu lityfikacji (Józefów, Piñczów i W³ochy). W pozosta³ych, gdzie wystêpuje zró¿nicowane u³awicenie (Brusno) czy zmienny stopieñ lityfikacji (Babia Dolina) bloki wapienne
towarzysz¹ jedynie pozyskiwaniu kruszyw.
1.4. P i a s k o w c e o b r z e ¿ e n i a m e z o z o i c z n e g o
Gór Œwiêtokrzyskich
W obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich wystêpuj¹ kompleksy piaskowców wieku triasowego, jurajskiego i kredowego o du¿ych tradycjach stosowania w architekturze. Ich wychodnie ukazuj¹ siê w kolejnoœci stratygraficznej od trzonu paleozoicznego, g³ównie w kierunku pó³nocnym. Mimo ró¿nego wieku maj¹ zbli¿one cechy litologiczne: s¹ kwarcowymi
arenitami o ubogim spoiwie krzemionkowo-ilastym i o s³abo zaznaczonym procesie lityfikacji. Powoduje to ich znaczn¹ porowatoœæ i nasi¹kliwoœæ, z których pierwsza przekracza
niekiedy 20%, druga zaœ osi¹ga 10%. Generalnie, w³aœciwoœci ich s¹ lepsze w starszych
utworach geologicznych (Peszat 1973).
Piaskowce triasowe rozwiniête s¹ pomiêdzy Opatowem na wschodzie i Radoszycami na
zachodzie. Pozyskiwanie z nich kamieni dekoracyjnych i architektonicznych wi¹zaæ mo¿na
z osadami dolnego triasu oraz najwy¿szej czêœci triasu górnego zwanego retykiem. Zasadniczo piaskowce dolnotriasowe s¹ barwy czerwonej i wiœniowej, podczas gdy górnotriasowe – szaro¿ó³tawej ze smugami o zabarwieniu ciemno¿ó³tawym. Reprezentuj¹ one ró¿ne
typy technologiczne i znane s¹ pod ró¿nymi nazwami. Z dolnotriasowych w z³o¿u Kopaniny
pozyskiwane s¹ piaskowce ga³êzickie, w z³o¿ach Tumlin-Gród i Sosnowica – tumliñskie,
Kopulak i Zaj¹czków – w¹chockie, a w Parszowie – piaskowce retyckie z warstw parszowskich. Piaskowce ga³êzickie, u¿ytkowane ju¿ od XIV wieku, s¹ bloczne, szarowiœniowe,
œrednioziarniste z pojedynczymi ziarnami kwarcowymi frakcji ¿wirowej. Piaskowce tumliñskie o nieco jaœniejszych barwach dziel¹ siê wzd³u¿ p³aszczyzn przek¹tnej laminacji daj¹c
g³ównie p³askie kszta³tki i jedynie sporadycznie bloki. Znacznie bardziej korzystne jest
pozyskiwanie bloków w z³o¿u Kopulak, gdzie blocznoœæ oceniono na ponad 40% (dla kamienio³omu ponad 70%). Mi¹¿szoœæ ³awic piaskowców o raczej wiœniowym zabarwieniu siêga
tam 4 m, pojawia siê w nich frakcja ¿wirowa i toczeñce ³upkowe, a tak¿e obni¿aj¹ce jakoœæ
materia³u, ³atwo wymywane przez wodê, nagromadzenia hematytowe. Nie ma ich w piaskowcach w¹chockich z³o¿a Zaj¹czków. Piaskowce te z wychodni w W¹chocku zosta³y
wykorzystane przez cystersów do wzniesienia romañskiego koœcio³a i klasztoru (Rubinowski i in. 1986). W z³o¿u Parszów seriê z³o¿ow¹ stanowi¹ piaskowce œrednioziarniste
i równoziarniste w ³awicach o ponad metrowej mi¹¿szoœci. Po³ogie zaleganie warstw
przy pionowym przebiegu spêkañ ciosowych sprzyja pozyskiwaniu bloków (Bromowicz,
Figarska-Warcho³ 2011a).
Wydobycie piaskowców jurajskich prowadzone jest w kamienio³omach dolnoliasowej
serii ostrowieckiej, œrodkowoliasowej – drzewickiej i górnoliasowej – borucickiej. W serii
ostrowieckiej eksploatacja piaskowców prowadzona jest w okolicach ¯arnowa (tzw. ¿arnowskie). Zapewne pos³u¿y³y one do wzniesienia romañskiej œwi¹tyni w tej miejscowoœci
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(Lechowicz 2010). S¹ tu czynne z³o¿a ¯arnów, Sielec oraz Tresta Weso³a. W okolicy
Opoczna znajduj¹ siê z³o¿a Mroczków Goœcinny i Kraszków. W pobli¿u Szyd³owca bloki
piaskowcowe tej serii pozyskiwane s¹ w kamienio³omach z³ó¿ zgrupowanych w rejonie
Broniowa. By³y te¿ wydobywane w W¹chocku. Piaskowce s¹ drobno- i bardzo drobnoziarniste o barwie ¿ó³tej z przemazami br¹zowymi, a niekiedy i ró¿owymi (Kobylec 2008).
Ich grubo³awicowe serie z³o¿owe maj¹ du¿¹ blocznoœæ, a ogranicza j¹ pojawiaj¹ca siê
w p³ytkich wyrobiskach podzielnoœæ pok³adowa, pozwalaj¹ca na uzyskanie jedynie p³ytkowych kszta³tek zwanych ³upank¹ lub dzikówk¹. Piaskowce serii drzewickiej eksploatowane
by³y od XV wieku w okolicy Szyd³owca oraz Kunowa (Urban, G¹gol 1994). Obecnie
wydobywane s¹ jedynie piaskowce szyd³owieckie w ponad dwudziestu, przewa¿nie niewielkich z³o¿ach. S¹ drobno- i równoziarniste, grubo³awicowe, o mi¹¿szoœciach siêgaj¹cych
4 m i barwach bia³ych, niekiedy tylko lekko ¿ó³tawych. Ich blocznoœæ oceniona w z³o¿u
Œmi³ów 1 siêga 60%. Piaskowce serii borucickiej s¹ eksploatowane na zachód od ¯arnowa
w kamienio³omach Wolica i D¹bie II. S¹ to piaskowce bardzo drobnoziarniste, niezbyt
