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Zarys historii górnictwa skalnego
w rejonie Sitkówki (Góry Œwiêtokrzyskie) w I po³owie XX w.
Pawe³ Król1, Grzegorz Pabian2, Anna Fija³kowska-Mader3
Outline of the history of rock quarrying in the vicinity of the Sitkówka
region (Œwiêtokrzyskie Mountains) in the first half of the 20th century.
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A b s t r a c t. Rock quarrying in the vicinity of the Sitkówka (Sitkówka-Nowiny commune, Kielce county), which started at the beginning of the 20th
century, has not yet been given a historical context. The authors based
on archival sources, present the history of the development of six quarrying
and processing plants involved in the extraction of rock raw materials in
the first half of the XXth: Sitkówka, JaŸwica Ma³a, Sitkowieckie Nowiny,
P. Król
G. Pabian
A. Fija³kowskaBe³kowa, Kostrzewa and Stara Trzuskawica. The principal rocks extracted in
-Mader
these quarries were Middle Devonian–Givetian dolomites and stromatoporoid-coral limestones of the Kowala Formation (Lower Sitkówka Beds). They
were used mainly for the production of crushed stone, grits and lime, and less frequently of technical marbles. The modern, intensive
activity of numerous industrial plants causes constant transformation of the Sitkówka area thus obscuring traces of the former quarrying
activity and production infrastructure. That is why documentation of the remains of this exploitation is so important.
Keywords: rock quarrying, Devonian limestones, Sitkówka.

Górnictwo skalne w rejonie Sitkówki (gm. Sitkówka-Nowiny, gm. Kielce, pow. kielecki), które zosta³o
zapocz¹tkowane na pocz¹tku XX w., nie doczeka³o siê
jeszcze historycznego opracowania naukowego. Nieliczne
informacje na temat jego dziejów zosta³y zawarte w publikacjach opisuj¹cych przede wszystkim powojenny rozwój
Bia³ego Zag³êbia. Autorzy artyku³u, opieraj¹c siê na
Ÿród³ach archiwalnych, informacjach prasowych i periodykach urzêdowych, przedstawili historiê rozwoju przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê wydobyciem surowców skalnych
w I po³. XX w. Wspó³czesna dzia³alnoœæ licznych zak³adów
przemys³owych powoduje ustawiczne zmiany na powierzchni omawianego obszaru, dlatego wa¿nym aspektem tej pracy jest charakterystyka zlokalizowanych w terenie pozosta³oœci pogórniczych oraz infrastruktury produkcyjnej,
których œlady przetrwa³y do dziœ.
BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU SITKÓWKI
Miejscowoœæ Sitkówka le¿y w obrêbie synkliny ga³êzicko-bolechowickiej, bêd¹cej waryscyjsk¹ struktur¹
tektoniczn¹, wchodz¹c¹ w obrêb kieleckiej strefy fa³dowej
Gór Œwiêtokrzyskich (ryc. 1). Jej skrzyd³o pó³nocne przechodzi w antyklinê dymiñsk¹, a po³udniowe w antyklinê
chêciñsk¹ (Czarnocki, 1923, 1948, 1950; Kowalczewski,
1971; Hakenberg, 1973; Konon, 2008). Mu³owcowo-piaskowcowe utwory, reprezentuj¹ce œrodkow¹ czêœæ formacji ³upków z Czarnej i doln¹ czêœæ formacji piaskowców
z Ociesêk (oddzia³ 2 kambru; por. Kowalczewski i in.,
2006; Szczepanik, ¯yliñska, 2016), stanowi¹ce j¹dra antyklin, kontaktuj¹ tektonicznie ze ska³ami dolno- i œrodkowo-
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dewoñskimi: piaskowcami i mu³owcami warstw z Winnej
emsu, ogniwem wapieni z D¹browy i dolomitów z Brzezin
formacji z Baraniej Góry oraz dolomitami formacji z Wojciechowic eifelu (Wójcik, 2015). Utwory ¿ywetu i franu
nale¿¹ do formacji dolomitów i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych z Kowali. W jej obrêbie, w profilu synkliny ga³êzicko-bolechowickej, wyró¿niono szereg warstw
i ogniw: warstwy stringocefalowe, ogniwo wapienia mikrytowego z JaŸwicy, stromatoporoidowo-koralowcowe warstwy sitkówczañskie dolne, ogniwo wapienia masywnego
z Kadzielni oraz górne warstwy sitkówczañskie, które
obocznie zazêbiaj¹ siê z warstwami detrytyczno-stromatoporoidowymi (KaŸmierczak, 1971; Szulczewski, 1981a, b;
Racki, 1992; Narkiewicz i in., 1990, 2006).Wy¿ej w profilu wystêpuj¹ osady famenu wykszta³cone w postaci doœæ
monotonnej sekwencji pelagicznych ³upków i wapieni marglistych, zawieraj¹cych faunê tentakulitów, goniatytów
i amfiporoidów. Strop sekwencji stanowi¹ gruz³owe wapienie g³owonogowe z faun¹ klymenii i koralowców (Szulczewski, 1981a, b; Romanek, Rup, 1990). Granica miêdzy
dewonem a karbonem (famen–turnej) ods³ania³a siê w kamienio³omie Kowala, gdzie przebiega w obrêbie kompleksu ³upkowo-wapiennego z wk³adkami tufitów i ³upków
bitumicznych, stanowi¹cych zapis œwiatowego zdarzenia
beztlenowego Hangenberg (Filipiak, Racki 2005; Narkiewicz i in., 2006; Marynowski, Filipiak, 2007). Utwory dolnego karbonu s¹ wykszta³cone jako kompleks marglistych
³upków z wk³adkami wapieni biomikrytowych w czêœci
œrodkowej, reprezentuj¹cy warstwy radliñskie. Nad nimi
le¿¹ ³upki krzemionkowe z radiolarytami warstw zarêbiañskich (¯akowa i in., 1985; Malec, 2014). Najm³odszymi
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Ryc. 1. Szkic geologiczny rejonu Sitkówki (B) wg Czarnockiego (1938) na tle uproszczonej mapy geologicznej trzonu paleozoicznego
Gór Œwiêtokrzyskich (A) wg Filonowicza (1961)
Fig. 1. Geological sketch of the Sitkówka area (B) after Czarnocki (1938) against the simplified geological map of the Paleozoic core of
the Holy Cross Mountains (A) after Filonowicz (1961)

