Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 3, 2014

Geologiczna ocena mo¿liwoœci produkcji bloków skalnych
z polskich z³ó¿ po³o¿onych poza Dolnym Œl¹skiem
Jan Bromowicz1
Perspectives for mining of dimension stones from Polish deposits outside Lower Silesia – a geological
approach. Prz. Geol., 62: 144–147.
A b s t r a c t: Rock pieces of a volume above 0.5 m3 and a cuboid shape are called dimension (block) stones and are
used for construction and for carving decorative elements in architecture. In Poland, outside the Sudetes (Lower
Silesia), only deposits of carbonates and sandstones yield dimension stones. Those deposits differ in geological
structure, physical and mechanical properties and in natural divisibility of stone. Thus, they are sources of dimension stones on the international (at least European), regional (country) or only local scale. The Carbonatic
Sigismundus (Zygmuntowski) conglomerate of Permian age from the Holy Cross Mts. (Central Poland) as well as
the Triassic diplopora dolomite and the Upper Jurassic Zalesice limestone (both from the Kraków-Czestochowa
region in Southern Poland) can have international significance. Several deposits of hard (thus susceptible to polishing) Palaeozoic
decorative limestone ("marble") from the Holy Cross Mts. and Kraków-Silesia region, that have centuries-long tradition of use in
architecture, still have perspectives on the country scale. Similarly, the Lower and Upper Triassic and Lower Jurassic dimension sandstones of the Holy Cross Mts. (Ostrowiec, Drzewica and Borucice series), as well as the Carpathian flysch sandstones of the Godula,
Istebna, Magura and Krosno formations (of Cretaceous to Palaeogene age) and soft and porous limestones of Cretaceous and Neogene
age from the Holy Cross Mts. and Roztocze (east Poland) are known and used in domestic architecture. Few other relatively small
deposits of dimension stones of low natural divisibility andmoderate decorativeness have only local significance.
Keywords: building stone deposits, block divisibility, perspectives of exploitation

Blokami nazywane s¹ bry³y skalne o prostopad³oœciennych kszta³tach i wymiarach zapewniaj¹cych objêtoœæ na
ogó³ nie mniejsz¹ ni¿ 0,5 m3. Mo¿liwoœci ich pozyskiwania
zale¿¹ od orientacji i intensywnoœci p³aszczyzn podzielnoœci wystêpuj¹cych w skale. Udzia³ bloków w ocenianej
objêtoœci górotworu jest zwany blocznoœci¹ geologiczn¹,
zaœ w objêtoœci urobku – blocznoœci¹ górnicz¹ (Bromowicz & Karwacki, 1982).
Mo¿liwoœci wykorzystania bloków warunkuj¹ walory
dekoracyjne i w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne buduj¹cych je ska³. Dekoracyjnoœæ wynikaj¹ca z barwy, tekstury, struktury i zdolnoœci przyjmowania faktury kamieniarskiej jest subiektywna, a poszczególne elementy klasyfikuj¹ce s¹ ró¿nie oceniane w zale¿noœci od zmieniaj¹cych siê
pr¹dów w sztuce i panuj¹cych mód (Bromowicz & Karwac1

ki, 2002). Bardziej jednoznacznie mo¿na okreœliæ w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne kamienia, takie jak np. porowatoœæ, nasi¹kliwoœæ, wytrzyma³oœæ czy œcieralnoœæ (Bromowicz i in., 2005).
W tym artykule omówiono z³o¿a, w których bloki s¹,
by³y lub powinny byæ wydobywane. Poza Dolnym Œl¹skiem
pozyskuje siê je ze z³ó¿ piaskowców i ska³ wêglanowych.
Bloki ska³ wêglanowych mo¿na wydobywaæ w kamienio³omach z³ó¿ usytuowanych na obszarze trzonu paleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich i ich mezozoicznego obrze¿enia, monokliny œl¹sko-krakowskiej oraz w zapadlisku
przedkarpackim i na Roztoczu. Bloki piaskowcowe mog¹
byæ wydobywane ze z³ó¿ znajduj¹cych siê w mezozoicznym obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich oraz w Karpatach
fliszowych.
