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Wapienie z Czatkowic i ró¿norodnoœæ ich zastosowania
Pawe³ Kuæ1
Czatkowice limestone – diversity of its application. Prz. Geol., 67: 56–59; doi: 10.7306/2019.1
A b s t r a c t. The aim of this article is to show the directions of using limestone from the Czatkowice mineral deposit (near Kraków, southern Poland). Because of the high purity of this raw material, it is widely used in many industries. The limestones found application in production of mineral sorbents and limestone powder and sand, crushed
aggregates and in the past these rocks were applied as flux for metallurgy. In recent years different color and textural varieties of Czatkowice limestone cut by veined calcite have also been employed as building and architectural
material, which is best exemplified by the new church in Krzeszowice.
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Na Wy¿ynie Œl¹sko-Krakowskiej, 30 km na zachód od
Krakowa, na zachodnim zboczu wzgórza Bo¿a Mêka jest
zlokalizowane z³o¿e wapieni Czatkowice (ryc. 1). Znajduje siê ono na terenie Rowu Krzeszowickiego w zachodnim
skrzydle antykliny Dêbnika (P³onczyñski, £opusiñski,
1993). Nazwa z³o¿a pochodzi od miejscowoœci Czatkowice, stanowi¹cej obecnie czêœæ Krzeszowic.
Generalny kierunek zapadania warstw jest zachodni
przy rozci¹g³oœci zbli¿onej do po³udnikowej, wykazuje on
jednak pewne zró¿nicowanie w obrêbie z³o¿a. W czêœci
zachodniej warstwy zalegaj¹ niemal pionowo, stopniowo
zmniejszaj¹ k¹t zapadania i we wschodniej czêœci z³o¿a
osi¹gaj¹ k¹t 50° w kierunku zachodnim (Bogacz, 1980).
Z³o¿e jest rozciête kilkoma uskokami zrzutowymi.
Seria z³o¿owa jest tworzona przez ska³y wieku turnej–wizen. Osady turneju s¹ zlokalizowane we wschodniej
czêœci z³o¿a i dziel¹ siê na trzy czêœci. Najni¿sz¹ czêœæ profilu litologicznego z³o¿a stanowi¹ ska³y dolomitowo-wapienne. S¹ to pelityczne dolomity syngenetyczne o barwie
szarej. Wystêpuj¹ tu równie¿ dolomity wtórne, porowate,
o wykszta³ceniu ziarnistym. Cechuj¹ siê ¿ó³tawym, brunatnawym oraz czerwonawym kolorem. Wapienie dolomityczne tego kompleksu czêsto wykazuj¹ podwy¿szon¹ zawartoœæ MgO przekraczaj¹c¹ 2% wag. G³ównie w tych
wapieniach obserwuje siê procesy dolomityzacji. Niekiedy
s¹ one przewarstwiane wapieniami gruz³owymi o zabarwieniu ciemnoszarym do prawie czarnego. Wy¿ej w profilu wystêpuj¹ wapienie laminowane, niekiedy faliste,
osi¹gaj¹ce gruboœæ ponad 300 m. S¹ grubo- i œrednio³awicowe, jasnoszare.Warstwy te charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ zawartoœci¹ CaCO3. Obecne s¹ w nich liczne
skamienia³oœci, takie jak ramienionogi, krynoidy oraz
korale. Wapienie te s¹ poprzecinane licznymi ¿y³kami kalcytowymi o miodowej barwie i kilkumilimetrowej gruboœci.
Przy zachodniej granicy z³o¿a wystêpowa³a niegdyœ kilkumetrowa ¿y³a kalcytu, która zosta³a wyeksploatowana.
Niewykluczone, ¿e obserwowany w wyrobisku system ¿y³
kalcytowych jest genetycznie powi¹zany z ¿y³ami kalcytowymi wystêpuj¹cymi w wapieniach z najbli¿szej okolicy,
w miejscowoœciach Czerna i Paczó³towice. W obu tych
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lokalizacjach by³a prowadzona eksploatacja tzw. ró¿anki
paczó³towickiej, czyli ró¿owo-czerwonej odmiany kalcytów ¿y³owych o wysokich walorach dekoracyjnych.
Najm³odsz¹ czêœæ wœród osadów turneju stanowi¹
wapienie skrzemienia³e oraz z rogowcami. Ich gruboœæ
dochodzi do 30 m. Cechuje je znacznie wy¿sza zawartoœæ
krzemionki (niekiedy do 40% wag.) i wyraŸnie ciemniejsza barwa. Wy¿ej w profilu znajduj¹ siê wapienie dolnego
do œrodkowego wizenu. Zlokalizowane s¹ g³ównie w zachodniej czêœci z³o¿a. W tej czêœci z³o¿a eksploatacja nie
jest ju¿ prowadzona (Wróblewski, 2004; Kotowski, Ratajczak, 2010).
Pierwsze prace, które mia³y na celu rozpoznanie z³o¿a,
prowadzi³ jeszcze w okresie przedwojennym niemiecki
koncern I.G. Farbenindustrie AG. W 1942 r. wykonano
szeœæ otworów geologicznych. Z czasem uruchomiono
eksploatacjê oraz zak³ad przeróbczy. Wybudowano tak¿e
bocznicê kolejow¹ prowadz¹c¹ do Krzeszowic o d³ugoœci
5,5 km. W 1948 r. eksploatacja by³a prowadzona na skalê
przemys³ow¹ i trwa do dzisiaj (www.czatkowice.pl;
Kotowski, Ratajczak, 2010). Pierwsza dokumentacja geologiczna zosta³a wykonana w 1954 r. W wyniku ostatnich
prac rozpoznawczych, w latach 2007–2008, obszar z³o¿a
powiêkszono o tereny przynale¿ne do s¹siedniej miejscowoœci Paczó³towice. Obecnie z³o¿e ma powierzchniê
91 ha, a zasoby geologiczne 139,5 mln Mg (http://midas.pgi.gov.pl, stan na 31 XII 2017). Eksploatacja wapieni
czatkowickich jest prowadzona w wyrobisku stokowo-wg³êbnym z u¿yciem materia³ów wybuchowych.
CHARAKTERYSTYKA WAPIENI
CZATKOWICKICH I ICH PODSTAWOWE
WYKORZYSTANIE
Wapienie maj¹ zabarwienie od jasnobe¿owego do
jasnoszarego. Wystawione na dzia³anie czynników atmosferycznych ulegaj¹ rozjaœnieniu. Bardzo dobra czystoœæ
chemiczna kopaliny gwarantuje ci¹g³e zainteresowanie ni¹
ró¿nych ga³êzi przemys³u. Dziêki wysokiej zawartoœci
wêglanu wapnia i niewielkiej iloœci krzemionki, wapieñ ze
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Ryc. 1. Lokalizacja z³o¿a Czatkowice oraz koœcio³a pw. œw. Jana Paw³a II w Krzeszowicach
Fig. 1. Location of the Czatkowice mineral deposit and St. John Paul II Church in Krzeszowice