osadami paleozoicznymi w synklinie ga³êzicko-bolechowickiej s¹ zlepieñce górnego permu, le¿¹ce niezgodnie na
utworach dewonu i karbonu (Czarnocki, 1965), stanowi¹ce
osad sto¿ków aluwialnych powsta³ych z niszczenia górotworu waryscyjskiego (Zbroja i in., 1998).
HISTORYCZNE KAMIENIO£OMY
I ZAK£ADY W REJONIE SITKÓWKI
W artykule przedstawiono historiê szeœciu zak³adów
wydobywczych i wydobywczo-przetwórczych, które dzia³a³y w pierwszej po³owie XX w. w rejonie Sitkówki. W trak-

cie wieloletniej dzia³alnoœci firmy te zmienia³y zarówno formy w³asnoœci, jak i swoje nazwy, dlatego te¿ autorzy artyku³u przyjêli ich umowne nazwy nawi¹zuj¹ce do najczêœciej
u¿ywanych okreœleñ w nazewnictwie firm, nazewnictwie
miejscowym lub w literaturze geologicznej: Sitkówka-Góra
JaŸwica (Czarnocki, 1958a), Sitkówka-Kostrzewa, JaŸwica,
kamienio³om Be³kowa (Racki, 1992), Stara Trzuskawica
(Urban, 2000; materia³y niepublikowane). Ostatecznie przyjêto nastêpuj¹ce nazwy: Sitkówka, JaŸwica Ma³a, Sitkowieckie Nowiny, Kostrzewa, Be³kowa i Stara Trzuskawica
(ryc. 2).
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Ryc. 2. Mapa obszaru Sitkówki z zaznaczonymi miejscami historycznej eksploatacji surowców skalnych na tle wychodni utworów
geologicznych
Fig. 2. Map of the Sitkówka area with marked places of historical exploitation of rock raw materials against the background of outcrops
of geological formations

