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Educational activities of the Geological Museum of the Polish Geological Institute – National Research Institute conducted for
the protection of old quarries. Prz. Geol., 68: 187–193.
A b s t r a c t. The pits that left after exploitation of solid rock minerals are extremely interesting geological objects. They contain
records of ancient processes that led to the exposure of rock formations, allowing the timing of these processes. The data obtained from
abandoned quarries can be used for scientific studies, but it can also be applied in all activities aimed at popularizing knowledge about
abiotic nature. Therefore, these localities should be under legal protection or at least secured against devastation, which often faces
considerable difficulties. The Geological Museum has undertaken actions aiming at the protection of abandoned quarries, most often
in the form of projects dedicated to geotourism management and creating geotourist trails. These projects are a chance to save important geosites from devastation, overgrowing by vegetation, or fading into oblivion. The article presents case studies of successfully
managed old quarries, as well as failed attempts.
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Porzucone po zakoñczeniu eksploatacji surowców
skalnych stare wyrobiska s¹ niezwykle ciekawymi obiektami geologicznymi. S¹ to miejsca zawieraj¹ce zapisy dawnych procesów, które doprowadzi³y do powstania ods³oniêtych tu zespo³ów skalnych, oraz czas geologiczny tych
wydarzeñ. Uzyskane st¹d wyniki badañ mo¿na przedstawiæ nie tylko w pracach naukowych, lecz tak¿e wykorzystaæ w dzia³aniach maj¹cych na celu popularyzacjê wiedzy
o œrodowisku abiotycznym, np. edukacyjnych skierowanych do ró¿nych grup spo³ecznych. Szczególnie w naszych
warunkach klimatycznych, gdzie na znacznych obszarach
Polski starsze ska³y skryte s¹ pod pokryw¹ m³odszych
osadów, najczêœciej czwartorzêdowych, znaczenie kamienio³omów w geologii jest nieocenione. Stare wyrobiska to
ma³e, lokalne geologiczne muzea dostarczaj¹ce wiedzy
geologicznej, wartej wykorzystania w nauce, edukacji
i geoturystyce. O ile jednak badacze s¹ zwykle œwiadomi
znaczenia kamienio³omów dla nauki, o tyle ich walory
edukacyjne i turystyczne s¹ zazwyczaj niedoceniane.
Obiekty te zatem powinny byæ obejmowane ochron¹
prawn¹ lub chocia¿ zabezpieczane i udostêpniane, co nie-

raz napotyka na du¿e trudnoœci. Pracownicy Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (MG PIG-PIB) podejmuj¹ dzia³ania na rzecz ratowania starych wyrobisk. S¹
to najczêœciej projekty ich zagospodarowania geoturystycznego, daj¹cego szansê na ocalenie znajduj¹cych siê w nich
geostanowisk przed dewastacj¹, zaroœniêciem czy zapomnieniem. W artykule przedstawiono zarówno przyk³ady
kamienio³omów uratowanych w taki sposób, jak i dzia³añ
podejmowanych bezskutecznie.
W powszechnym odbiorze spo³ecznym przemys³ wydobywczy, a zw³aszcza górnictwo odkrywkowe, nie kojarz¹
siê zbyt dobrze. Czynne kamienio³omy i kopalnie powoduj¹
zauwa¿aln¹ dewastacjê œrodowiska i krajobrazu w najbli¿szym ich s¹siedztwie. Mniejszym, choæ nadal istniej¹cym,
problemem ekologicznym s¹ tak¿e stare kamienio³omy
pozosta³e po dawnym wydobyciu surowców skalnych.
W wyniku eksploatacji czêsto zostaje zmieniony nie tylko
krajobraz, lecz tak¿e warunki hydrologiczne. Wiele starych wyrobisk by³o lub wci¹¿ jest wykorzystywanych jako
legalne, a tak¿e nielegalne, wysypiska œmieci. Obecne
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przepisy prawne zobowi¹zuj¹ firmy eksploatuj¹ce kamienio³omy do ich rekultywacji po zakoñczeniu u¿ytkowania.
