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RECENZJE
J. G¥GOL, P. KRÓL, J. URBAN – Kartki z dziejów
„Marmurów Kieleckich”. Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce 2017, 71 s., 49 ilustracji
Z zaciekawieniem przeczyta³em tê niewielk¹, ale treœciw¹ i bogato ilustrowan¹ publikacjê, poœwiêcon¹ ponad
140-letnim dziejom eksploatacji i obróbki marmurów
œwiêtokrzyskich, wznowionych po trwaj¹cej kilka dekad
przerwie w XIX w.
Tradycja eksploatacji œwiêtokrzyskich marmurów siêga XVI w. Ksi¹¿ka opowiada o firmie, najlepiej znanej pod
nazw¹ „Marmury Kieleckie”, dzia³aj¹cej od 1876 r., która
przechodzi³a ró¿ne koleje losu, zmiany nazwy, statusu
prawnego, w³aœcicieli, jednak z zachowaniem pokoleniowej ci¹g³oœci za³ogi, umiejêtnoœci i tradycji. Przez prawie
100 lat (do roku 1972) firma by³a praktycznie monopolist¹
w wydobyciu tych marmurów, które jak wiadomo w sensie
petrograficznym nie s¹ marmurami, lecz wapieniami, dolomitami, zlepieñcami wêglanowymi, ¿y³owymi kalcytami,
czy brekcjami kalcytowo-wapiennymi, wyró¿niaj¹cymi
siê du¿ymi walorami dekoracyjnymi i blocznoœci¹. By³a
pierwszym przemys³owym przedsiêbiorstwem w Kielcach.
Z tekstu, a tak¿e z za³¹czonych og³oszeñ reklamowych
dowiadujemy siê o bogatej ofercie fabryki, obejmuj¹cej
zarówno wyroby budowlane przeznaczone dla obiektów
œwieckich i koœcielnych, jak i ró¿nego rodzaju wyposa¿enie kultowe, meblowe, galanteriê, nagrobki i pó³wyroby
dla rzemieœlniczych zak³adów kamieniarskich. Firma posiada³a sk³ad wyrobów w Warszawie i przedstawicielstwa
(agentury) w „miastach gubernialnych i wielu innych
Królestwa i Cesarstwa”. W pocz¹tkach XX w. zatrudnia³a
60–100 pracowników, a kapita³ zak³adowy wynosi³ 100–
200 tys. rubli.
Zdewastowana i rozkradziona przez austriackich
okupantów podczas I wojny œwiatowej, w latach miêdzywojennych fabryka uzyska³a pozycjê najpowa¿niejszego
producenta marmurów w Polsce. Realizowa³a presti¿owe
zamówienia dla Zamku Królewskiego na Wawelu i Zamku
Królewskiego w Warszawie, dla Sejmu, dla koœcio³ów,
banków, kurortów i zosta³a nagrodzona z³otym medalem
na Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w
Pary¿u w 1925 r. Po wojnie upañstwowiona, uczestniczy³a
w odbudowie Warszawy, a póŸniej Zamku Królewskiego.
Marmury œwiêtokrzyskie (Bolechowice, Morawica,
Zygmuntówka i inne) mo¿na znaleŸæ w bardzo wielu
budowlach u¿ytecznoœci publicznej powsta³ych w XX w.:
szko³ach, urzêdach, szpitalach, muzeach. Mo¿na je spotkaæ
tak¿e za granic¹, w ró¿nych miejscach dawnego Cesarstwa
Rosyjskiego (w Petersburgu, Kijowie, Charkowie i Astra-
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chaniu), Europy i w niektórych krajach pozaeuropejskich
(USA, Kanada i in.).
Rodzaj dzia³alnoœci fabryki przyci¹ga³ ludzi sztuki,
dowiadujemy siê o jej zwi¹zkach z wybitnymi rzeŸbiarzami: W³adys³awem Gruberskim, przez krótki czas pe³ni¹cym
funkcjê kierownika artystycznego firmy, Mieczys³awem
Lubelskim, autorem projektów niektórych wyrobów galanteryjnych i wykonawc¹ w marmurze bolechowickim epitafium biskupa Augustyna £osiñskiego w bazylice katedralnej w Kielcach, oraz s³awnym Wac³awem Szymanowskim. Podobnych zwi¹zków by³o zapewne wiêcej, nie
mówi¹c o ró¿nych samorodnych, bezimiennych talentach,
które garnê³y siê do ciê¿kiej, ale szlachetnej pracy w
kamieniu.
O tych i innych sprawach, np. o dzisiejszej sytuacji
œwiêtokrzyskich marmurów, istniej¹cych zagro¿eniach
i koniecznoœci ochrony z³ó¿, mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce,
któr¹ szczerze polecam.
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