G³ównym przedmiotem eksploatacji w kamienio³omach
by³y ¿yweckie oraz frañskie wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe dolnych i górnych warstw sitkówczañskich
formacji z Kowali (Racki, 1992).
Zak³ad „Sitkówka”
Historia zak³adu rozpoczyna siê na pocz¹tku XX w.,
w chwili uruchomienia kamienio³omu wapienia na górze
JaŸwica Du¿a (ryc. 2). W³aœciciele gruntów wsi Kowala
22 lutego 1901 r. podpisali umowê z kieleckim przedsiêbiorc¹ Lejb¹ Goldfarbem na wydobycie 50 tys. s¹¿ni kubicznych (s¹¿eñ szeœcienny = 5,1598 m3). kamienia. W ramach umowy sprzedano równie¿ wydobyty ju¿ surowiec,
który znajdowa³ siê przy kamienio³omie oraz pozwolono
na budowê baraków, bocznicy normalnotorowej oraz kolejek w¹skotorowych. Nastêpna umowa z dn. 27 lipca 1908 r.
pozwala³a na wydobycie 300 tys. s¹¿ni kubicznych surowca w ci¹gu 30 lat (AP 21/146/0/-/4997). Lejba Goldfarb nie
wywi¹za³ siê jednak z pierwszej umowy i nie wywióz³
zakupionego kamienia, zalegaj¹cego przy kamienio³omie.
Doprowadzi³o to do sporu, który by³ rozstrzygany w s¹dach
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przez wiele lat. Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej Lejba
Goldfarb postanowi³ umorzyæ wszelkie procedury apelacyjne i wycofa³ siê z dalszej dzia³alnoœci w Sitkówce (AP
21/146/0/-/4997).
W 1920 r. kopalniê na górze JaŸwica Du¿a przejê³a warszawska firma Dom Handlowy i Biuro Techniczne Zabokrzecki i S-ka. Przedsiêbiorstwo od tego momentu nosi³o
nazwê Kopalnie Wapienia Kamiennego (Marmuru Kieleckiego) Sitkówka, firmy Zabokrzeski i S-ka. W paŸdzierniku
1921 r. zmieniono formê w³asnoœci i powsta³o nowe przedsiêbiorstwo Sitkówka Kamienio³omy i Piece Wapienne.
Spó³ka Akcyjna, którego dyrektorem zosta³ in¿. Stefan
Ludwiñski, a prezesem Jan Stecki (APK 21/146/0/-/8884;
Monitor Polski nr 182, Tygodnik Handlowy, 1922).
W 1922 r. w zak³adzie uruchomiono piec wapienny wymurowany z ceg³y, z dwoma paleniskami. Produkowano
kamieñ, t³uczeñ, szaber (drobne kruszywo, szuter) do betonu,
dróg kolejowych i bitych, marmury (w blokach), m¹czkê
marmurow¹ oraz wapno do celów budowlanych i rolniczych.
W 1929 r. do zarz¹du spó³ki wszed³ Henryk £aguna,
bêd¹c jej najwiêkszym udzia³owcem. Wed³ug sprawozdañ
do Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Radomiu (APK
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21/100/12/12748), w 1930 r. w zak³adzie pracowa³o œrednio 139 górników, a œrednie miesiêczne wydobycie wynosi³o 5793 t kamienia. W nastêpnym roku by³o to analogicznie – 109 pracowników i 7068 t surowca (ryc. 3). Ska³y
urabiano rêcznie oraz wykorzystywano materia³ wybuchowy – amonit, którego limit roczny dla kopalni wynosi³ 5 t.
W listopadzie 1931 r. zmieniono statut i nazwê spó³ki
na „Zak³ady Przemys³owe – Sitkówka – Spó³ka Akcyjna”
z siedzib¹ w Warszawie. W 1934 r. uruchomiono dzia³ obróbki marmurów (przecinanie bloków, szlifowanie i polerowanie). Zak³ad zelektryfikowano w 1937 r., co umo¿liwi³o
stosowanie napêdów elektrycznych i zwiêkszenie wydajnoœci
produkcji. Podjêto te¿ decyzjê o budowie dwóch nowych
pieców wapienniczych. W powodu braku popytu na towary
przetworzone spó³ka postanowi³a realizowaæ nowe inwestycje zwi¹zane z pozyskiwaniem kamienia. W 1937 r. na
15 lat wydzier¿awiono od Gromady wsi Miedzianka kamienio³omy O³owiankê i Miedziankê (APK 21/146/0/-/8884).
Nie mog¹c jednak sprzedawaæ masowo surowca kamiennego, postanowiono po³¹czyæ kopalnie kolejk¹ w¹skotorow¹
(o d³. ok. 4 km) ze stacj¹ w Rykoszynie oraz zbudowaæ tam
swoj¹ bocznicê normalnotorow¹ i rampê.
W okresie okupacji zak³ad nadal funkcjonowa³. Wymieni³ go w swoim artykule o marmurach kieleckich, niemiecki asesor górniczy G. Epping (1941), jako „Sitkówka AG”.
W zwi¹zku z faktem, i¿ spó³ka z siedzib¹ w Sitkówce od
samego pocz¹tku by³a zlokalizowana na gruntach wsi
Kowala w 1941 r. zmieniono jej adres. Mia³o to znaczenie
dla dalszych dzia³añ zarz¹du firmy, który postanowi³ równie¿ w tym roku zmieniæ jej nazwê i formê w³asnoœci na
Zak³ady Przemys³owe Wapienno-Kamienne „Sitkówka”.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w
Kowali. Po zakoñczeniu wojny orzeczeniem Ministra
Przemys³u i Handlu z dn. 08.10.1948 r. (Monitor Polski nr
A-86) firma zosta³a ostatecznie upañstwowiona. Ostatnimi
prywatnymi w³aœcicielami firmy byli Stanis³awa i Henryk
£agunowie.