Polega ona zwykle na wykonaniu nasadzeñ, co prowadzi
do ca³kowitego zaroœniêcia wyrobiska. Dzia³ania takie sprawiaj¹, ¿e teren dawnego kamienio³omu prawie znika
w krajobrazie, jednak wraz z nim gin¹ ciekawe stanowiska
geologiczne, które powsta³y w ods³oniêtych ludzk¹ rêk¹
œcianach skalnych. A s¹ to czêsto obiekty o du¿ej wartoœci
naukowej, które powinny byæ objête ochron¹ prawn¹ lub
chocia¿ zabezpieczone i udostêpnione. Jest to tym bardziej
istotne, ¿e w wielu regionach Polski s¹ one jedynymi
ods³oniêciami ska³ œwiadcz¹cymi o budowie pod³o¿a i jego
historii geologicznej. Niestety ochrona dawnych kamienio³omów, jako miejsc wyj¹tkowych, czêsto o wybitnych
walorach naukowych i edukacyjnych, napotyka na liczne
przeszkody (por. Wierzbowski i in., 2017).
Walory dawnych wyrobisk nie s¹ powszechnie doceniane. Zainteresowanie w¹skiego grona hobbystów budz¹
jedynie te z nich, w których mo¿na pozyskaæ kolekcjonerskie okazy ska³, minera³ów czy skamienia³oœci. Zarówno
okoliczni mieszkañcy, jak i w³odarze terenu najczêœciej nie
widz¹ w kamienio³omach ¿adnych szczególnych wartoœci.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e s¹ sk³onni do mo¿liwie jak najszybszego ich wyeliminowania z krajobrazu. W skali ca³ego
kraju ochron¹ prawn¹ objêtych jest stosunkowo niewiele
kamienio³omów. W dodatku ochrona ta wynika czêsto z pojawienia siê na ods³oniêtych ska³ach cennych zbiorowisk
roœlinnych, a wiêc z udzia³u czynników biotycznych, a nie
koniecznoœci zachowania obiektów przyrody nieo¿ywionej. Przyczyn tego nale¿y szukaæ przede wszystkim w
niskim poziomie wiedzy geologicznej spo³eczeñstwa oraz
jej znaczenia w funkcjonowaniu pañstwa.
Muzeum Geologiczne PIG-PIB od lat prowadzi wielokierunkowe i ró¿norodne akcje edukacyjne maj¹ce na celu
zmianê tego stanu rzeczy (WoŸniak, 2011). Podejmowane
s¹ dzia³ania na rzecz oswojenia lokalnych spo³ecznoœci ze
starymi, nieczynnymi kamienio³omami i stworzenia z nich
miejsc przyjaznych i u¿ytecznych dla spo³eczeñstwa. Przygotowywane s¹ projekty zaadaptowania nieczynnych
kamienio³omów dla celów popularyzacji wiedzy geologicznej, zachowania ich dla nauki oraz jako obiektów cennych z punktu widzenia naszego dziedzictwa
przyrodniczego. Realizowane przedsiêwziêcia s¹ prób¹
wypracowania modelu reaktywacji obszarów poeksploatacyjnych i maj¹ doporowadziæ do wyeksponowania ich wartoœci przyrodniczych, które zosta³y przecie¿ odkryte w wyniku
prowadzonej dzia³alnoœci przemys³owej.
W niniejszym artykule skoncentrujemy siê na omówieniu roli starych kamienio³omów w edukacji geologicznej.