z³o¿a Czatkowice znalaz³ zastosowanie w przemyœle hutniczym, gdzie jest stosowany do dzisiaj, m.in. jako topnik
do produkcji stali. Ponadto kamieñ wapienny (nazwa handlowa) ró¿nych frakcji oraz wapno palone s¹ u¿ywane
odpowiednio w procesie spiekania rudy oraz w procesie
konwertorowym. W przemyœle cementowym wapieñ z Czatkowic stosuje siê do produkcji cementu portlandzkiego
oraz cementów specjalnych. Kamieñ wapienny, po odpowiednim przygotowaniu do postaci mleczka wapiennego,
jest wykorzystywany w przemyœle cukrowniczym do oczyszczania melasy cukrowej. Dziêki m.in. niskiej nasi¹kliwoœci
oraz wysokiej wytrzyma³oœci na œciskanie wapienie znalaz³y zastosowanie w drogownictwie i budownictwie.
M¹czki uzyskiwane z wapieni czatkowickich, ze wzglêdu
na swoj¹ barwê, s¹ wykorzystywane w przemyœle
budowlanym. Jednak obecnie najwa¿niejszym produktem
wytwarzanym z wapieni czatkowickich s¹ sorbenty stosowane do odsiarczania spalin energetycznych metod¹ such¹
lub mokr¹. Wapienie s¹ równie¿ wykorzystywane w technologiach zwi¹zanych z popraw¹ bezpieczeñstwa w górnictwie wêgla kamiennego. Zmielone do odpowiedniej
frakcji s¹ stosowane jako py³ przeciwwybuchowy w podziemnych wyrobiskach zak³adów górniczych zagro¿onych
wybuchem py³u wêglowego. Wapienie z Czatkowic wykorzystuje siê równie¿ do produkcji mineralnych spoiw górniczych, a m¹czki wapienne do produkcji kredy pastewnej
w przemyœle paszowym oraz wapna nawozowego dla rolnictwa (www.czatkowice.pl). Tak szerokie zastosowanie
wapieni jest mo¿liwe dziêki racjonalnej gospodarce z³o¿em
realizowanej przez maksymalne wykorzystanie jego zasobów, m.in. poprzez stosowanie selektywnej eksploatacji.
Mo¿na w ten sposób spe³niæ wymagania jakoœciowe stawiane przez zró¿nicowane grupy odbiorców.