W lipcu 1947 r. po pierwszej decyzji dotycz¹cej nacjonalizacji, gdy zak³ad funkcjonowa³ pod tymczasowym
zarz¹dem pañstwowym, przeprowadzono jego inwentaryzacjê. Firma posiada³a: kamienio³omy, piece wapienne,
3 kruszarki, 1 m³yn, 5 wyci¹gów, maszyny do obróbki
marmurów, 18 silników elektrycznych, 2 silniki spalinowe,
pompy wodne, koleby na szynach w¹skotorowych, 6 budynków fabrycznych, 5 budynków magazynowych murowanych, 2 magazyny drewniane, 4 budynki mieszkalne murowane i jeden drewniany. Zak³ad zatrudnia³ 80 pracowników
(APK 21/305/0/10/2744). Omawiane przedsiêbiorstwo by³o
najwiêksze w rejonie Sitkówki i mia³o najbogatsz¹ ofertê
handlow¹. Po II wojnie œwiatowej stanowi³o zal¹¿ek szybko rozwijaj¹cego siê przemys³u wapienniczego Bia³ego
Zag³êbia i zosta³o przekszta³cone na Zak³ady Przemys³u
Wapienniczego „Sitkówka” w Sitkówce. Do dziœ historyczne ju¿ wyrobiska nale¿¹ do przedsiêbiorstwa Trzuskawica S.A. i s¹ wykorzystywane jako osadniki.
Nale¿y wspomnieæ o wa¿nym znalezisku, jakie mia³o
miejsce ok. 1935 r. w kamienio³omie Sitkówka. W leju krasowym, wype³nionym blokami ska³ miejscowych oraz
g³azami narzutowymi zalegaj¹cymi na i³ach zwietrzelinowych, znaleziono szcz¹tki zwierz¹t krêgowych: niedŸwiedzia jaskiniowego, jeleniowatych, gryzoni i ptaków oraz
fragmenty wêgla drzewnego oraz prawdopodobnie prymitywnych narzêdzi krzemiennych (Czarnocki, 1935; Urban
i in., 2018). Znaleziska te znajduj¹ siê obecnie w zbiorach
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie (Woroncowa-Marcinowska i in., 2017). Stanowisko z lejem krasowym nie istnia³o ju¿ w po³owie lat 50. XX w. (Kotañski, 1959), ale
autorzy artyku³u wskazali prawdopodobne miejsce jego
wystêpowania (ryc. 2), identyfikuj¹c je na podstawie zdjêæ
wykonanych przez Jana Czarnockiego ok. 1935 r. (ryc. 4)
oraz jego innych fotografii Sitkówki z tego okresu (Król,
2007). Kamienio³om Sitkówka by³ równie¿ nazywany

Ryc. 3. Wyrobisko na górze JaŸwica Du¿a. Fot. J. Czarnocki, ok. 1935 r. (Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach, MNKi/P/32)
Fig. 3. Quarry at Hill JaŸwica Du¿a. Photo by J. Czarnocki, about 1935 (Collection of the National Muzeum in Kielce, MNKi/P/32)
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Kamienio³om JaŸwica Ma³a

Ryc. 4. Fragment wyrobiska z lejem krasowym na górze JaŸwica
Du¿a, w którym znaleziono szcz¹tki fauny plejstoceñskiej. Fot.
J. Czarnocki, ok. 1935 r. (Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach,
MNKi/P/33)
Fig. 4. Fragment of excavation with a karst funnel at Hill JaŸwica
Du¿a, where remains of Pleistocene fauna were found. Photo by
J. Czarnocki, about 1935 (Collection of the National Muzeum in
Kielce, MNKi/P/33)

W Ÿród³ach archiwalnych nie znajdziemy wielu informacji na temat dzia³alnoœci tej efemerycznej firmy. W styczniu 1945 r. Kazimierz Kobos zarejestrowa³ w Zarz¹dzie
Gminy w Dyminach na okres 01.01.1945–31.12.1945 r.
przedsiêbiorstwo Kamienio³omy w Kowali „Kowala”.
Nastêpnie 03.02.1947 r. w S¹dzie Okrêgowym w Kielcach
zg³osi³ jednoosobow¹ firmê pod nazw¹ Kamienio³omy
Kowala, której celem by³o wydobywanie i rozbijanie
kamienia (APK 21/146/0/-/8581; Monitor Polski, nr 88).
Po dwóch latach dzia³alnoœci, w dn. 17.01.1949 r. przedsiêbiorstwo zosta³o upañstwowione (APK 21/146/0/-/8581,
Monitor Polski, nr A-5).
Wyrobisko znajdowa³o siê górze JaŸwica Ma³a (Czarnocki, 1958b), na po³udnie od kamienio³omu nale¿¹cego
do zak³adu „Sitkówka”, który by³ umiejscowiony na s¹siedniej górze JaŸwicy Du¿ej. Eksploatacja wapieni by³a w tym
miejscu rozpoczêta, prawdopodobnie przez okolicznych
mieszkañców, ju¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. Firma K. Kobosa
od czasów okupacji kontynuowa³a rozpoczête tam prace,
ale mia³a ograniczony potencja³ wydobywczy. Rêcznie urabiano ska³y, a produkcja by³a ukierunkowana na rynek
lokalny. Po 4 latach prac przedsiêbiorstwa, uwzglêdniaj¹c
wczeœniejsze roboty górnicze, powsta³ kamienio³om o wymiarach 80 ´ 100 m z rozpoczêtym drugim poziomem
wydobywczym (wg mapy z dn. 15.10.1949 r., powsta³ej po
upañstwowieniu firmy; APK 21/460/0/1/61).
Wyrobisko K. Kobosa zosta³o przekszta³cone po 1949 r.
i rozszerzone na zachód w wyniku eksploatacji prowadzonej przez Zak³ady Przemys³u Wapienniczego „Sitkówka”
w Sitkówce a, po zakoñczeniu wydobycia zamienione
w osadnik przez obecny zak³ad Trzuskawica S.A. Przedwojenn¹ eksploatacjê prowadzono w pó³nocno-wschodniej i wschodniej czêœci obecnego wyrobiska (ryc. 2, 6).
Zak³ad „Sitkowieckie Nowiny”

