
Pierwsza geologiczna œcie¿ka dydaktyczna
na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej!

Projekt pierwszej geologicznej œcie¿ki dydaktycznej na
Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej zosta³ opracowany
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny. Uroczyste otwar-
cie szlaku odby³o siê 29 sierpnia 2008 r. w Olsztynie k. Czê-
stochowy. Mi³y obowi¹zek przeciêcia wstêgi przypad³ wój-
towi Gminy Olsztyn — Tomaszowi Kucharskiemu oraz
zastêpcy dyrektora PIG, dyrektorowi ds. Pañstwowej
S³u¿by Geologicznej — prof. dr. hab. Markowi Graniczne-
mu. Rolê gospodarza uroczystoœci pe³ni³a ponadto zastêp-
ca wójta Gminy Olsztyn Lidia Piestrzyñska i koordynator
realizacji œcie¿ki w Urzêdzie Gminy Ma³gorzata Cha³adus.
Ze strony PIG w uroczystoœciach uczestniczyli równie¿:
zastêpca dyrektora, dyrektor ds. Pañstwowej S³u¿by
Hydrogeologicznej dr Les³aw Skrzypczyk, kierownik
Muzeum Geologicznego doc. dr hab. W³odzimierz Mizer-
ski, dyrektor Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG dr Lidia
Razowska-Jaworek oraz autorzy œcie¿ki. Wœród zaproszo-
nych goœci znaleŸli siê m.in. wicestarosta czêstochowski
— Janusz Krakowian, zastêpca prezydenta Miasta Czêsto-
chowy — Jacek Bednarski, twórca i pierwszy naczelnik
Jurajskiej Grupy GOPR, pose³ — Piotr Van der Coghen,
Jerzy Ziora z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa

Œl¹skiego, wójt Gminy Janów — Adam Markowski, a tak¿e
przedstawiciele PTTK, geolodzy powiatowi, dyrektorzy
okolicznych szkó³, radni gminy i dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury — Mariola Matysek. Po czêœci oficjalnej
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez autorów
œcie¿ki do inauguracyjnego przemarszu pierwsz¹ otwart¹
na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej œcie¿k¹ geologiczna
(ryc. 1).

Geologiczn¹ œcie¿kê dydaktyczn¹ Kamienio³om Kiel-

niki zrealizowano dziêki wspó³pracy Urzêdu Gminy Olsz-
tyn z Pañstwowym Instytutem Geologicznym oraz dotacji
przyznanej przez Samorz¹d Województwa Œl¹skiego na
realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia. Autorami projek-
tu œcie¿ki, wykonanego w ramach pilota¿owego programu
finansowanego ze œrodków statutowych PIG, s¹: dr El¿bie-
ta GaŸdzicka (Zak³ad Kartografii Struktur P³ytkich), mgr
in¿. Monika Krzeczyñska (Muzeum Geologiczne), mgr
Pawe³ WoŸniak (Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG). Prace karto-
graficzne i pomiary GIS wykonali: mgr Magdalena Czar-
nogórska i mgr in¿. Zbigniew Kowalski (Zak³ad
Kartografii Struktur P³ytkich). Oznakowanie szlaku jest
dzie³em czêstochowskiego oddzia³u PTTK.
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Zapraszamy na spacer po dnie jurajskiego morza. Czy to mo¿liwe? Ale¿ tak! Miliony lat temu, w miejscu, w którym

stoisz i czytasz niniejsz¹ tablicê szumia³o ciep³e, p³ytkie morze, a jego wody opanowane by³y przez g¹bki, koralowce,

ramienionogi, amonity, belemnity, mozazaury, ichtiozaury oraz plezjozaury.