zwiêz³e, grubo³awicowe, o delikatnej laminacji i atrakcyjnych barwach ¿ó³tobr¹zowych
z ró¿owymi smugami.
Piaskowce kredowe z Góry Che³mo, po³o¿onej na zachód od Przedborza wykorzystywane s¹ jako materia³ budowlany ju¿ od X w. (Krystek 2005). Kamienio³omy usytuowane
s¹ na po³udniowych jej stokach i ukazuj¹ bardzo grube (o mi¹¿szoœci do 10 m) ³awice
piaskowców o barwie od lekko ¿ó³tawej do br¹zowej z ¿elazistymi naciekami. S¹ one
œrednio- i nierównoziarniste z ziarnami do 3 mm. U³awicenie i ortogonalny uk³ad rzadkich
p³aszczyzn ciosowych zapewniaj¹ du¿e mo¿liwoœci pozyskania bloków.
1.5. P i a s k o w c e k a r p a c k i e
Piaskowce karpackie z racji g³êbokomorskiej, fliszowej sedymentacji i procesów diagenetycznych, wzmaganych grubym nadk³adem i tektonicznymi zaburzeniami, zdecydowanie
ró¿ni¹ siê od powy¿ej omówionych. Ich barwy s¹ zawsze szare z odcieniami niebieskimi,
zielonymi lub ¿ó³tymi. Posiadaj¹ zwykle urozmaicony sk³ad mineralny materia³u okruchowego i spoiwa. Zawsze wspó³wystêpuj¹ z ³upkami, maj¹ silnie zró¿nicowane mi¹¿szoœci
³awic i charakterystyczne struktury typu laminacji lub te¿ warstwowania frakcjonalnego.
Sposób wykszta³cenia serii fliszowych, jak te¿ ich silne zaanga¿owanie tektoniczne nie
sprzyjaj¹ uzyskiwaniu bloków. Spoœród wyró¿nianych we fliszu karpackim ogniw litostratygraficznych tylko nieliczne posiadaj¹ znaczenie surowcowe. Mo¿liwoœci pozyskiwania
bloków daj¹ piaskowce godulskie, istebniañskie i kroœnieñskie z p³aszczowiny œl¹skiej oraz
magurskie z p³aszczowiny magurskiej.
Piaskowce godulskie w sposób najbardziej typowy rozwiniête s¹ w Beskidzie Œl¹skim.
Pozyskiwanie materia³ów budowlanych zwi¹zane jest ze œrodkowym poziomem warstw
godulskich, w którym przewa¿aj¹ grubo³awicowe piaskowce œrednio- i drobnoziarniste
o barwach zielonkawo- i niebieskawoszarych z bardzo rzadkimi i cienkimi wk³adkami
³upkowymi (Kamieñski i in. 1968). Najwa¿niejsze z³o¿a blocznych piaskowców godulskich
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s¹ usytuowane w miejscowoœci Brenna, na po³udniowy wschód od Skoczowa. Nale¿¹ do
nich: Cisowa, Cisowa I, G³êbiec, Brenna M, Beskid, Tokarzówka i Tokarzówka I.
Piaskowce istebniañskie s¹ silnie rozwiniête w Beskidzie Œl¹skim i Ma³ym. Buduj¹ te¿
Pogórze Lanckoroñskie, Wielickie, Wiœnickie i Ro¿nowskie. Dalej na wschód znane s¹
z pasma Brzanki – Liwocza, a tak¿e z okolic Frysztaku – Wêglówki i Baligrodu (Peszat i in.
1976). Od wczesnego œredniowiecza nale¿¹ do najpopularniejszych materia³ów budowlanych po³udniowej Polski. S¹ przewa¿nie grubo- i nierównoziarniste, miejscami zlepieñcowate w grubych ³awicach siêgaj¹cych nawet 5 m. Z regu³y s¹ bezwapniste, o ubogim
spoiwie ilastym z domieszk¹ krzemionkowego. Barwy maj¹ jasnoszare i ¿ó³tawe, rdzawobr¹zowe, jak te¿ brunatne. Ich ostatnio czynne z³o¿a zgrupowane s¹ w okolicach Dobczyc –
Czas³aw, Bochni – Sobolów oraz Krosna – Wola Komborska. Najwiêksze mo¿liwoœci
produkcji i uzysku bloków oceniono dla z³o¿a Sobolów, gdzie blocznoœæ przekracza 40%.
Piaskowce magurskie wystêpuj¹ na du¿ym obszarze p³aszczowiny magurskiej, gdzie
zwykle buduj¹ grzbiety górskie. Jako materia³ dekoracyjny i architektoniczny s¹ eksploatowane w kamienio³omach Tenczyn-Lubieñ, Tenczyn-Lubieñ I i Tenczyn-Lubieñ II
w Beskidzie Makowskim, Mêcina I i Walowa Góra w Beskidzie Wyspowym oraz Barcice
w Beskidzie S¹deckim. We wszystkich tych miejscach eksploatowane s¹ piaskowce grubo³awicowe, œrednioziarniste, czêsto z pojedynczymi ziarnami frakcji ¿wirowej, o przewa¿aj¹cej
barwie szaroniebieskiej zmieniaj¹cej siê na ¿ó³tobr¹zow¹ po zwietrzeniu.
Piaskowce kroœnieñskie najkorzystniej rozwiniête s¹ w dolnej czêœci profilu, gdzie
koncentruj¹ siê ich grubo³awicowe odmiany rokuj¹ce mo¿liwoœci uzysku bloków. S¹ one
œrednioziarniste z wiêkszymi ziarnami do 5 mm. Charakterystyczne dla nich s¹ niebieskie
odcienie szarej barwy na œwie¿ym prze³amie i wietrzenie na br¹zowo, a tak¿e liczne
wystêpowanie stosunkowo du¿ych blaszek muskowitu oraz obecnoœæ dolomitu wœród wêglanowego spoiwa (Moroz-Kopczyñska 1977). Ich bloki wydobywane s¹ na wiêksz¹ skalê
jedynie w kamienio³omach Barwa³d i Górka-Mucharz w okolicy Wadowic. Szczególnie
atrakcyjne jest to ostatnie z³o¿e z po³ogim zaleganiem kilku bardzo grubych ³awic piaskowcowych o dosyæ regularnym uk³adzie p³aszczyzn podzielnoœci ze wskaŸnikiem blocznoœci
31% dla kamienio³omu i 22% dla ca³ego z³o¿a.