Wybrane przez nas przyk³ady obejmuj¹ kamienio³omy po³o¿one na Wy¿ynie Œl¹sko-Krakowskiej (zw³aszcza Wy¿ynie Wieluñskiej i Wy¿ynie Czêstochowskiej), a wiêc w pó³nocnej czêœci obszaru zwanego Jur¹ Polsk¹, oraz w Górach
Œwiêtokrzyskich. Na tym terenie mamy do czynienia z naturalnymi ods³oniêciami tylko tych ska³, które s¹ odporne
na erozjê. Aby zdobyæ pe³n¹ wiedzê na temat budowy
i historii geologicznej terenu musimy siêgn¹æ do informacji
geologicznej zawartej w sztucznych ods³oniêciach. Omówione przez nas kamienio³omy, chocia¿ opisane w starszej
literaturze geologicznej, do dzisiaj nie zosta³y objête formaln¹ ochron¹ prawn¹. Istniej¹ jednak inne ni¿ formalne
(prawne) sposoby zabezpieczania starych wyrobisk przed
zniszczeniem. Dobrym rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym ochro188

nê jest rewitalizacja takich obiektów do celów edukacyjno-rekreacyjnych we wspó³pracy z lokalnymi w³adzami
samorz¹dowymi.
OŒRODEK EDUKACJI
EKOLOGICZNO-GEOLOGICZNEJ GEOsfera
Oœrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera
Jaworzno jest po³o¿ony w województwie œl¹skim, w dawnym kamienio³omie Sadowa Góra w Jaworznie. Choæ Górny
Œl¹sk jest tradycyjnie kojarzony z wêglem, to znacznie
d³u¿sz¹ historiê ma tu eksploracja ska³ wêglanowych.
W XIII w. poszukiwano w nich rud o³owiu, z których pozyskiwano srebro. Kruszce stanowi³y podstawê bogactwa
œredniowiecznych i nowo¿ytnych pañstw. O³ów z Jaworzna ceniono nie tylko w Polsce, ale i zagranic¹, m.in. na
Wêgrzech.
Przez stulecia kamieñ wapienny mia³ szerokie zastosowanie u¿ytkowe. Wykorzystywano go w podbudowie dróg
i zabudowañ. Eksploatacja wapieni przyczyni³a siê do rozwoju gospodarczego miasta, gdy pod koniec XIX w. uruchomiono w Jaworznie cementowniê. Zak³ad dzia³aj¹cy na
bazie lokalnych surowców eksportowa³ cement do licznych odbiorców na terenie Europy, a na prze³omie wieków
by³ najwiêksz¹ na œwiecie fabryk¹ cementu.
Fabryka po stu latach od uruchomienia, wraz z wyczerpaniem zasobów i zmniejszeniem popytu, zakoñczy³a dzia³alnoœæ. Upadaj¹cy zak³ad nie przeprowadzi³ rekultywacji
wyrobisk, pozostawiaj¹c po sobie niezagospodarowane kamienio³omy. Jednym z nich jest Sadowa Góra o powierzchni przekraczaj¹cej 30 ha. Wychodnie ska³ wêglanowych
ods³aniaj¹ siê w œcianach o wysokoœci dochodz¹cej do 40 m.
Tworz¹ je warstwy gogoliñskie dolnego wapienia muszlowego. S¹ to serie pocz¹wszy od wapienia krynoidowego,
pierwszego wapienia falistego, poprzez zlepieniec œródformacyjny, a¿ po drugi wapieñ falisty.
Prowadzone tu wydobycie spowodowa³o radykalne
zmiany œrodowiska, zdarto szatê roœlinn¹, niszcz¹c przy
tym siedliska zwierz¹t, przekszta³ceniu uleg³y równie¿ stosunki wodne, mikroklimat, a przede wszystkim krajobraz.
Po zakoñczeniu wydobycia planowano wype³nienie wyrobiska odpadami górnictwa wêglowego. Pomys³ ten zablokowali jednak mieszkañcy. Na skutek nacisków spo³ecznych zaniechano planów rekultywacji i kamienio³om zosta³
porzucony na ponad 30 lat. Paradoksalnie by³ to najlepszy
scenariusz dla tego miejsca. Dno kamienio³omu, po wycofaniu koparek, szybko pokry³o siê dywanem macierzanki,
rozchodnika i traw, daj¹cych schronienie drobnym zwierzêtom. Wœród pionierskich gatunków zarejestrowano tak¿e
te chronione i rzadkie. Wyznacznikiem charakteru tego
obszaru nadal pozostawa³y jednak skalne œciany. Opuszczony kamienio³om wrós³ w krajobraz miasta, a charakterystyczne klify sta³y siê jego ikon¹.