Fragment tekstu znajduj¹cego siê na tablicy g³ównej

przy wejœciu na œcie¿kê dydaktyczn¹

KRONIKA

Ryc. 1. Pierwsze oficjalne przejœcie geologiczn¹ œcie¿k¹ dydaktyczn¹ Kamienio³om Kielniki. Fot. M. Kosielak



Œcie¿ka prowadzi przez utwory górnojurajskie pó³noc-
nej czêœci Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Jej przebieg
(ryc. 2) umo¿liwia zapoznanie siê z typowymi formami
krasu powierzchniowego na przyk³adzie ska³ek Góry Zam-
kowej w Olsztynie i okolicznych wzgórz — Cegielni,
Ostrej Góry i Statkowej, krasu podziemnego (otworu jaski-
ni w Kielnikach i Jaskini Magazyn), a tak¿e z niektórymi
elementami budowy geologicznej w nieczynnym kamie-
nio³omie wapieni oksfordzkich w Kielnikach.

Na ca³ej wytyczonej trasie znajduje siê 6 tablic infor-
macyjnych z opisami i podstawowymi wiadomoœciami
dotycz¹cymi budowy geologicznej regionu, genezy oko-
licznych ska³ wapiennych oraz zjawisk krasowych, którym
ska³y te podlegaj¹. Lokalizacja tablic jest nieprzypadkowa.
Ustawiono je tak, aby turyœci mijaj¹cy poszczególne punk-
ty odkrywali kolejne szczegó³y i wydarzenia z historii geo-
logicznej okolic Olsztyna, zapisanej „w kamieniu”. Tablica
wstêpna, z zaznaczonym przebiegiem szlaku, zosta³a
umieszczona na rynku w Olsztynie.

Pocz¹tek œcie¿ki znajduje siê u podnó¿a pó³nocnego
zbocza Góry Zamkowej, przy pierwszej tablicy informa-
cyjnej (ryc. 3), na której przedstawiono ogóln¹ charaktery-
stykê budowy geologicznej Wy¿yny Krakowsko-
-Czêstochowskiej, z za³¹czon¹ map¹ i przekrojem geolo-
gicznym. Na tablicy opisane s¹ g³ówne etapy rozwoju tego
obszaru, pocz¹wszy od powstawania ska³ wapiennych w
jurajskim morzu szelfowym, poprzez kolejne okresy defor-
macji tektonicznych i erozji zwi¹zanej z rozwojem zjawisk
krasowych, a¿ do niszcz¹cej dzia³alnoœci l¹dolodu skandy-
nawskiego i wietrzenia w warunkach klimatu peryglacjal-

nego w plejstocenie. Nada³y one bowiem, wraz z procesa-
mi wietrzeniowymi zachodz¹cymi w holocenie, wspó³cze-
sny charakter powierzchni p³askowy¿u jurajskiego. Do
tablicy prowadz¹ dwie drogi: z rynku w Olsztynie i z par-
kingu przy restauracji Stary Spichlerz. Nawi¹zuj¹c do
aspektów historycznych miejsca, tablica zwraca tak¿e
uwagê na mistrzowski sposób wykorzystania ukszta³towa-
nia wzgórz wapiennych do celów fortyfikacyjnych.
Umieszczono na niej zdjêcie (ryc. 4), ukazuj¹ce sposób
³¹czenia wznoszonych w œredniowieczu murów zamko-
wych z ostañcowymi ska³kami.

Œcie¿ka kieruje siê nastêpnie na wschód, mijaj¹c od
po³udnia grupê ostañców Ostra Góra i wyprowadza na roz-
leg³e piaski tarasów nadzalewowych (plejstocen i starszy
holocen). Roztacza siê st¹d piêkna panorama na pasmo
bia³ych ska³ek Góry Cegielnia (ryc. 5). Mo¿na w nich
wyró¿niæ wapienie skaliste, grubo- i cienko³awicowe,
wskazane na panoramicznym zdjêciu, zamieszczonym na
stoj¹cej tu kolejnej tablicy informacyjnej. Opisuje ona
ponadto genezê ska³ wapiennych oraz ich podstawowe
rodzaje.