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W pracy Bromowicza i Figarskiej-Warcho³ (2012) oceniono ponad 100 z³ó¿ kamieni blocznych. Stwierdzono, ¿e
nast¹pi³ ogólny regres polegaj¹cy na rezygnacji z wydobycia bloków ze z³ó¿ silnie zlityfikowanych wapieni daj¹cych
siê wypolerowaæ, zwanych marmurami, a w przypadku
z³ó¿ piaskowców przewa¿aj¹ prymitywne, g³ównie rêczne
metody wydobycia. Poza klinowaniem stosowane s¹ materia³y pêczniej¹ce, rzadziej zaœ metody termiczne i roz³upiarki hydrauliczne. Z wyj¹tkiem pojedynczych z³ó¿ eksploatacja prowadzona jest, z ró¿nych przyczyn, w sposób
bardzo ograniczony, z rocznym wydobyciem zwykle poni¿ej
2 tys. Mg, tylko sporadycznie dochodz¹cym do 10 tys. Mg.
Równoczeœnie s¹ to z³o¿a, z których od wieków pozyskiwano materia³y kamienne trwale zwi¹zane z histori¹ Polski, z rozwojem jej kultury, sztuki i gospodarki. Wydobyte
surowce by³y wykorzystane do wznoszenia pierwszych
solidnych budowli, upiêksza³y ich mury i wnêtrza, a tak¿e
s³u¿y³y jako materia³, w którym w formie tablic inskrypcyjnych i rzeŸb upamiêtniano wa¿ne osoby i wydarzenia
(Guldon & Kowalski, 1984; Wardzyñski, 2004).
Wspó³czeœnie coraz czêœciej stosowane s¹ zagraniczne
materia³y kamienne. Nawet podczas renowacji tak presti¿owej budowli jak Muzeum Narodowe w krakowskich
Sukiennicach na posadzki u¿yto g³ównie wapieni tureckich,
a bardzo k³opotliwe by³o znalezienie bloków do wykonania pasa p³yt kontaktuj¹cych siê z zabytkowymi odrzwiami
wykonanymi z marmurów kieleckich.
Jaki jest wiêc stan naszych narodowych skarbów w postaci blocznych z³ó¿ kamieni budowlanych i dekoracyjnych?
Jaka jest ich przysz³oœæ i czy mo¿liwy jest powrót do
kamieniarskich tradycji? Czy mo¿na rozwin¹æ eksploatacjê zbli¿on¹ do takiej, jaka jest prowadzona z niektórych
z³ó¿ dolnoœl¹skich granitów, gdzie stosowane s¹ najnowsze metody uzysku bloków, a roczne wydobycie przekracza
200 tys. Mg (z³o¿e Grabina Œl¹ska 15/27)?
Z geologicznego punktu widzenia mo¿liwoœci pozyskiwania bloków warunkuj¹: budowa z³ó¿, w³aœciwoœci
fizyczno-mechaniczne zwartych w nich ska³, a tak¿e walory dekoracyjne tych ska³ oraz intensywnoœæ i orientacja
wystêpuj¹cych w nich p³aszczyzn podzielnoœci. Bior¹c pod
uwagê te uwarunkowania, da siê wyró¿niæ z³o¿a, których
eksploatacja mo¿e byæ rozwiniêta na skalê europejsk¹,
krajow¹ i lokaln¹.
Z£O¯A O ZNACZENIU EUROPEJSKIM
Z³o¿a o znaczeniu europejskim zawieraj¹ po³ogo zalegaj¹ce grubo³awicowe ska³y o wysokich walorach dekoracyjnych, rzadko i regularnie spêkane, co zapewnia mo¿liwoœci du¿ego uzysku bloków w miarê jednorodnego surowca i sprostania du¿ym zamówieniom. S¹ to g³ównie zwiêz³e
wapienie (marmury w nomenklaturze kamieniarskiej) oraz
równie¿ zwiêz³e, lecz rzadziej daj¹ce siê wypolerowaæ dolomity. W Polsce tego rodzaju z³o¿a tworz¹ permskie zlepieñce zygmuntowskie, jurajskie wapienie morawickie z Gór
Œwiêtokrzyskich, wapienie zalesiackie oraz triasowe dolomity diploporowe z monokliny œl¹sko-krakowskiej.