Ryc. 5. Zak³ad „Sitkówka”, pó³nocna (zalana wod¹) czêœæ kamienio³omu. Fot. P. Król, 2019
Fig. 5. “Sitkówka” plant, flooded northern part of the quarry.
Photo by P. Król, 2019

kopalni¹ £aguny od nazwiska ostatniego w³aœciciela zak³adu (Czarnocki, 1958a; Fija³kowska, Fija³kowski, 1973).
Pozosta³oœci dzia³alnoœci zak³adu górniczo-przetwórczego „Sitkówka” (ryc. 2) obejmuj¹ lokalizacje dawnych
wapienników, rampê kolejow¹, œlady po przebiegu bocznicy normalnotorowej oraz kamienio³om, którego eksploatacjê rozpoczêto w 1901 r. na pó³nocnej stronie góry JaŸwica
Du¿a, jako wyrobisko stokowe, prowadzone takim systemem do ok. 1925 r. (Mapa, 1929). W po³owie lat 30. XX w.
– na fotografii wykonanej przez J. Czarnockiego (ryc. 3) –
widaæ ju¿ zaawansowane wyrobisko wg³êbne. W latach 70.
XX w. kamienio³om zosta³ czêœciowo zasypany od strony
pó³nocno-wschodniej i wschodniej oraz rozdzielony w po³owie tam¹ ziemn¹, na potrzeby utworzenia osadników dla
zak³adu wapienniczego w Trzuskawicy. Obecnie pó³nocna
czêœæ wyrobiska jest wype³niona wod¹ (ryc. 2, 5), po³udniowa zaœ osadem poprodukcyjnym. W pó³nocnym
wyrobisku znajduje siê Jaskinia Wodna, stanowi¹ca krasowo poszerzon¹ szczelinê ciosow¹ w wapieniach. Otwory
wejœciowe znajduj¹ siê w pó³nocno-zachodniej œcianie
kamienio³omu (Grzela i in., 1996).
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Rozpoczêcie eksploatacji wapienia na terenie dzisiejszych Nowin (ryc. 2) mia³o miejsce w 1911 r., kiedy bracia
Moj¿esz oraz Jakób Goldfarbowie zawarli umowê z w³aœcicielami gruntów wsi Wola Murowana na zakup kamienia
wapiennego i piasku. Mieszkañcy zobowi¹zali siê do eksploatacji surowców na swoich dzia³kach o ³¹cznej powierzchni
152 mórg (88,16 ha), m.in. na górach Nowiny i Kosówka
oraz dostarczania ich do stacji w Sitkówce. Goldfarbowie,
bêd¹cy odbiorcami surowca (APK 21/100/0/12/12746), mieli
zbudowaæ w³asnym kosztem kolejki dojazdowe do stacji.
W okresie I wojny œwiatowej kopalnia by³a pod przymusowym zarz¹dem austriackim. Po odzyskaniu niepodleg³oœci, w marcu 1919 r. bracia za³o¿yli spó³kê: Kamienio³omy Sitkowieckie Nowiny. Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ (APK 21/100/0/13.11/15917). Wa¿na
zmiana nast¹pi³a w 1928 r. Kontrakt z 1911 r. miêdzy
w³aœcicielami gruntów a Goldfarbami zosta³ zmieniony za
obopóln¹ zgod¹ i od tego czasu przedsiêbiorstwo Kamienio³omy Sitkowieckie Nowiny Sp. z o.o. nie kupowa³o ju¿
surowca, ale je eksploatowa³o (APK 21/100/0/12/12746).
Firma zaczê³a siê rozwijaæ. Zakupiono kruszarkê, zbudowano sortowniê kamienia, pomosty, murowan¹ halê maszynow¹. W hali maszynowej zainstalowano kompresor,
na zewn¹trz pojemnik ciœnieniowy oraz ruroci¹g doprowadzaj¹cy do wyrobiska sprê¿one powietrze (APK
21/100/0/12/12984).
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Ryc. 6. Fragment kamienio³omu Zak³adów Przemys³u Wapienniczego „Sitkówka” w Sitkówce na górze JaŸwica Ma³a, ze œcian¹
wyrobiska eksploatowan¹ w latach 1945–1949. Fot. P. Król, 2019
Fig. 6. Fragment of “Sitkówka” Lime Industry Works at Sitkówka at Hill JaŸwica Du¿a, with a wall quarried in 1945–1949. Photo by
P. Król, 2019

Ryc. 7. Kopalnia „Zgórsko”, pracuj¹ca po wojnie na potrzeby Cementowni „Nowiny I”, zapocz¹tkowana przez Zak³ad „Sitkowieckie
Nowiny” (strza³k¹ zaznaczono miejsce lokalizacji przedwojennego wyrobiska). Fot. G. Pabian, 2008
Fig. 7. “Zgórsko” open pit after World War II operating for the needs of the cement plant “Nowiny I”, started by the “Sitkowieckie
Nowiny” Plant (arrow points the wall of the pre-war excavation). Photo by G. Pabian, 2008

W materia³ach archiwalnych z lat 1930–1931 (APK
21/100/0/12/12746) znajduj¹ siê sprawozdania do Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Radomiu z informacjami
o liczbie pracowników, wydobyciu i zu¿yciu materia³ów
wybuchowych w kamienio³omach znajduj¹cych siê w Bolechowicach i Woli Murowanej. W 1930 r. pracowa³o ok.
40 górników, a œrednie miesiêczne wydobycie wynosi³o
1715 t kamienia. Analogicznie w 1931 r. – 68 pracowników i 4582 t surowca. Roczne zapotrzebowanie na materia³ wybuchowy (amonit) wynosi³o 1000 kg.
W okresie II wojny œwiatowej eksploatacjê prowadzi³o
niemieckie przedsiêbiorstwo Steinbrüche & Ziegeleien
FRANZ KNY z siedzib¹ w Kielcach (APK 21/146/0/-/8679).