Niekiedy w trakcie eksploatacji w partiach z³o¿a, w których wystêpuj¹ grubo³awicowe wapienie, pojawiaj¹ siê
wiêksze fragmenty wapieni odspojonych od calizny – tzw.
monolity. S¹ to bloki bardziej zwiêz³ej i mniej spêkanej
ska³y, która pomimo urabiania z u¿yciem œrodków strza³owych, nie uleg³a rozkruszeniu. W celu ich wykorzystania
do produkcji podstawowych produktów wapiennych, przed
transportem do zak³adu przeróbczego, musz¹ byæ one
dodatkowo rozdrobnione.
WAPIENIE Z CZATKOWIC
JAKO MATERIA£ DEKORACYJNY
Oko³o 10 lat temu pojawi³ siê pomys³ nietypowego
wykorzystania wapiennych monolitów z Czatkowic. Z inicjatywy parafii w Krzeszowicach podjêto próbê wykorzystania kamienia ze z³o¿a Czatkowice do budowy nowego
koœcio³a pw. œw. Jana Paw³a II. Wykonane próbne ciêcie
i polerowanie wapieni da³o satysfakcjonuj¹ce wyniki. Zdecydowano wówczas o wykonaniu wszystkich elementów
kamiennych koœcio³a z wapieni czatkowickich. By³o to
przedsiêwziêcie pionierskie i trudne ze wzglêdu na nieregularnoœæ pojawiania siê takich niespêkanych, monolitycznych bloków, spe³niaj¹cych w dodatku wymagania co do
wymiarów, zwiêz³oœci czy te¿ kolorystyki.
Pomimo konsekracji koœcio³a z koñcem 2015 r. i oddania go do u¿ytku, prace wykoñczeniowe trwaj¹ nadal. Obecnie s¹ przygotowywane elementy ok³adzinowe do wykoñczenia m.in. wejœcia do koœcio³a od strony plebanii oraz
kaplicy w bocznej czêœci koœcio³a. Na potrzeby czêœci ju¿
wykonanych wykorzystywano bloki monolityczne o masie
od 3 do 6 Mg. Jako jedne z pierwszych by³y formowane
p³yty o fakturze piaskowanej przeznaczone na elewacjê
koœcio³a oraz na nawierzchniê placu wokó³ niego. W trakcie
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obróbki p³yt ujawnia³y siê ukryte spêkania bêd¹ce efektem
prac strza³owych i p³yty czêsto ulega³y rozpadowi. Problem ten rozwi¹zano przez zanurzanie pociêtych p³yt w
wodzie, co ujawnia³o sieæ spêkañ. Dziêki temu ju¿ w
pocz¹tkowym etapie obróbki mo¿na by³o klasyfikowaæ
surowiec na taki, który móg³ wytrzymaæ piaskowanie i ten,
który by³ wykorzystywany na innych powierzchniach
z pominiêciem tego etapu obróbki. Fragmenty spêkanych
p³yt pomniejszano o uszkodzenia i wykorzystywano do
wyk³adania placu wokó³ koœcio³a. Jednak wraz z up³ywem
czasu, po zdobyciu doœwiadczenia w ciêciu i obróbce
ska³y, okaza³o siê, i¿ iloœæ pêkaj¹cych p³yt wapiennych
by³a tak ma³a, ¿e koniecznym by³o wycinanie p³yt z celowym przeznaczeniem na dokoñczenie nawierzchni placu.
Zewnêtrzne elementy kamienne m.in. p³yty na placu
koœcielnym, p³yty elewacyjne koœcio³a, schody oraz pochylnie dla niepe³nosprawnych zosta³y wykonane z jasnoszarych wapieni poddanych piaskowaniu. Fragmenty rzeŸbione, takie jak portale ³ukowe przy wejœciu, oprawy drzwi,