2. Perspektywy rozwoju eksploatacji
Wobec pojawienia siê zapotrzebowania na kruszywa i ma³ego zainteresowania rodzimymi kamiennymi materia³ami dekoracyjnymi, praktycznie zaniechano pozyskiwania bloków ze ska³, których w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne zapewniaj¹ mo¿liwoœci zbytu
wykonanego z nich kruszywa. Na wiêksz¹ skalê bloki pozyskiwane s¹ jedynie ze ska³
porowatych o ma³ej wytrzyma³oœci na œciskanie i znacznej nasi¹kliwoœci. W ostatnich latach
znacznie wzros³a liczba eksploatowanych z³ó¿ tego typu ska³. Wynika st¹d, ¿e pozyskiwanie
bloków jest czynnoœci¹ intratn¹, chocia¿ przynosz¹c¹ mniejsze zyski ni¿ produkcja kruszywa. Zarysowany powy¿ej potencja³ produkcji materia³ów kamiennych wykorzystywanych
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jako elementy dekoracyjne i architektoniczne w Polsce po³udniowo-wschodniej zosta³ wobec tego zmniejszony na skutek zmian wywo³anych prawami wolnego rynku.
Baza zasobowa aktualnie produkowanych kamieni dekoracyjnych i architektonicznych jest znaczna i zabezpieczona w z³o¿ach o rozpoznanych zasobach, lecz nieeksploatowanych (tab. 1). Szczególnie dynamicznie rozwija siê wydobycie w obrêbie z³ó¿ piaskowTABELA 1
Z³o¿a kamieni blocznych w SE Polsce
TABLE 1
The deposits of dimension stones in SE Poland.
Z³o¿a eksploatowane
liczba
z³ó¿