Zlepieñce zygmuntowskie, stanowi¹ce unikatow¹ w skali
europejskiej kopalinê, wystêpuj¹ w z³o¿u Zygmuntówka na
Czerwonej Górze pod Kielcami. £awice zlepieñców o mi¹¿szoœci 0,2–2,8 m zalegaj¹ po³ogo, z tendencj¹ do nachylenia ku po³udniowemu wschodowi. Wyj¹tkowoœæ tej ska³y
wynika ze sposobu wykszta³cenia spoiwa i sk³adu materia³u okruchowego. Czerwonej barwie spoiwa typu matrix
towarzyszy bia³a, zwi¹zana z silnie rozwiniêtymi ¿y³ami

kalcytu pochodzenia hydrotermalnego (Zbroja i in., 1998).
Sk³ad materia³u okruchowego jest dosyæ jednorodny, tworz¹
go g³ównie w ró¿nym stopniu obtoczone otoczaki dewoñskich wapieni z niewielk¹ iloœci¹ dolomitów (Kostecka,
1966). Lokalnie rozwiniêty wysoki stopieñ lityfikacji, byæ
mo¿e zwi¹zany ze wspomnian¹ dzia³alnoœci¹ roztworów
hydrotermalnych, sprawia, ¿e zlepieñce te daj¹ siê wypolerowaæ i utrzymuj¹ poler, gdy s¹ izolowane od wp³ywu warunków atmosferycznych. Wykonane w œcianach kamienio³omu
pomiary odleg³oœci miêdzy p³aszczyznami podzielnoœci
o dosyæ regularnym uk³adzie pozwoli³y na ocenê wskaŸnika
blocznoœci. Blocznoœæ geologiczna z³o¿a zlepieñców zygmuntowskich jest najwy¿sza spoœród badanych z³ó¿ ska³
osadowych w Polsce i wynosi ponad 60%. Stopieñ rozdrobnienia materia³u blocznego jest niewielki – udzia³ bloków
bardzo du¿ych, o objêtoœci powy¿ej 2,0 m3, przekracza
40% (Bromowicz & Karwacki, 1981). Zasoby bilansowe
z³o¿a Zygmuntówka siêgaj¹ prawie 5 mln Mg, co oznacza,
¿e mo¿na z niego pozyskiwaæ po ok. 1,5 tys. m3 bloków
w ci¹gu kolejnych 500 lat, przy za³o¿eniu rocznego wydobycia rzêdu 10 tys. t i blocznoœci na ostro¿nym poziomie 40%.