Omijaj¹c Górê Cegielnia od po³udniowego zachodu,
œcie¿ka pod¹¿a dalej przez rozleg³e piaszczyste aluwia.
Porastaj¹ je murawy kserotermiczne obficie kwitn¹ce w
sezonie wiosenno-letnim. Nastêpnie szlak dochodzi do
punktu widokowego usytuowanego przy zachodniej kra-
wêdzi kamienio³omu Kielniki. Poza piêknymi, wapienny-
mi œcianami mo¿na st¹d podziwiaæ roztaczaj¹c¹ siê wokó³
panoramê krajobrazu wy¿yny. Œcie¿ka, biegn¹ca tu wzd³u¿
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Ryc. 2. Fragment tablicy informacyjnej przedstawiaj¹cy mapê œcie¿ki z ukazanymi obiektami charakterystycznymi. Tablica znajduje siê
na rynku w Olsztynie



pó³nocnej krawêdzi wyrobiska, schodzi w kierunku wej-
œcia do kamienio³omu, przy którym umieszczono kolejn¹
tablicê. Przedstawia ona w skrótowy sposób ciekawe
aspekty geologiczne obserwowane w kamienio³omie.
Nale¿¹ do nich biohermy g¹bkowe (wyraŸnie odznaczaj¹ce
siê w otoczeniu wapieni u³awiconych), uskoki w pó³nocnej
œcianie kamienio³omu (ryc. 6) (z Jaskini¹ w Kielnikach),
leje krasowe oraz skamienia³oœci — g³ównie g¹bki (ryc. 7)
i nieliczne amonity. W sumie wyznaczonych jest tu 6 punk-
tów dokumentacyjnych, przy których umieszczono kamien-
ne p³yty z wyrytymi nazwami obiektów.

Podczas zwiedzania obiektów œcie¿ki przez szkolne
grupy zorganizowane w kamienio³omie jest przewidziany
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Ryc. 4. Mury obronne zamku olsztyñskiego. Fot. P. Krzeczyñski

Ryc. 3. Tablica informacyjna umieszczona przy pierwszym punkcie œcie¿ki — u podnó¿a Góry Zamkowej w Olsztynie

Ryc. 5. Góra Cegielnia. Fot. M. i P. Krzeczyñscy



postój — odpoczynek z mo¿liwoœci¹ rozpalenia
ogniska. W tym celu specjalnie przygotowano
palenisko otoczone kamieniami, a w planach jest
ustawienie ³awek lub g³azów.

Dalej szlak prowadzi w¹sk¹ dró¿k¹ wzd³u¿
po³udniowej krawêdzi wyrobiska do drugiego
punktu widokowego, z którego roztacza siê pano-
rama na okoliczne wzgórza ostañcowe: Biak³o i
Lipówki oraz na Sokole Góry, bêd¹ce rezerwatem
przyrody, a zarazem najwiêkszym na Wy¿ynie
Krakowsko-Czêstochowskiej skupiskiem jaskiñ
krasowych. Na umieszczonej w tym miejscu tabli-
cy znajduj¹ siê krótkie opisy widocznych obiek-
tów, a tak¿e informacje dotycz¹ce powstawania i
rodzajów uskoków, wyraŸnie widocznych w
pó³nocnej œcianie kamienio³omu.

Z punktu widokowego œcie¿ka kieruje siê na
po³udnie wzd³u¿ stoku góry Kielniki, prze-
chodz¹c obok du¿ego leja krasowego, w którym
znajduje siê boczny otwór Jaskini Magazyn.
Tablica zlokalizowana kilka metrów dalej, przy
g³ównym wejœciu do jaskini, umo¿liwia zapozna-
nie siê z mechanizmem rozwoju zjawisk kraso-
wych oraz ich podziemnymi efektami, m.in.
rodzajami szaty naciekowej. Szlak œcie¿ki zapra-
sza do wnêtrza Jaskini Magazyn. Do obszernej
salki prowadz¹ schody zbudowane w czasach eks-
ploatacji w kamienio³omie wapieni jurajskich,
gdy jaskinia ta by³a u¿ytkowana jako magazyn
materia³ów wybuchowych (ryc. 8). Zwiedzenie
tego miejsca nie wymaga ¿adnego specjalistyczne-
go sprzêtu — nawet sztuczne oœwietlenie nie jest
konieczne do przyjrzenia siê resztkom obecnie
zniszczonej, a dawniej prawdopodobnie doœæ
bogatej szaty naciekowej (ryc. 9).