witra¿a oraz innych okien, nisza figurki Matki Boskiej
(ryc. 2 – patrz str. 61), herby – papieski œw. Jana Paw³a II
i kardynalski ks. kard. S. Dziwisza, oraz p³yty z grawerowanym napisem nad wejœciem do koœcio³a by³y dodatkowo
polerowane. Ponadto, w szczytowych czêœciach elewacji
koœcio³a naprzemiennie zastosowano p³yty z wapienia jasnoszarego oraz ciemnoszarego o strukturze plamistej. Reliefowe u³o¿enie p³yt (raz g³êbiej, raz p³ycej) wzmocni³o efekt
kolorystyczny. Ciemnoszara odmiana wapienia o br¹zowym
odcieniu pos³u¿y³a do wykonania coko³ów schodów oraz
filarów. Z niego te¿ wykonano kilkanaœcie p³yt umocowanych nad wejœciem koœcio³a, na których zosta³ wygrawerowany napis wyeksponowany na tle jasnej elewacji (ryc. 3).
Na grawerowanych p³ytach oraz filarach przy wejœciu koœcio³a mo¿na zaobserwowaæ niezwyk³e struktury jakie tworz¹ ¿y³ki kalcytowe (ryc. 4). Jest to odmiana wapienia
cechuj¹ca siê licznymi ¿y³kami kalcytowymi.
Wœród elementów kamiennych wewn¹trz koœcio³a
mo¿na wyró¿niæ dwie grupy. Pierwsz¹ z nich stanowi¹
posadzki w prezbiterium, kaplicy, nawach (g³ównej i bocznych), na chórze i schodach prowadz¹cych do niego oraz
parapety. Zastosowano tam ró¿ne odmiany kolorystyczne
wapieni, które dziêki odpowiedniemu u³o¿eniu dziel¹
optycznie ca³¹ przestrzeñ na kilka stref: czêœæ zajêt¹ przez
³awki, przejœcia, otoczenie o³tarza, tabernakulum i ambonê. Ponadto, poszczególne fragmenty posadzki prezbiterium oraz naw s¹ oddzielone pasem jasnoszarych lub
ciemnobr¹zowych p³yt. W czêœci prezbiterialnej dominuje
odmiana wapieni rdzawych o strukturze smu¿ystej oraz
szarobr¹zowej plamistej z rdzawymi ¿y³kami. Stopnie w
czêœci prezbiterialnej zosta³y wykonane z ciemnobr¹zowego wapienia plamistego. W pozosta³ej czêœci koœcio³a wystêpuj¹ odmiany jasnoszare, szarobr¹zowe o strukturze
zwykle jednorodnej lub laminowanej.
P³yty na posadzce oraz filarach ukazuj¹ najwiêcej
odmian strukturalnych i kolorystycznych. Wœród nich
mo¿na wyró¿niæ odmiany o strukturze plamistej (z plamami rdzawymi i kremowymi), ¿y³kowej (z ¿y³kami rdzawymi i wiœniowymi), smu¿ystej oraz bez³adnej. Ponadto,
zarówno w posadzce w koœciele, jak i p³ytach wokó³
koœcio³a s¹ widoczne liczne niewielkie spêkania i miniuskoki wype³nione kalcytem. Znacznie bardziej okaza³e od
nich s¹ zlokalizowane równie¿ w p³ytach posadzki gniazda
kalcytowe (ryc. 5 – patrz str. 61). Wspomniane ¿y³y czerwonych kalcytów mo¿na obserwowaæ w coko³ach stopni w
prezbiterium (ryc. 6). Na powierzchni niektórych p³yt
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Ryc. 3. Struktury kalcytowe w wapieniu czatkowickim – nad wejœciem
Fig. 3. Calcite structures in the Czatkowice limestone – above entrance