Z³o¿a zaniechane

Z³o¿a rozpoznane

zasoby powierzzasoby powierzzasoby powierzliczba
liczba
chnia
chnia
bilans.
bilans.
bilans. [106 chnia
z³ó¿
z³ó¿
Mg]
[ha]
[ha]
[ha]
[106 Mg]
[106 Mg]

Marmury techniczne

7

167 431

276,3

8

35 584

62,0

14

172 131

228,8

Wapienie dewoñskie

3

25 716

35,7

6

26 226

46,4

9

137 302

169,9

Wapienie karboñskie

0

0

0,0

0

0

0,0

1

6 425

4,1

Wapienie permskie

0

0

0,0

1

4 936

7,3

1

17 164

25,2

Wapienie jurajskie

4

141 715

240,6

1

4 422

8,3

3

11 240

29,6

Wapienie i dolomity

8

120 309

203,4

5

24 989

141,3

17

411 932

1 167,5

Dolomity triasowe

4

106 529

168,8

1

2 273

4,5

9

264 005

1 035,9

Wapienie jurajskie

4

13 780

34,6

4

22 716

136,8

8

147 927

131,6

Wapienie lekkie

5

9 578

37,3

11

44 426

194,2

3

2 686

14,1

Wapienie organodetrytyczne

5

9 578

37,3

10

25 979

148,2

3

2 686

14,1

Opoka

0

0

0,0

1

18 447

46,0

0

0

0,0

56

12 510

64,3

11

15 702

66,0

27

85 133

151,6

Piaskowce triasowe

6

1 641

8,5

3

1 820

8,7

2

2 233

16,6

Piaskowce jurajskie

46

8 499

49,4

8

13 882

57,3

21

74 487

115,4

Piaskowce kredowe

4

2 370

6,4

0

0

0,0

4

8 413

19,6

Piaskowce karpackie

28

125 902

129,3

9

23 705

21,1

25

436 021

362,5

Piaskowce godulskie

9

14 389

13,6

1

500

0,5

3

54 195

36,5

Piaskowce istebniañskie

6

1 884

8,5

4

3 988

5,1

2

748

1,8

Piaskowce kroœnieñskie

4

43 748

40,4

1

5 918

4,3

12

221 859

182,6

Piaskowce magurskie

9

65 881

66,8

3

13 299

11,2

8

159 219

141,6

104

435 730

710,6

44

144 406

484,6

86

1 107 903

1 924,5

Piaskowce platformowe

Razem
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Rys. 1. Liczba z³ó¿ kamieni dekoracyjnych i architektonicznych w Polsce SE (A) i udzia³ ich zasobów (B)
Fig. 1. The number of deposits of decorative and architectural stones in SE Poland (A) and their percentage
in total resources (B)

ców z obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich (platformowych), gdzie zarejestrowano 94 z³o¿a,
z których 56 jest czynne (rys. 1).
Mniejsze jest zainteresowanie blokami z wapieni lekkich. S¹ one pozyskiwane zaledwie
w piêciu z³o¿ach, wy³¹cznie wapieni detrytycznych. Natomiast nigdzie nie s¹ wydobywane
opoki. Ewentualne zwiêkszone zapotrzebowanie na bloki wapieni lekkich z ³atwoœci¹ mo¿e
byæ zaspokojone poprzez wznowienie eksploatacji jedenastu, dawniej czynnych, a obecnie
zaniechanych z³ó¿ (tab. 1).
Mo¿liwoœæ powrotu do wydobycia bloków ze ska³ aktualnie wykorzystywanych jako
kruszywa wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ pojawienia siê popytu na wyroby, których produkcja
bêdzie przynosiæ zyski przewy¿szaj¹ce dochody z produkcji kruszyw. Zapewniaj¹ je z³o¿a
o du¿ych zasobach materia³u blocznego, tj.: zlepieñce zygmuntowskie, przyjmuj¹ce poler
wapienie jurajskie oraz posiadaj¹ce ciep³e, ¿ó³tawobr¹zowe barwy dolomity diploporowe.
Pozosta³e ska³y wêglanowe (dewoñskie i karboñskie) zaliczane do marmurów technicznych s¹ eksploatowane w trzech z³o¿ach, w szeœciu zaniechano ich wydobycia, a rozpoznane zosta³y w dziesiêciu kolejnych. Ich ³¹czne zasoby bilansowe przekraczaj¹ 195 mln Mg,
stanowi¹c 11,6% wszystkich zasobów z³ó¿ blocznych opisywanego obszaru, a 5,9% zasobów z³ó¿ eksploatowanych (tab. 1). Przyjmuj¹c w uproszczeniu ma³¹ (10%) blocznoœæ
wszystkich tych z³ó¿, ich udokumentowane zasoby powinny obejmowaæ nie mniej ni¿
19,5 mln Mg bloków, co przy dodatkowym za³o¿eniu bardzo wysokiego rocznego wydobycia rzêdu 80 tys. Mg powinno zapewniæ mo¿liwoœci eksploatacji na ponad 240 lat. Jeœli
ponadto uwzglêdni siê zasoby prognostyczne ocenione jedynie dla wapieni dewoñskich
w Górach Œwiêtokrzyskich (ponad 740 mln Mg), to wydaje siê, ¿e istniej¹ ogromne mo¿liwoœci w zakresie wydobycia bloków paleozoicznych marmurów technicznych. Znacznie
przewa¿aj¹ we wszystkich stopniach rozpoznania i udostêpnienia z³o¿a po³o¿one w Górach
Œwiêtokrzyskich, g³ównie w powiecie kieleckim, przy znacznie mniejszym udziale z³ó¿
z powiatu opatowskiego. Pojedyncze z³o¿a wapieni dewoñskich i karboñskich z monokliny
œl¹sko-krakowskiej usytuowane s¹ w powiecie krakowskim (rys. 2).

15

Rys. 2. Eksploatowane, zaniechane i rozpoznane z³o¿a marmurów technicznych w powiatach SE Polski:
ich zasoby [tys. Mg] i liczba (numery na wykresie)
Fig. 2. Exploited, closed and documented deposits of technical marbles in districts of SE Poland:
their resources [thousands of Mg] and number (numbers on the figure)

