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BLOK ARTYKU£ÓW POŒWIÊCONYCH
XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE
„Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie i architekturze”
Kielce, 07.04.2017
Konferencja naukowa „Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie
i architekturze” jest organizowana corocznie przez Oddzia³
Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) i Targi
Kielce w ramach Ogólnopolskich Targów Materia³ów
Budowlanych Mieszkañ i Wyposa¿enia Wnêtrz – DOM.
Obejmuje szeroki zakres zagadnieñ – od wystêpowania
ró¿nych z³ó¿ surowców budowlanych w Polsce i na œwiecie przez ich wydobycie i zastosowanie po wp³yw ich eksploatacji na œrodowisko i krajobraz. Ponadto s¹
przedstawiane aspekty geoedukacyjne czynnych i nieczynnych kamienio³omów, g³azów narzutowych oraz obiektów
architektonicznych.
W XXII edycji konferencji wziê³o udzia³ 55 osób z centralnej i po³udniowej Polski. Wyg³oszono jedenaœcie referatów o bardzo zró¿nicowanej tematyce – od charakterystyki
marmurów z obszaru Azji Mniejszej (rejon Dokimeion,
obecnie Turcja), historii ich eksploatacji (pocz¹wszy od
staro¿ytnoœci do chwili obecnej), wykorzystanie w rzeŸbach
i budowlach antycznych, po zastosowanie paleogeñskich
wapieni globigerynowych w nowo¿ytnym budownictwie
maltañskim. Wyst¹pienia dotyczy³y tak¿e surowców skalnych w œredniowiecznych budowlach Krakowa i okolic,
wykorzystania marmuru „ró¿anka” z rejonu kielecko-chêciñskiego i Krzeszowic w elementach historycznej architektury
sakralnej, surowców skalnych u¿ytych do budowy gmachu
polskiego Sejmu w okresie miêdzywojennym oraz
wspó³czesnych zastosowañ ró¿nych odmian wapieni z Czatkowic przy wznoszeniu koœcio³a p.w. œw. Jana Paw³a II
w Czatkowicach. Ponadto przedstawiono historiê zak³adu
kamieniarskiego „Marmury Kieleckie”. Scharakteryzowano
w³aœciwoœci ró¿nych odmian wapieni piñczowskich ze
z³o¿a „W³ochy” oraz parametry ska³ wêglanowych przydatne do oceny mo¿liwoœci wykorzystania ich w budownictwie. Omówiono rolê g³azów narzutowych w przestrzeni
miejskiej.
Miejsce organizacji konferencji w Kielcach ma uzasadnienie w tradycjach kamieniarskich regionu œwiêtokrzyskiego, siêgaj¹cych œredniowiecza. Surowcem, który

przyczyni³ siê do rozwoju oœrodka chêciñskiego w XVI w.
by³y wapienie, g³ównie dewoñskie, kalcyty ¿y³owo-brekcjowe i zlepieñce permskie o du¿ych walorach dekoracyjnych, zwane marmurami chêciñskimi lub œwiêtokrzyskimi.
W zale¿noœci od tych walorów i miejsca wystêpowania
wyró¿nia siê kilkadziesi¹t odmian marmurów. Do chwili
obecnej przetrwa³y dwa marmuro³omy w Bolechowicach
i Morawicy.
Pierwszym geologiem, który sporz¹dzi³ w 1781 r.
naukowy opis marmurów œwiêtokrzyskich, by³ pochodz¹cy
z W³och Jan Filip Carosi. Najstarsza, udokumentowana
historycznie (od 1602 r. do lat 60. XX w.), eksploatacja
marmurów mia³a miejsce w kamienio³omie Szewce, na
Górze Okr¹glicy. Marmur „Szewce” jest jasnoszarym wapieniem stromatoporoidowo-koralowcowym ze stylolitami
i ¿y³kami kalcytowymi o charakterystycznej, fioletowej barwie, wieku górnodewoñskiego. Najbardziej znanym marmurem œwiêtokrzyskim jest „zygmuntówka”. Wydobywany
od 1608 do 1998 r. na Czerwonej Górze k. Chêcin (ryc. 1),
swoj¹ nazwê zawdziêcza wykonaniu z niego pierwszej
kolumny króla Zygmunta III Wazy w Warszawie w 1644 r.
Marmur „zygmuntówka” jest zlepieñcem wieku permskiego,
zbudowanym z okruchów i otoczaków wapieni dewoñskich,
zlepionych spoiwem kalcytowo-¿elazistym. Najpiêkniejszym marmurem œwiêtokrzyskim jest „ró¿anka”, która by³a
wydobywana od pocz¹tków XVI w. do 1939 r. na Górze
Zelejowej k. Chêcin. Marmur ten jest zbudowany z kalcytu
o zró¿nicowanym zabarwieniu, od jasnoró¿owego po wiœniowy, wystêpuj¹cym w postaci ¿y³ tn¹cych wapienne
i dolomityczne ska³y dewoñskie. Wiek powstania ¿y³ okreœlono na 255–230 mln lat temu. Poza Zelejow¹ „ró¿ankê”
eksploatowano w Ga³êzicach, Skrzelczycach, na Górze
O³owiance (k. Zaj¹czkowa) i Miedziance, gdzie wystêpowa³y dwie odmiany tego marmuru: bia³oczerwona oraz
kolorowa z zielonym malachitem i niebieskim azurytem.
Wœród pozosta³ych, historycznych marmuro³omów
nale¿y wymieniæ m.in. Górê Zamkow¹ w Chêcinach (sk¹d
brano wapieñ na rozbudowê Wawelu) £abêdziów, Wolê
Morawick¹ czy Kajetanów.
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Ryc. 1. Marmuro³om na Czerwonej Górze. Fot. J. Malec
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