Ryc. 4. Struktury kalcytowe w wapieniu czatkowickim – portal
Fig. 4. Calcite structures in the Czatkowice limestone – portal

Ryc. 6. Czerwone kalcyty, tzw. ró¿anka paczó³towicka, w wapieniu
– coko³y schodów
Fig. 6. Red calcite, “Paczó³towicka rose-stone” in a limestone –
stair plinths

wystêpuj¹ liczne krynoidy oraz muszle œlimaków (ryc. 7).
Skamienia³oœci te o barwie od kremowej do be¿owej s¹
najlepiej widoczne w ciemniejszych odmianach wypolerowanego wapienia u¿ytego g³ównie na posadzkach, w coko³ach schodów oraz przy filarach.
Druga grupê stanowi¹ elementy architektoniczne rzeŸbione. Poszczególne tralki przy o³tarzu oraz balustrada na
chórze zosta³y wykonane z szarobr¹zowych wapieni. Przy
o³tarzu znajduje siê po³¹czenie ³ukowe miêdzy tralkami
z odmiany jasnobe¿owej niekiedy z rdzawymi ¿y³kami.
Wierzchnia czêœæ – to naprzemiennie u³o¿one wapienie

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 1, 2019

Ryc. 7. Fragmenty krynoidów w wapieniu – coko³y schodów
Fig. 7. Crushed crinoids in a limestone – stair plinths

wego wykonano kulê osadzon¹ w o³tarzu oraz pó³kulê
stanowi¹c¹ górn¹ czêœci¹ chrzcielnicy, w której zag³êbieniu
znajduje siê misa z wod¹ œwiêcon¹. Podstawa chrzcielnicy
jest z szarobr¹zowej odmiany wapienia (ryc. 9 – patrz str.
61). Równie¿ ta odmiana kalcytu zosta³a zastosowana we
frontalnej czêœci tzw. zacheuszka, osadzonej na szarobr¹zowej odmianie wapienia (ryc. 10). W tylnej czêœci
koœcio³a znajduje siê p³yta z kamieniem wêgielnym
pochodz¹cym z Golgoty. Jest on utwierdzony w brekcji
wapiennej, w której wystêpuj¹ce wolne przestrzenie
zosta³y wype³nione krystalicznym ciemno-miodowym kalcytem (ryc. 11– patrz str. 61).
Wszystkie zewnêtrzne rzeŸbione elementy architektoniczne by³y pocz¹tkowo polerowane, jednak okaza³o siê,
¿e poddane dzia³aniom czynników atmosferycznych bardzo szybko utraci³y swój poler. Z zwi¹zku z tym zaniechano tej czynnoœci. Natomiast wszystkie elementy wewn¹trz
koœcio³a, z wyj¹tkiem fazowañ tralek oraz ambony, zachowa³y nadany im poler.
PODSUMOWANIE