Perspektywy rozwoju wydobycia kamieni dekoracyjnych i architektonicznych s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od cech poszczególnych ska³, ich blocznoœci i wielkoœci zasobów.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, znaczenie omawianych z³ó¿ mo¿e mieæ wymiar europejski,
krajowy i lokalny. Do pierwszej grupy nale¿y zaliczyæ permskie zlepieñce zygmuntowskie,
triasowe dolomity diploporowe oraz jurajskie wapienie zalesiackie i morawickie.
Zlepieñce zygmuntowskie, mimo i¿ w najbardziej atrakcyjnej formie wystêpuj¹ w jednym tylko z³o¿u, z racji powy¿ej opisanych walorów mog¹ stanowiæ konkurencjê na
europejskim rynku kamieniarskim. Tego rodzaju ska³y oferowane w Austrii (pod nazwami:
Lindabrunn, Ternitz, Untersberg) i Niemczech (Brannenburg) wydaj¹ siê byæ znacznie
mniej atrakcyjne z racji ma³o wyrazistych, szarych i ¿ó³tych, co najwy¿ej lekko ró¿owawych
barw. Zasoby bilansowe z³o¿a Zygmuntówka siêgaj¹ce prawie 5 mln Mg mog¹ dawaæ po
oko³o 1500 m3 bloków w ci¹gu kolejnych 500 lat, przy za³o¿eniu rocznego wydobycia rzêdu
10 tys. Mg i blocznoœci na ostro¿nym poziomie 40%. Po³o¿enie na terenie Chêciñsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego nie powinno stanowiæ ograniczenia dla eksploatacji z³o¿a, której celem bêdzie produkcja bloków. Powrót do kamieniarskiej tradycji,
nawi¹zuj¹cej do historycznego wykorzystania wydobytego tutaj bloku na warszawsk¹ kolumnê Zygmunta III Wazy (XVII w.), mo¿e byæ Ÿród³em geoturystycznego zainteresowania
obiektem.
Pozyskiwanie bloków dolomitów diploporowych jest mo¿liwe w czternastu z³o¿ach
(tab. 1). Bloki tego materia³u wydobywane s¹ jedynie w powy¿ej wspomnianym z³o¿u
Libi¹¿, z najwy¿szego poziomu, w którym oceniona przed laty blocznoœæ wynosi³a oko³o 10%.
Przy ocenie perspektyw rozwiniêcia na wiêksz¹ skalê pozyskiwania bloków dolomitów
diploporowych konieczna jest weryfikacja informacji zawartych w istniej¹cych dokumen-