W dniu 31 marca 1947 r. firma przesz³a pod zarz¹d
pañstwowy (Kielecki Dziennik Wojewódzki, nr 6), a Zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Lekkiego z dn. 18.07.1949 r.
zak³ad zosta³ znacjonalizowany (Monitor Polski, nr A-48).
Infrastruktura firmy zosta³a zinwentaryzowana w marcu 1949 r. i znajdowa³y siê tam: kruszarka o wydajnoœci
10 t/h, 13 budynków murowanych (krytych gontem), 3 budynki drewniane, stró¿ówki, schrony. Kopalnie nie mia³y
elektrycznoœci, dlatego na wyposa¿eniu by³y silniki spalinowe PERKUN (15 KM) oraz DEUTZ (35 KM), kompresory: polowy BALACE i stacjonarny ATLAS (wtedy ju¿
nieczynny) z ruroci¹giem o d³. 250 m, doprowadzaj¹cym
sprê¿one powietrze do kamienio³omu, 2 szynowe ci¹gniki
spalinowe typu JUNG (22 KM) oraz ci¹gnik firmy
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DEMAG (15 KM), koleby, wiertarki powietrzne i inne
narzêdzia. W planach rozwoju kopalni priorytetem by³a jej
elektryfikacja (APK 21/305/0/10/2744).
Od pocz¹tku dzia³alnoœci firmy g³ówne wyrobisko
znajdowa³o siê na ówczesnych gruntach wsi Wola Murowana, na górze o nazwie Nowiny w pobli¿u drogi do Radkowic (ryc. 2), które do koñca II wojny œwiatowej by³o
po³¹czone torem w¹skotorowym ze stacj¹ kolejow¹ w Sitkówce. Przy kamienio³omie znajdowa³a siê kruszarka i najwa¿niejsza infrastruktura techniczna. Autorzy artyku³u nie
maj¹ pewnoœci, kiedy dok³adnie uruchomiono mniejszy
³om na ówczesnych gruntach Bolechowic, na wschodnim
stoku góry Kosówka, znanej obecnie pod nazw¹ góra Berberysówka (ryc. 2), który zapocz¹tkowa³ kopalniê „Zgórsko”
(dzia³aj¹c¹ po wojnie na potrzeby Cementowni „Nowiny I”)
(ryc. 2, 7). Zosta³ on po³¹czony torem w¹skotorowym ze
stacj¹ w Sitkówce dopiero pod koniec lub po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej, a do tego czasu transport surowca z tej
odkrywki odbywa³ siê prawdopodobnie furmankami.
W latach 50. XX w. g³ówny kamienio³om (na górze Nowiny) straci³ na znaczeniu i zdemontowano tor biegn¹cy bezpoœrednio do stacji w Sitkówce, ³¹cz¹c go krótkim,
esowatym odcinkiem z torowiskiem mniejszego ³omu na
górze Kosówka (APK 21/305/0/10/2570).

Ryc. 8. Pozosta³oœci zak³adu „Kostrzewa”. Fot. P. Król, 2019
Fig. 8. Remains of the “Kostrzewa” industry plant. Photo by P. Król,
2019