Ryc. 8. Fragment o³tarza wykonanego z wapienia warstwowanego
z osadzon¹ kul¹ kalcytow¹
Fig. 8. A fragment of altar made of bedding limestone with
a calcite ball inside

Zastosowanie wapieni z Czatkowic, jako surowca cennego i wykorzystywanego w wielu ga³êziach przemys³u,
do celów dekoracyjnych jest swoistym ewenementem i przyk³adem nietuzinkowego podejœcia w³aœciciela kopalni do
posiadanego surowca – wyjœciem poza schematy i podjêciem ryzyka. W praktyce górniczej wymaga³o to równie¿
ostro¿niejszej i selektywnej eksploatacji, umo¿liwiaj¹cej
pozyskanie bloków, które mog³y byæ wykorzystane do produkcji wszystkich kamiennych elementów. Widz¹c jednak
efekt tych dzia³añ, mo¿na stwierdziæ, ¿e trud w³o¿ony na
ka¿dym etapie pracy, pocz¹wszy od wydobycia bloków
poprzez ich obróbkê i monta¿ elementów kamiennych zwróci³ siê z nawi¹zk¹. W koœciele nadal odbywaj¹ sie prace
wykoñczeniowe, ale ju¿ dzisiaj stanowi on zarówno wizytówkê parafii pw. œw. Jana Paw³a II oraz Krzeszowic, jak i,
a mo¿e przede wszystkim, Kopalni Wapienia „Czatkowice”,
s³u¿¹c misji pog³êbienia dobrych relacji miêdzy przedsiêbiorc¹ górniczym, a lokaln¹ spo³ecznoœci¹ oraz promocji
lokalnych bogactw naturalnych (ryc. 12 – patrz str. 61).
Serdeczne podziêkowania dla ksiêdza pra³ata dr. Andrzeja
Szczotki – proboszcza parafii pw. œw. Marcina z Tours za udzielenie
informacji na potrzeby niniejszego tekstu. Dziêkujê Recenzentom
za wszystkie uwagi, które wp³ynê³y na ostateczn¹ treœæ artyku³u.
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Czatkowice limestone – diversity of its application – see p. 56

Revision of fossils from the current territory of Poland housed
in the Natural History Museum in Vienna – see p. 48

A

B

5 cm

5 cm

C

Ryc. 2. Fragment zewnętrznej elewacji kościoła pw. św. Jana
Pawła II w Krzeszowicach
Fig. 2. A fragment of front elevation of St. John Paul II church
in Krzeszowice

Ryc. 5. Struktury kalcytowe w wapieniu – posadzka
Fig. 5. Calcite structures in a limestone – floor

D
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2,5 cm

Ryc. 9. Kalcytowa chrzcielnica z wapienną podstawą. Fot. B Bąk
Fig. 9. The calcite baptismal font on a limestone base. Photo by
B. Bąk

E

10 cm
Ryc. 5. Szczątki plejstoceńskich ssaków w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. A, B – bateria zębowa Mammuthus primigenius, Rzeszów, A – widok z boku, B – widok z góry; C – czaszka Ursus spelaeus, Jerzmanowice; D – ząb trzonowy Rhinoceros sp.,
nieznana lokalizacja; E – fragment poroża Cervus elaphus, Chodorów (Ukraina)
Fig. 5. Remains of Pleistocene mammals exhibited in the Naturhistorisches Museum Wien. A, B – tooth battery of Mammuthus primigenius, Rzeszów, A – side view, B – top view; C – skull of Ursus spelaeus, Jerzmanowice; D – Molar of Rhinoceros sp., unknown locality;
E – part of Cervus elaphus antler, Chodorów (Ukraine)
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Ryc. 11. Kamień węgielny osadzony w brekcji wapiennej z kalcytem
Fig. 11. The cornerstone in a limestone breccia with calcite

Ryc. 12. Kościół pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach. Ryc. 2,
5, 11, 12 fot. P. Kuć
Fig. 12. Parish church of St. John Paul II in Krzeszowice. Figs 2,
5, 11, 12 photo by P. Kuć
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