16
tacjach pod k¹tem wydzielenia obszarów rokuj¹cych najwiêksze mo¿liwoœci uzysku bloków. Wyró¿nienie takich obszarów u³atwiaj¹ du¿e powierzchnie dokumentowanych z³ó¿
oraz po³ogie zaleganie warstw. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zwarte kompleksy ska³
wêglanowych triasu, gdy¿ z³o¿a po³o¿one w zasiêgu po³udniowych wychodni, w wyniesionych blokach tektonicznych s¹ zapewne silniej spêkane. Godne uwagi s¹ z³o¿a: Niesu³owice-Lgota w gminie Olkusz, a tak¿e Byczyna w gminie Jaworzno. Trzeba te¿ rozpatrzyæ
podobne mo¿liwoœci w z³o¿u Chruszczobród (gmina £azy) o ogromnej powierzchni 147 ha,
w którym mi¹¿szoœæ dolomitów, stwierdzona w 80 otworach wiertniczych, siêga œrednio
30 m. Podobne do omawianych, ¿ó³te dolomity pochodz¹ na rynku kamieniarskim z Bawarii
w Niemczech ( np. Goldberg), z Andaluzji w Hiszpanii (Amarillo) i z Estonii (np. Dolomite
Orgita).
Korzystne warunki do zwiêkszenia wydobycia wapieni zalesiackich jako materia³ów
dekoracyjnych i architektonicznych istniej¹ w z³o¿ach Zalesiaki, Raciszyn i Raciszyn II.
Ponad 10-hektarowe powierzchnie z³ó¿, przy prawie poziomym zaleganiu serii z³o¿owej,
siêgaj¹cej 25 m mi¹¿szoœci, o znacznej blocznoœci i niskim stopniu rozdrobnienia materia³u
blocznego, zapewniaj¹ mo¿liwoœci du¿ej produkcji, mimo ograniczonego wystêpowania ich
wychodni. Najwiêkszy potencja³ ma z³o¿e Raciszyn, mniejszy Zalesiaki z uwagi na prowadzon¹ tam eksploatacjê kruszywa, a tak¿e z³o¿e Raciszyn II, gdzie w serii z³o¿owej zaznacza
siê, stwierdzony przez A. Smoleñsk¹ (1983), wiêkszy udzia³ s³abiej zlityfikowanych wapieni. Podobne, kawerniste wapienie o br¹zowoz³ocistych barwach s¹ – poza trawertynami –
reprezentowane jedynie przez portugalski wapieñ Santo Antonio z krainy Estremadura.
Tuberolitowe wapienie morawickie zwane te¿ plamkowymi równie¿ posiadaj¹ cechy
zapewniaj¹ce rozwój eksploatacji na du¿¹ skalê i stworzenie konkurencji dla materia³ów
proponowanych na rynku europejskim. Wynika to z ich korzystnych walorów dekoracyjnych, du¿ych mo¿liwoœci wydobywania bloków i niewielkiego stopnia rozdrobnienia
materia³u blocznego. Szczególnie korzystnie s¹ rozwiniête w z³o¿u Wola Morawicka,
w którym blocznoœæ nale¿y do najwy¿szych wœród marmurów technicznych w Polsce
(Bromowicz, Figarska-Warcho³ 2011b). Intensywny rozwój zagospodarowania z³o¿a mo¿e
zapewniæ powrót do masowej eksploatacji, zapewniaj¹cej du¿e wydobycie bloków. Obecnie
jednak, jako materia³ dekoracyjny w naszym kraju wykorzystywane s¹, bardzo podobne do
morawickich, w³oskie wapienie Botticino eksploatowane w Alpach lombardzkich, które
stanowi¹ wzorzec jakoœciowy dla podobnie wykorzystywanych wapieni jurajskich z ca³ego
œwiata (Primavori 1999).
Perspektywy rozwoju eksploatacji w skali krajowej maj¹ zarówno du¿e, bloczne z³o¿a
ska³ powszechnie wystêpuj¹cych, jak i mniejsze z³o¿a ska³ o wysokich walorach dekoracyjnych, czêsto z du¿ymi tradycjami w zakresie ich stosowania w budownictwie. Do tych
ostatnich zaliczyæ mo¿na z³o¿a wapieni dewoñskich, zró¿nicowanych w zakresie barwy
i rysunku. Ich produkcja powinna byæ dostosowana do potrzeb rynku poprzez zapewnienie
poda¿y po¿¹danego asortymentu produktów, pochodz¹cego z ró¿nych z³ó¿. Czêœciowo
mog³yby to byæ z³o¿a czynne okresowo, lecz przygotowane do wydobycia bloków przy
u¿yciu ³atwego do transportu sprzêtu, w zale¿noœci od zapotrzebowania. W Górach Œwiêto-
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krzyskich wœród takich z³ó¿ powinny siê znaleŸæ Bolechowice. Nieco jaœniejsze wapienie
dewoñskie mo¿na wydobywaæ z pobliskiego, mniej blocznego, zaniechanego, z³o¿a Szewce
(Góra Okr¹glica). Interesuj¹ce s¹ te¿ marmury s¹siedniego, z³o¿a Zawada, gdzie w dobie
staszicowskiej wydobywano bloki marmurowe. Atrakcyjne, czarne, bloczne dolomity, silnie
u¿ylone kalcytem wystêpuj¹ w z³o¿ach Grocholice i Wymys³ów II, zaœ szare i be¿owoszare wapienie o interesuj¹cym u¿yleniu kalcytem zabarwionym na czerwono s¹ notowane
w z³o¿u £agów-Piotrów (Olkowicz-Paprocka 1973).
W obszarze monokliny œl¹sko-krakowskiej rozwi¹zania wymaga ods³oniêcie marmurów
dêbnickich spod silnie skrasowia³ych wapieni gruz³owych, stanowi¹cych niebloczny fragment profilu serii z³o¿owej (Bromowicz 2001). Ich wydobycie z racji tradycji oraz koniecznoœci prowadzenia prac renowacyjnych jest wskazane, tym bardziej, ¿e oceniona ich
blocznoœæ przekracza 30%. Mo¿liwe jest te¿ podjêcie eksploatacji bloków ze z³o¿a Paczó³towice, zawieraj¹cego bardzo interesuj¹ce kolorystycznie, silnie zlityfikowane, przyjmuj¹ce poler wapienie karboñskie. Nastawiona g³ównie na wydobycie bloków eksploatacja
nie bêdzie zaburzaæ harmonii przyrodniczej okolicy.
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ z³o¿a wapieni oolitowych, których wydobycia w formie
bloków zaniechano we wspomnianym z³o¿u Go³uchów, a które jako kruszywo s¹ pozyskiwane w z³o¿u G³uchowiec. Tego rodzaju wapienie o interesuj¹cej barwie i teksturze znane s¹
na rynku kamieniarskim Europy. Eksploatuje siê je w ró¿nych rejonach Francji, m.in. w Burgundii (pod nazwami: Buxy, Massangis, Ravieres) i w Normandii (Caen). Trzeba rozpatrzyæ
mo¿liwoœci wydobycia materia³u blocznego z zalegaj¹cych po³ogo grubych ³awic tych
wapieni w z³o¿u G³uchowiec II, rozpoznanym do g³êbokoœci 70 m na obszarze prawie 27 ha.
Istniej¹ du¿e mo¿liwoœci zaopatrzenia rynku w wapienie lekkie. Podobne s¹ i dla
piaskowców platformowych, a szczególnie mo¿na je ³¹czyæ z triasowymi piaskowcami
w¹chockimi oraz jurajskimi serii ostrowieckiej i drzewickiej (rys. 3). Czerwone piaskowce
w¹chockie buduj¹ bloczne z³o¿e Kopulak o zasobach przekraczaj¹cych 1 mln Mg. W serii
ostrowieckiej wydobycie znacznej iloœci bloków piaskowców barwy jasno¿ó³tej mo¿na
wi¹zaæ ze z³o¿ami ¯arnów i Broniów, a bia³ych piaskowców z serii drzewickiej ze z³o¿em
Œmi³ów.
Piaskowce karpackie jako materia³ dekoracyjny i konstrukcyjny mog¹ byæ produkowane
w du¿ych iloœciach na skalê krajow¹ ze z³ó¿ G³êbiec i Tokarzówka (piaskowce godulskie),
Sobolów (piaskowce istebniañskie), Tenczyn-Lubieñ (piaskowce magurskie) i Górka-Mucharz (piaskowce kroœnieñskie).
Znaczenie lokalne w zakresie produkcji materia³ów dekoracyjnych i architektonicznych
maj¹ niewielkie z³o¿a o ma³ej blocznoœci i niskich walorach dekoracyjnych kopaliny.
Szczególnie du¿o jest ich wœród piaskowców platformowych. Czêsto wykazuj¹ znaczn¹
zmiennoœæ w zakresie barwy, co umo¿liwia tworzenie ró¿nych kompozycji. Do tej grupy
nale¿y tak¿e zaliczyæ drobne wyrobiska jurajskich wapieni p³ytowych, produkuj¹ce ³upankê,
wykorzystywan¹ w ma³ej architekturze.
Bardzo istotna przy rozwa¿aniu perspektyw produkcji omawianych materia³ów blocznych jest promocja konieczna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu popytu. Tego typu
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Rys. 3. Eksploatowane, zaniechane i rozpoznane z³o¿a piaskowców platformowych w powiatach SE Polski: ich
zasoby [tys. Mg] i liczba (numery na wykresie)
Fig. 3. Exploited, closed and documented deposits of continental and shelf sandstones in districts of SE Poland: their
resources [thousands of Mg] and number (numbers on the figure)