Dolomity diploporowe tworz¹ maksymalnie 50-metrowej mi¹¿szoœci kompleks skalny w osadach œrodkowego
triasu monokliny œl¹sko-krakowskiej. Do ich walorów dekoracyjnych – oprócz ciep³ej ¿ó³tej barwy i opisanych przez
Myszkowsk¹ (1992) urozmaiconych skamienia³oœci – nale¿y te¿ obecnoœæ licznych kawern, czêsto wype³nionych
kryszta³ami wêglanów. Bloki tego materia³u wydobywane s¹ jedynie z najwy¿szego, nastawionego g³ównie na
produkcjê kruszywa poziomu kamienio³omu z³o¿a Libi¹¿,
gdzie blocznoœæ geologiczna wynosi ok. 10% (Bromowicz,
2001). Bloki dolomitów diploporowych mo¿na pozyskiwaæ z 14 z³ó¿, udokumentowanych czêsto do wykorzystania
w innym celu ni¿ produkcja kamieni ³amanych i blocznych. Konieczna jest tu weryfikacja informacji zawartych
w dokumentacjach pod k¹tem wydzielenia obszarów rokuj¹cych najwiêksze mo¿liwoœci uzysku bloków. Wyró¿nienie
takich obszarów u³atwiaj¹ du¿e powierzchnie udokumentowanych z³ó¿ oraz po³ogie zaleganie warstw. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zwarte kompleksy ska³ wêglanowych
triasu, gdy¿ z³o¿a (jak wspomniany ju¿ Libi¹¿) po³o¿one
w zasiêgu po³udniowych wychodni, w wyniesionych blokach
tektonicznych, s¹ zapewne silniej spêkane. Godne rozwa¿enia s¹ z³o¿a Niesu³owice-Lgota w gminie Olkusz, a tak¿e
Byczyna w gminie Jaworzno. Trzeba te¿ rozpatrzyæ podobne mo¿liwoœci uzysku bloków ze z³o¿a Chruszczobród
(gmina £azy) o ogromnej powierzchni 147 ha, gdzie mi¹¿szoœæ prawie poziomo (3–10°) zalegaj¹cego kompleksu
dolomitów diploporowych, stwierdzonego w 80 otworach
wiertniczych, siêga œrednio 30 m.
Wapienie morawickie, znane pod nazw¹ tuberolitowych lub plamkowych, s¹ wieku jurajskiego i wystêpuj¹
w Górach Œwiêtokrzyskich. Maj¹ interesuj¹ce walory dekoracyjne, mo¿liwoœci wydobywania bloków s¹ w ich przypadku du¿e, a stopieñ rozdrobnienia materia³u blocznego
jest niewielki (Bromowicz & Figarska-Warcho³, 2011).
Szczególnie korzystnie s¹ one wykszta³cone w z³o¿u Wola
Morawicka, którego kamienio³om nale¿y do najbardziej
blocznych w kraju wyrobisk wapieni daj¹cych siê wypolerowaæ. Jego blocznoœæ geologiczna przekracza 50%, a udzia³
bloków bardzo du¿ych siêga 15%.
Wapienie zalesiackie stanowi¹ szczególn¹ odmianê
wapieni jurajskich wystêpuj¹cych na monoklinie œl¹skokrakowskiej w okolicy Dzia³oszyna, nazwan¹ przez Wierzbowskiego (1978) skalistym wapieniem zalesiackim. S¹ to
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grubo³awicowe, silnie zlityfikowane, daj¹ce siê wypolerowaæ wapienie o barwach ¿ó³tobr¹zowych i ¿ó³tordzawych,
zawieraj¹ce makropory, przez co niekiedy nies³usznie
okreœlane s¹ mianem polskiego trawertynu. Mo¿na wœród
nich wydzieliæ wapienie ró¿ni¹ce siê stopniem lityfikacji
i iloœci¹ kawern (Smoleñska, 1983). Jako materia³ dekoracyjny szczególnie interesuj¹ca jest silniej zlityfikowana
odmiana kawernista. Wydobycie tych ska³ mo¿e byæ prowadzone ze z³ó¿ Zalesiaki, Raciszyn i Raciszyn II. Ponad
10-hektarowe powierzchnie z³ó¿, w których prawie poziomo
zalega 25-metrowej mi¹¿szoœci seria z³o¿owa o znacznej
blocznoœci i niskim stopniu rozdrobnienia materia³u blocznego, zapewniaj¹ mo¿liwoœci du¿ej produkcji. Najwiêksze
mo¿liwoœci produkcyjne ma z³o¿e Raciszyn. Blocznoœæ
kamienio³omu wynosi tam ponad 40%, a ca³ego z³o¿a – 20%.