Obecnie nie ma ju¿ œladów po kamienio³omie znajduj¹cym siê na górze Nowiny. Teren zosta³ ca³kowicie zrekultywowany, gdy¿ w tym miejscu mia³ powstaæ zak³ad
produkuj¹cy tlenek glinu. Niewielki ³om na górze Kosówka rozwin¹³ siê w du¿¹ kopalniê „Zgórsko” pracuj¹c¹ na
potrzeby Cementowni „Nowiny I” (ryc. 2, 7).
Zak³ad „Kostrzewa”
Kopalnia wapienia znajdowa³a siê na wzniesieniu o nazwie Kostrzewa, w bezpoœrednim s¹siedztwie stacji kolejowej w Sitkówce (ryc. 2). Rozpoczê³a dzia³alnoœæ przed
II wojn¹ œwiatow¹. W 1946 r. firma nosi³a nazwê A. Cerklewicz i W. Podgórski Przedsiêbiorstwo Górniczo-Kamienne „Kostrzewa” i nale¿a³a do Izby Przemys³owo-Handlowej w Czêstochowie. W ofercie handlowej wyszczególniono: Marmur (wapieñ sitkowiecki) dla cukrowni,
fabryk chemicznych, papieru, moza[j]kowych itp. T³uczeñ
maszynowy i rêczny z marmuru i do budowy dróg kolejowych i bitych oraz do betonów i ¿elbetonów. Byæ mo¿e
przed wojn¹ przedsiêbiorstwo dysponowa³o maszynami
do produkcji kruszywa, ale w sprawozdaniu do Kieleckiego Urzêdu Wojewódzkiego z dn. 01.09.1947 r. informano
o produkcji kamienia surowego i czêœciowej jego przeróbce
na t³uczeñ sposobem rêcznym. Zak³ad dysponowa³ wtedy
jednym kompresorem polowym, zatrudnia³ 36 pracowników w systemie jednozmianowym, a produkcja miesiêczna
wynosi³a 1500 t kamienia (APK 21/305/0/10/2953). Po
upañstwowieniu kamienio³om by³ u¿ytkowany przez Spó³dzielniê Pracy „Grys” w Kielcach, która specjalizowa³a siê
w eksploatacji kalcytu. Wykazany zosta³ w sprawozdaniu
z 1956 r. (APK 21/503/0/3/3833), ale prawdopodobnie
wykorzystywany by³ przez Spó³dzielniê w latach 1955–
1959 (nie by³ ju¿ bilansowany w sprawozdaniach po 1960 r.;
APK 21/503/0/3/3994).
Obecnie pozosta³a tylko zachodnia œciana wyrobiska
(ryc. 2, 8), w której znajduje siê niewielka pustka krasowa,
tzw. Schronisko Okopcone (Grzela, Kasza, 1996). Na
archiwalnych zdjêciach z 1966 r. mo¿emy zobaczyæ nieistniej¹c¹ ju¿ pó³nocn¹ œcianê kamienio³omu (ryc. 9).
Zak³ad „Be³kowa”

Za³o¿ycielem i w³aœcicielem kamienio³omu
by³ Wac³aw Jagni¹tkowski, który uruchomi³ go
ok. 1925 r. na górze Be³kowej, znajduj¹cej siê na
wschód od stacji kolejowej w Sitkówce (ryc. 2).
Firma nosi³a nazwê Kamienio³omy Kieleckie
Wac³aw Jagni¹tkowski. W maju 1927 r. otrzyma³a zlecenia od Dyrekcji Kolejowej w Radomiu
i Powiatowego Zarz¹du Drogowego w Lublinie
na kamieñ w ogólnej iloœci kilkuset wagonów.
W zwi¹zku z tak du¿ym zobowi¹zaniem, transport kamienia trakcj¹ konn¹ do stacji w Sitkówce by³by niemo¿liwy. Dlatego te¿ w czerwcu
1927 r. firma wypo¿yczy³a na rok od Okrêgowej
Dyrekcji Robót Publicznych w Kielcach szyny
kolejki w¹skotorowej, które umo¿liwia³y u³o¿enie toru o d³. 899 m (APK 21/100/0/12/15820),
³¹cz¹cego kamienio³om ze stacj¹ Sitkówka.
W 1947 r. zak³ad powiêkszy³ siê i mia³
Ryc. 9. Œciana pó³nocna w kamienio³omie Kostrzewa. Fot. J. Fija³kowski, 1966 r. nazwê Kamienio³omy Kieleckie Wac³aw
Jagni¹tkowski Kopalnie Marmurowe w Sitkó(Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach, MNKi/PF/1541)
Fig. 9. Northern wall of the Kostrzewa quarry. Photo by J. Fija³kowski, 1966 wce i Kwarcytowe w Napêkowie. W ofercie
handlowej wyszczególniono (podobnie jak w
(Collection of the National Muzeum in Kielce, MNKi/PF/1541)
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ofercie zak³adu „Kostrzewa”): Marmur (wapieñ sitkowiecki) dla cukrowni, fabryk chemicznych, papieru, mozajkowych itp. T³uczeñ maszynowy i rêczny z marmuru i do
budowy dróg kolejowych i bitych, oraz do betonów i ¿elbetonów. Kwarcyt, kostka wymiarowa i pó³bruk z twardego
kamienia do brukowana dróg i ulic. W 1948 r. firma nie
prowadzi³a ju¿ kopalni kwarcytu w Napêkowie i zmieni³a
równie¿ nazwê na Kamienio³omy Kieleckie Wac³aw
Jagni¹tkowski Kopalnie marmurowe w Sitkówce (APK
21/305/0/10/2569).
Wed³ug danych dla Starostwa Powiatowego Kieleckiego (1947 r.) i GUS (1948 r.) (APK 21/305/0/10/2937) œrednia zatrudnienia wynosi³a w 1947 r. 42 osoby, a w 1948 r. –
50 osób. Produkowano sta³y asortyment, w 1947 r. œrednio
miesiêcznie w tonach: kamieñ – 1484,98; t³uczeñ – 761,36;
grysik – 69,84; mia³ wapienny – 37,9; a w 1948 r. analogicznie: kamieñ – 9175,58; t³uczeñ – 5276,58; grysik –
411,52; mia³ wapienny – 202,9. Sprzedawano równie¿ piasek budowlany, w 1948 r. œrednio 239,2 t miesiêcznie.
Wspó³w³aœcicielk¹ firmy by³a Maria Gorz¹dzielska
z Kielc, pe³ni¹ca funkcjê kierownika kamienio³omu, jak
równie¿ osoby reprezentuj¹cej przedsiêbiorstwo (APK
21/146/276). W maju 1948 r. zawi¹za³a ona spó³kê jawn¹
z Romanem Tu³³akiem z Sitkówki, celem zbudowania i eksploatacji szerokotorowej bocznicy kolejowej od stacji Sitkówka do kamienio³omu na górze Be³kowej. Do dziœ pozosta³ zachowany jej du¿y fragment, jeszcze do niedawna
u¿ytkowany przez prywatne przedsiêbiorstwo. Firma Jagni¹tkowskiego funkcjonowa³a do lat 50. XX w., a nastêpnie
zak³ad zosta³ przejêty przez ZPW „Sitkówka” w Sitkówce
(Œcis³o, 1984).
Po zakoñczeniu eksploatacji kamienio³om zosta³ przekszta³cony przez ZPW Trzuskawica w osadnik o wysokiej
koronie, tworz¹cy obecnie 20-metrowe wzniesienie. Do
dziœ pozosta³ te¿ fragment bocznicy normalnotorowej, o d³.
450 m, biegn¹cej od stacji w Sitkówce do posesji prywatnego przedsiêbiorstwa.
Kamienio³om Stara Trzuskawica
Kamienio³om zosta³ uruchomiony w latach 50. XX w.
(ryc. 2). Eksploatacjê udokumentowanej ¿y³y kalcytowej
(Czarnocki, 1958b) oraz pobocznie kamienia prowadzi³a
Spó³dzielnia Pracy „Grys” w Kielcach. W dokumentach
archiwalnych znajduj¹ siê sprawozdania z dzia³alnoœci
w latach 1956–1962 (APK 21/503/0/3/3833, 3994, 4070).
Inwentaryzacja œrodków trwa³ych z 1962 r. wykaza³a barak
drewniany, kompresor, 6 wiertarek udarowych, schron dla
strza³owego. Obecne pozosta³oœci kamienio³omu s¹ œwiadectwem póŸniejszej eksploatacji. Jest on obecnie czêœciowo zasypany i zaroœniêty lasem.
ZAKOÑCZENIE
Intensywny rozwój górnictwa skalnego i przemys³u
wapienniczego w Sitkówce oraz okolicznych miejscowoœciach by³ mo¿liwy dziêki przebiegaj¹cej w tym miejscu
Iwangorodzko-D¹browskiej linii kolejowej, której budowa
zosta³a ukoñczona w 1885 r. Nieprzerwanie od ponad 100
lat przemys³ wydobywczy nadal rozwija siê w szybkim
tempie, dlatego te¿ przybli¿enie jego historii, a w szczególnoœci uporz¹dkowanie wiedzy o pocz¹tkach dzia³alnoœci ma bardzo wa¿ne znaczenie nie tylko dla historyków,
ale i geologów. Wœród wymienionych tu przedsiêbiorstw,
jedynie zak³ad „Sitkówka” zachowa³ ci¹g³oœæ eksploatacji