dzia³aniom towarzyszyæ powinna prezentacja wyrobów z promowanego kamienia i stworzenie, zw³aszcza poprzez architektów, zwyczaju jego stosowania. W tym celu nale¿y
zainteresowaæ nim regiony, które nie posiadaj¹ tego rodzaju ska³ np. kraje skandynawskie.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ o mo¿liwoœci poprawy w³aœciwoœci ska³ poprzez wzmacnianie ich
ró¿nymi œrodkami chemicznymi (Smoleñska, Rembiœ 2003).

Podsumowanie i wnioski
W po³udniowo-wschodniej Polsce zasoby wybranych z³ó¿ kamieni dekoracyjnych
i architektonicznych (eksploatowanych, zaniechanych i rozpoznanych) wynosz¹ prawie
1,7 mld Mg, co stanowi oko³o 41% zasobów kamieni ³amanych i blocznych tej czêœci kraju
(Bilans... 2010). Jeœli wy³¹czyæ z nich zasoby z³ó¿ (ok. 0,4 mld Mg), w których jest
lub by³o (z³o¿a zaniechane) pozyskiwane kruszywo z u¿yciem materia³ów wybuchowych,
powoduj¹cym zmniejszenie mo¿liwoœci uzysku bloków, to udzia³ ten spada do 31%.
Przy zachowaniu obserwowanej tendencji do produkcji kruszywa ze wszystkich nadaj¹cych
siê do tego ska³ udzia³ zasobów kamieni dekoracyjnych i architektonicznych wyniesie
zaledwie 6%.
Dokonany przegl¹d z³ó¿ kamieni dekoracyjnych i architektonicznych oraz porównanie
ich z pojawiaj¹cymi siê na rynku kamieniarskim materia³ami, pozwala na ocenê perspektyw rozwoju tej ga³êzi gospodarki. Du¿e perspektywy na skalê europejsk¹ wi¹zaæ mo¿na
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z wyst¹pieniami permskich zlepieñców zygmuntowskich, triasowych dolomitów diploporowych oraz jurajskich wapieni morawickich i zalesiackich. Perspektywy rozwoju na
skalê krajow¹ maj¹ odpowiednio zagospodarowane z³o¿a marmurów kieleckich i krakowskich, a tak¿e wybrane, du¿e, bloczne z³o¿a piaskowców z obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich
i Karpat. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dobrze przyjête na rynku powinny byæ wyroby kamieniarskie z jurajskich wapieni oolitowych. Rozwój na skalê lokaln¹ maj¹ zapewnione
z³o¿a piaskowców z obrze¿enia Gór Œwietokrzyskich i z Karpat o niewielkiej produkcji oraz
wapienie jurajskie na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej.
Niezbêdne jest wyró¿nienie w grupie kamieni ³amanych i blocznych z³ó¿ przeznaczonych wy³¹cznie dla pozyskiwania materia³ów dekoracyjnych i architektonicznych oraz
objêcie ich ochron¹ przed innym wykorzystaniem. Przynale¿noœæ do wspólnej grupy sprzyja
zamiennemu traktowania ich kopalin jako bloczne i ³amane, co w przypadku produkcji
kruszywa, przy zastosowaniu technik strzelniczych eksploatacji, eliminuje materia³ bloczny.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e zasoby tych z³ó¿, wobec ma³ego w porównaniu do kruszywa
wydobycia, mog¹ byæ niewielkie.
Powrót do zarzuconych kamieniarskich tradycji wymaga sporych inwestycji koniecznych dla nowoczesnego zagospodarowania z³ó¿, a tak¿e zwi¹zanych z promocj¹ kamieni
jako piêknych, naturalnych, zdrowych i tajemniczych materia³ów budowlanych, które
dobrze wp³ywaj¹ na ludzk¹ kondycjê, czego dowodem jest ci¹g³e ich stosowanie mimo
istnienia tañszych, ³atwiejszych w obróbce i bardziej odpornych tworzyw.
Istotna jest te¿ popularyzacja wiedzy na temat zasad eksploatacji i obróbki materia³ów
blocznych, w bardzo niewielkim stopniu zaburzaj¹cych równowagê œrodowiska. Ma to
szczególne znaczenie przy negocjacjach towarzysz¹cych uzyskaniu zgody organów samorz¹dowych na eksploatacjê kojarzon¹ zwykle ze znaczn¹ uci¹¿liwoœci¹. Dobrze przygotowany, wraz z lokalnym samorz¹dem, program dzia³añ zmierzaj¹cych do odnowy regionalnych tradycji przy równoczeœnie bardzo niewielkim wp³ywie na œrodowisko, powinien
zainteresowaæ zarz¹dzaj¹ce finansami odpowiednie instytucje Unii Europejskiej.
Praca finansowana w ramach projektu „Strategie i Scenariusze Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania Z³ó¿ Surowców Skalnych” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (um. z AGH 72.72.100.8418/C/P-67)
i dzia³alnoœci statutowej nr 11.11.140.562
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KAMIENIE DEKORACYJNE I ARCHITEKTONICZNE PO£UDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI –
Z£O¯A, ZASOBY I PERSPEKTYWY EKSPLOATACJI