Z£O¯A O ZNACZENIU KRAJOWYM
Mo¿liwoœci rozwoju eksploatacji w skali krajowej istniej¹ w przypadku z³ó¿ ska³ zarówno pospolitych, powszechnie
wystêpuj¹cych, jak i rzadko pojawiaj¹cych siê, o wysokich
walorach dekoracyjnych i d³ugich tradycjach zastosowania
w architekturze. Nale¿¹ do nich z³o¿a wapieni dewoñskich
Gór Œwiêtokrzyskich oraz dewoñskich i karboñskich Wy¿yny Œl¹sko-Krakowskiej. Wapienie te s¹ grubo³awicowe,
tworz¹ kompleksy o mi¹¿szoœci powy¿ej 30 m, zwykle
zaburzone tektoniczne, o upadach siêgaj¹cych 70°. Rzadko
cechuj¹ siê regularnym uk³adem p³aszczyzn podzielnoœci,
czêsto natomiast wystêpuj¹ w nich strefy intensywnie
spêkane. Blocznoœæ geologiczna tych z³ó¿ siêga maksymalnie 30%, a materia³ bloczny jest mocno rozdrobniony.
Zawieraj¹ one silnie zlityfikowane ska³y wêglanowe zró¿nicowane pod wzglêdem barwy i rysunku, z liczn¹ faun¹,
o spêkaniach wype³nionych ró¿nobarwnym kalcytem. Œrednia wytrzyma³oœæ tych ska³ na œciskanie jest zwykle rzêdu
100 MPa, przy nasi¹kliwoœciach wagowych czêsto poni¿ej
0,5% zapewniaj¹ one uzyskanie faktury polerowanej, któr¹
utrzymuj¹ w warunkach izolacji od wp³ywów atmosferycznych. Ich w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne pozwalaj¹ na wykorzystanie ska³ do produkcji kruszywa drogowego przy u¿yciu materia³ów wybuchowych w d³ugich otworach o du¿ych œrednicach. Prowadzi to do dewastacji z³ó¿
polegaj¹cej na zaniku blocznoœci wskutek pojawiania siê
nowych spêkañ, a tak¿e obni¿enia jakoœci bloków, pêkaj¹cych w trakcie obróbki.
Produkcja z tych z³ó¿ powinna byæ dostosowana do
potrzeb rynku poprzez zapewnienie poda¿y odpowiedniego kamienia. Czêœciowo mog³yby to byæ z³o¿a eksploatowane okresowo, lecz przygotowane do wydobycia bloków
przy u¿yciu ³atwego do transportu sprzêtu w zale¿noœci od
zapotrzebowania.
W Górach Œwiêtokrzyskich, w okolicy Chêcin, wœród
takich z³ó¿ powinny siê znaleŸæ Bolechowice, z³o¿e Szewce
(góra Okr¹glica), gdzie zaniechano wydobycia, jak równie¿ nieotwarte z³o¿e Zawada. W pobli¿u £agowa zaœ nieudostêpnione z³o¿a Grocholice i Wymys³ów II zawieraj¹ce
czarne, silnie u¿ylone kalcytem bloczne dolomity oraz z³o¿e £agów-Piotrów z szarymi i be¿owoszarymi wapieniami
o interesuj¹cym u¿yleniu kalcytem zabarwionym na czerwono (Olkowicz-Paprocka, 1973). Na monoklinie œl¹sko-krakowskiej podobne znaczenie powinny mieæ z³o¿a Dêbnik i Paczó³towice.
Mo¿liwoœæ rozwiniêcia eksploatacji na skalê krajow¹
istnieje te¿ w przypadku z³ó¿ piaskowców. W Górach Œwiêtokrzyskich s¹ to, eksploatowane w kilkudziesiêciu kamie146

nio³omach, piaskowce wieku triasowego, jurajskiego i kredowego. Ich wychodnie ukazuj¹ siê w kolejnoœci stratygraficznej od trzonu paleozoicznego g³ównie w kierunku pó³nocnym. Mimo ró¿nego wieku s¹ to ska³y o zbli¿onych
cechach litologicznych, ze s³abo zaznaczonym procesem
lityfikacji. S¹ porowate i nasi¹kliwe, a ich wytrzyma³oœæ
na œciskanie rzadko przekracza 50 MPa. Starsze utwory
maj¹ przewa¿nie nieco lepsze w³aœciwoœci petrofizyczne
(Peszat, 1980).