Po wyjœciu z jaskini szlak zatacza pêtlê i wraca
w kierunku zamku w Olsztynie. Po drodze znajdu-
je siê ostatnia tablica informacyjna, zawieraj¹ca
krótkie opisy najczêœciej znajdowanych w okolicy
skamienia³oœci jurajskich.

D³ugoœæ wytyczonej trasy wynosi oko³o 5 km.
Czas jej przejœcia szacuje siê na 2,5 godz. Z myœl¹ o
bezpieczeñstwie zwiedzaj¹cych œcie¿kê w obrêbie
kamienio³omu zamontowano 130 m. barierek
ochronnych (punkty widokowe, przejœcia przy
krawêdzi wyrobiska), a miejsca szczególnie intere-
suj¹ce oznaczono dodatkowo tablicami kamien-
nymi.

Informacje o œcie¿ce mo¿na znaleŸæ w wyda-
nym folderze reklamowym, udostêpnianym
bezp³atnie w punktach turystycznych Olsztyna
oraz na stronach internetowych Gminy Olsztyn
(http://www.olsztyn.ug.gov.pl/) i Pañstwowego
Instytutu Geologicznego (http://www.pgi. gov.pl/).

W najbli¿szych planach, zgodnie z pierwot-
nym projektem œcie¿ki, jest stworzenie sali muze-
alnej, w której zostan¹ zaprezentowane dwie
ekspozycje: Morza jurajskie i Zjawiska krasowe.
Zaproponowano przygotowanie ekspozycji prze-
mawiaj¹cej do wyobraŸni, zawieraj¹cej takie ele-
menty, jak modele i makiety, nawet w skali 1:1,
wkomponowane w odpowiedni¹ scenografiê, któ-
rej towarzyszyæ bêd¹ efekty dŸwiêkowe. Interak-
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tywne fragmenty ekspozycji u³atwi¹ poznanie i zrozumienie
prezentowanych procesów geologicznych. Stanowiska
komputerowe (filmy i animacje) i mikroskopowe (p³ytki
cienkie i mikroskamienia³oœci) umo¿liwi¹ wzbogacenie
wystawy o elementy niemo¿liwe do zaobserwowania trady-
cyjnymi metodami ekspozycyjnymi. Tak skonstruowana
wystawa przemówi do wyobraŸni odbiorców i wp³ynie na
skuteczniejszy i pe³niejszy odbiór przekazywanej wiedzy.

Geologiczne œcie¿ki dydaktyczne s¹ jedn¹ z rozwija-
nych ostatnio przez PIG form popularyzacji wiedzy o œro-
dowisku abiotycznym. Poprzez wykorzystanie walorów

przyrodniczych naturalnych stanowisk do celów szeroko
pojêtej edukacji spo³eczeñstwa chcemy przyczyniæ siê do
ich ochrony dla przysz³ych pokoleñ. Mamy nadziejê, ¿e
otwarta na terenie Gminy Olsztyn œcie¿ka Kamienio³om

Kielniki stanie siê dla wszystkich osób pewn¹ przygod¹
detektywistyczn¹ — odkrywaniem tajemnic Ziemi, a jej
przejœcie i bliski kontakt z geologi¹ w terenie oraz zapo-
znanie siê z treœciami przygotowanych tablic wynagrodz¹
wszelkie trudnoœci i wysi³ek.

Monika Krzeczyñska, Pawe³ WoŸniak & El¿bieta GaŸdzicka
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Ryc. 7. Odcisk g¹bki w rumowisku skalnym Ryc. 8. Wejœcie do Jaskini Magazyn

Ryc. 9. Pozosta³oœci szaty naciekowej w Jaskini Magazyn. Fot. ryc. 7, 8, 9 M. i P. Krzeczyñscy