S³owa kluczowe
Z³o¿a ska³ budowlanych, blocznoœæ, dekoracyjnoœæ, perspektywy eksploatacji
Streszczenie
Przedstawiono stan kopalñ na tle tradycji wydobycia i u¿ytkowania surowców kamiennych. Wytypowano
czynne kamienio³omy, w których tradycyjnie pozyskiwane by³y bloki, jak te¿ i takie, w których z racji wykszta³cenia serii z³o¿owych, bloki mog¹ byæ przedmiotem eksploatacji w przysz³oœci. Oceniono te¿ z³o¿a,
w których niegdyœ wydobywano materia³y kamienne powszechnie stosowane jako materia³y dekoracyjne w krajowej architekturze, mimo ¿e aktualnie s¹ one nieczynne. W sumie przeanalizowano ponad 230 z³ó¿.
Zaprezentowano, uzasadnione ekonomicznie, perspektywy rozwoju wydobycia materia³ów dekoracyjnych
i architektonicznych w Polsce po³udniowo-wschodniej na tle wymagañ rynku europejskiego i mo¿liwoœci wynikaj¹cych zarówno z ograniczeñ œrodowiskowych, jak i zasobowych. Ustalono, ¿e s¹ one zró¿nicowane w zale¿noœci od walorów dekoracyjnych poszczególnych ska³, ich blocznoœci i wielkoœci zasobów. Wydzielono ska³y
i z³o¿a, które maj¹ mo¿liwoœci rozwoju wydobycia na skalê europejsk¹, krajow¹ i lokaln¹. Pierwsze to zlepieñce
zygmuntowskie, wapienie morawickie i zalesiackie oraz dolomity diploporowe. Zakres krajowy mog¹ mieæ
odpowiednio zagospodarowane z³o¿a paleozoicznych wapieni okolic Kielc i Krzeszowic oraz niektóre bloczne
z³o¿a piaskowców z obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich i Karpat. Rozwój na skalê lokaln¹ maj¹ zapewnione drobne
z³o¿a piaskowców w obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich i z Karpat oraz wapieni na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, produkuj¹ce materia³ wykorzystywany w ma³ej architekturze.
Wykazano zagro¿enie dla z³ó¿ ska³ blocznych, zwi¹zane ze stosowaniem materia³ów wybuchowych przy
wykorzystaniu ich zasobów do produkcji kruszyw ³amanych. Dla z³ó¿ najbardziej atrakcyjnych ska³ uzasadniono
koniecznoœæ ich ochrony przed eksploatacj¹ w innych celach ni¿ produkcja bloków. Stwierdzono, ¿e powrót do
zarzuconych kamieniarskich tradycji jest mo¿liwy i konieczny z racji licznych powi¹zañ, poprzez historiê,
architekturê i sztukê, z kultur¹ narodow¹. Wymaga on sporych inwestycji dla unowoczeœnienia sposobu zagospodarowania z³ó¿, a tak¿e zwi¹zanych z promocj¹ polskich kamieni na rynku europejskim. Nale¿y przy tym
uwzglêdniæ mo¿liwoœæ zaanga¿owania funduszy Unii Europejskiej.

DECORATIVE AND ARCHITECTURAL STONES IN SOUTH-EASTERN POLAND –
THE DEPOSITS, THEIR RESOURCES AND PERSPECTIVES OF EXPLOITATION

Key words
Building stone deposits, block divisibility, decorativeness, perspectives of exploitation
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Abstract
In the article there was described the current state of mines against a background of tradition of exploitation
and application of rock raw materials. Active quarries were selected, where the extraction of rock blocks has been
a tradition, as well as quarries where the geological structure of the deposit allows to exploit the blocks in the
future. There were also assessed old quarries and their deposits where the popular stones had been extracted in
the past and then used in domestic architecture as a decorative materials. That is a group of more than 230 deposits
in total.
It has been presented economically justified perspectives of exploitation development concerning decorative
and architectural rocks in south-eastern Poland against a background of European market requirements, the state
of resources and environmental limitations. It was established that they are differentiated depending on the
decorative properties of the rocks, their block divisibility and quantity of resources. Taking above-mentioned into
consideration the deposits have been classified to groups which have the chances of exploitation development in
the European, domestic and local scale. The former are Zygmuntówka Conglomerate, Morawica Limestone,
Zalesiaki Limestone and Diplopora Dolomite. The domestic scope of use can be associated with properly
developed deposits of Paleozoic limestones in the vicinity of Kielce and Krzeszowice and some dimension
sandstones in the margin of the Holy Cross Mountains and in the Carpathians. The small deposits of sandstones
from the Holy Cross Mountains margin and from the Carpathians as well as deposits of limestones from the
Kraków-Czêstochowa Upland, excavating material used in so called small architecture, have guarantee of local
development.
Moreover there was shown the hazard to the dimension stones deposits connected with the huge consumption
of their resources for the production of crushed aggregates. This problem concerns especially raw materials with
good physico-mechanical properties. For the most attractive rocks it was justified the need of their protection
against exploitation for the other purposes than block production. It was stated that the return to local masonry
traditions is possible and necessary because of many connections with the national culture through its history,
architecture and art. It requires large investments for modernize the exploitation methods as well as for promotion
of Polish stones in the European market. It must be also taken into consideration the possibility of financial support
from the European Union funds.