Piaskowce dolnotriasowe barwy czerwonej i wiœniowej
reprezentuj¹ ró¿ne typy technologiczne, z których ga³êzickie wydobywane s¹ ze z³o¿a Kopaniny, tumliñskie ze z³ó¿
Tumlin-Gród i Sosnowica, w¹chockie zaœ ze z³ó¿ Kopulak
i Zaj¹czków, podczas gdy ¿ó³tawe piaskowce górnotriasowe pochodz¹ ze z³o¿a Parszów. Wszêdzie zalegaj¹ po³ogo,
co wraz z pionowym przebiegiem spêkañ ciosowych sprzyja
pozyskiwaniu bloków, których udzia³, poza piaskowcami
tumliñskimi o podzielnoœci p³ytowej, siêga 40%.
Piaskowce jurajskie s¹ drobnoziarniste, o barwie bia³ej,
¿ó³tej i br¹zowej, niekiedy z ró¿owymi przemazami. Maj¹
du¿¹ blocznoœæ geologiczn¹, siêgaj¹c¹ 60%. Ich wiêksze
wydobycie mo¿liwe jest ze z³ó¿ dolnoliasowej serii ostrowieckiej (¯arnów i Broniów), œrodkowoliasowej – drzewickiej (Œmi³ów III) i górnoliasowej – borucickiej (Wolica
i D¹bie I).
Piaskowce kredowe s¹ œrednio- i nierównoziarniste,
o barwie od lekko ¿ó³tawej do br¹zowej, bardzo grubo³awicowe. W ich przypadku du¿e s¹ mo¿liwoœci pozyskania
bloków ze z³ó¿ znajduj¹cych siê w pobli¿u Che³mskiej Góry
na zachód od Przedborza.
Piaskowce karpackie cechuj¹ siê szarymi barwami, silnie zró¿nicowan¹ mi¹¿szoœci¹ ³awic i charakterystycznymi
strukturami. Wystêpuj¹ one w mocno tektonicznie zaburzonych seriach skalnych, co obni¿a mo¿liwoœci uzysku
bloków. Jako materia³ dekoracyjny i konstrukcyjny bloki
piaskowcowe mog¹ byæ produkowane w du¿ych iloœciach,
na skalê krajow¹, ze z³ó¿ reprezentuj¹cych ogniwa o du¿ym
udziale grubo³awicowych piaskowców. S¹ to piaskowce
œrodkowogodulskie (z³o¿a G³êbiec i Tokarzówka), istebniañskie (Sobolów i Wola Komborska), magurskie (Barcice i Tenczyn-Lubieñ) oraz kroœnieñskie (Górka-Mucharz
i Barwa³d).
Na uwagê zas³uguj¹ te¿ jurajskie wapienie oolitowe. S¹
to ska³y grubo-, rzadziej œrednio- i cienko³awicowe, o barwie bia³ej i ¿ó³tawej. Na wyg³adzonych, polerowanych
powierzchniach widoczne s¹ ooidy, okruchy wapieni oraz
pokruszone szcz¹tki organiczne. Wapienie takie wystêpuj¹
w wielu ods³oniêciach w po³udniowo-zachodniej czêœci
obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich (Peszat, 1964) i by³y eksploatowane w formie bloków ze z³o¿a Go³uchów w pobli¿u
Piñczowa. Tego rodzaju wapienie o interesuj¹cej barwie
i teksturze znane s¹ na rynku kamieniarskim Europy.
Istniej¹ te¿ du¿e mo¿liwoœci zaopatrzenia rynku w porowate, kredowe i neogeñskie wapienie lekkie pochodz¹ce
z Gór Œwiêtokrzyskich i Roztocza (z³o¿a Karsy, Piñczów
i Józefów).