i przetwórstwa surowców skalnych. W latach 50. XX w.
do³¹czono do niego zak³ad „Be³kowa”, kamienio³om
JaŸwica Ma³a i Stara Trzuskawica. Zak³ad „Kostrzewa”
w latach 60. XX w. definitywnie zakoñczy³ wydobycie wapienia i kalcytu. Natomiast kamienio³om na górze Kosówka,
nale¿¹cy przed wojn¹ do zak³adu „Sitkowieckie Nowiny”,
by³ wykorzystywany do koñca lat 80. XX w. na potrzeby
cementowni „Nowiny I”.
Przedstawiony zarys problematyki jest punktem wyjœcia do dalszych, szczegó³owych studiów, tym bardziej, ¿e
du¿y asortyment produkowanych wyrobów otwiera wiele
mo¿liwoœci badawczych. Na przyk³ad bardzo interesuj¹ce
by³o wykorzystanie surowca na potrzeby produkcji marmurów technicznych. Pewne partie z³ó¿ idealnie nadawa³y
siê do ich eksploatacji, dziêki czemu mo¿na by³o uzyskaæ
bloki do 2–3 m3 obj. i 2 m d³. Wapienie formacji z Kowali
maj¹ dobre w³aœciwoœci techniczne, doskonale obrabia siê
rêcznie i maszynowo, a wygl¹dem zbli¿ona jest do marmuru Szewce. Z marmuru Sitkówka w latach 1925–1928
zosta³a wykonana, istniej¹ca do dziœ kolumnada w sali
obrad Sejmu w Warszawie (Gierych, 1955; Czarnocki,
1958a; Sygietyñska, 1978), stanowi¹ca swoisty pomnik
przedwojennej dzia³alnoœci lokalnego przemys³u. Oprócz
elementów architektonicznych z tego surowca wytwarzano
galanteriê kamienn¹, m.in. zestawy biurkowe.
Autorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania recenzentom: dr.
hab. in¿. Janowi Urbanowi i dr. Andrzejowi Rembalskiemu za
pomocne uwagi i sugestie oraz dr. Bartoszowi Kozakowi z Zagnañska za cenne informacje dotycz¹ce kolejek w¹skotorowych.
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