Z£O¯A O ZNACZENIU LOKALNYM
Znaczenie lokalne w zakresie produkcji materia³ów
dekoracyjnych i architektonicznych maj¹ niewielkie z³o¿a
o ma³ej blocznoœci, w których kopalina ma s³abe walory
dekoracyjne. Szczególnie du¿o jest ich wœród opisywanych wczeœniej piaskowców karpackich i œwiêtokrzyskich.
Do tej grupy nale¿y tak¿e zaliczyæ z³o¿a jurajskich wapieni
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p³ytowych, gdzie w licznych drobnych wyrobiskach produkuje siê tzw. ³upankê, która jest wykorzystywana w ma³ej
architekturze.
ZAKOÑCZENIE
Przy rozwa¿aniu perspektyw produkcji wymienionych
w artykule materia³ów bardzo istotna jest reklama, konieczna do zapewnienia odpowiedniego popytu. Reklamie towarzyszyæ powinna prezentacja wyrobów z promowanego
kamienia i stworzenie, zw³aszcza przez architektów, mody
na jego stosowanie.
Powrót do zarzuconych kamieniarskich tradycji wymaga
sporych inwestycji niezbêdnych do nowoczesnego zagospodarowania z³ó¿, a tak¿e zwi¹zanych z promocj¹ kamienia.
Konieczne jest wyró¿nienie w grupie kamieni ³amanych
i blocznych z³ó¿ przeznaczonych wy³¹cznie do pozyskiwania materia³ów dekoracyjnych i architektonicznych oraz
objêcie ich ochron¹ przed innym wykorzystaniem. Przynale¿noœæ z³ó¿ do jednej grupy sprzyja zamiennemu traktowaniu ich kopalin jako bloczne i ³amane, co w przypadku
produkcji kruszywa, wi¹¿¹cej siê ze stosowaniem strzelniczych technik eksploatacji, eliminuje materia³ bloczny.
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Mo¿liwoœci zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych
na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Œwiêtokrzyskich
Grzegorz Pabian1
Prospects for the development of various facilities in closed mining pits in the area of Sitkówka-Nowiny
Commune in the Holy Cross Mts. Prz. Geol., 62: 147–150.
A b s t r a c t. The article presents the possibilities of development of geotourist facilities in closed mining pits in the
area of Sitkówka-Nowiny Commune in the Holy Cross Mts. The mining pits include historical ore and rock mining.
Remains of the ore mining include both the surface and underground rests of old mine workings. They are located on
the mounts of Wsiowa and ¯akowa in the Zelejowskie Range, the mounts of Okr¹glica, Miejska and Berberysówka
in the Bolechowickie Range, and O³owianka Mount in the Zagórskie Range. Closed mining pits which are examples
of rock mining include quarries in the area of the mounts of Wsiowa, Okr¹glica, O³owianka, Berberysówka, Ma³a
JaŸwica and Trzuskawica in the area of Kowala. Areas of the highest geodiversity with good prospects for the
development of tourist facilities were found and described during field research. These include the mounts of Wsiowa, ¯akowa,
Miejska, Okr¹glica, O³owianka, Berberysówka, Ma³a JaŸwica and Trzuskawica.
Keywords: development of geotourist facilities, mining pits, educational path, Sitkówka-Nowiny, Holy Cross Mts.

Pozosta³oœci po historycznych i wspó³czesnych robotach
górniczych prowadzonych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny stanowi¹ nieczynne wyrobiska górnicze, które
przewa¿nie s¹ nieu¿ytkami lub obiektami czêœciowo wykorzystywanymi przez przemys³. Historyczne wyrobiska
górnicze ze wzglêdu na swoje znaczenie naukowe i eduka-

cyjne czêsto s¹ chronione prawem, tak jak np. wyrobiska
w rezerwacie przyrody Góra ¯akowa.
Nieczynne wyrobiska górnicze na terenie gminy
mo¿na podzieliæ na zwi¹zane z historycznym górnictwem
kruszcowym rud o³owiu oraz górnictwem skalnym. Do
pozosta³oœci wyrobisk górnictwa kruszcowego zalicza siê
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