Dziêki zaanga¿owaniu administracji geologicznej powsta³ projekt utworzenia parku tematycznego, który z czasem
rozwin¹³ siê w ideê Oœrodka Edukacji Geologicznej.
Geolog powiatowy podejmuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce
do ochrony i turystycznego udostêpnienia obiektów przyrody nieo¿ywionej skupionej na terenie kamienio³omu Sadowa
Góra w Jaworznie, podj¹³ starania w kierunku nawi¹zania
wspó³pracy z Oddzia³em Górnoœl¹skim PIG-PIB oraz
ówczesnym Wydzia³em Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego. Uniwersytet Œl¹ski przygotowa³ waloryzacjê
przyrodnicz¹ kamienio³omu w zakresie geologii i botaniki,
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PIB-PIB opracowa³ za³o¿enia merytoryczne i funkcjonalne
na potrzeby nadania odkrywce nowych funkcji u¿ytkowych
– g³ównie w zakresie geoedukacji i geoturystyki. Natomiast Gmina Miasta Jaworzna, dysponuj¹c dokumentacj¹
przyrodnicz¹ przygotowan¹ przez partnerów, zaanga¿owa³a siê w proces aplikacji o zewnêtrzne œrodki finansowe, które ostatecznie pozyskano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007–2013.
Katalizatorem projektu stworzenia w nieczynnym kamienio³omie oœrodka edukacji w zakresie nauk o Ziemi
sta³y siê ró¿norodne obiekty geologiczne, ujawnione w procesie eksploatacji. Nale¿¹ do nich megariplemarki, które
stanowi¹ zapis schy³kowej fazy sztormu (ryc. 1 – patrz str.
211), oraz liczne skamienia³oœci szkar³upni, ma³¿y, g³owonogów czy ryb, a przede wszystkim gadów – koœci drapie¿nych, ziemno-wodnych notozaurów i morskich tanystrofów.
W wyniku prowadzonych systematycznie badañ kamienio³omu, w tym waloryzacji geologiczno-biologicznej,
potwierdzono naukowe znaczenie obiektu. Zosta³ on doceniony jako poligon badawczy dla studentów geologii, którzy od 2014 r. prowadzili na terenie wyrobiska wykopaliska paleontologiczne. W ramach wspólnej inicjatywy Wydzia³u Biologii i Ochrony Œrodowiska i Wydzia³u Nauk
o Ziemi w 2017 r. za³o¿ono tu Terenow¹ Stacjê Badawcz¹
Uniwersytetu Œl¹skiego, do której w roku 2019 r. do³¹czyli
adepci architektury z Politechniki Gliwickiej i studenci
rzeŸby i witra¿u z Lubelskiego Uniwersytetu im. Marii
Sk³odowskiej-Curie, a na rok 2020 swoj¹ obecnoœæ zapowiedzieli studenci In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Krakowskiej.
W tworzeniu koncepcji ideowej oraz programu edukacyjnego ogólnodostêpnego centrum edukacji i popularyzacji wiedzy o œrodowisku GEOsfera stale uczestniczyli
pracownicy PIG-PIB (WoŸniak, Krzeczyñska, 2013). Redagowali oni teksty tablic edukacyjnych i wydawnictw
OEEG GEOsfera, konsultowali treœæ programu edukacyjnego i wprowadzanych w nim zmian, a tak¿e uczestniczyli
w akcjach tematycznych oœrodka. Koncepcja dzia³ania
tego centrum zak³ada ograniczenie wiedzy encyklopedycznej na rzecz w miarê pe³nego wyjaœnienia wszelkich zjawisk i procesów zgodnie z zasad¹ przyczynowo skutkow¹
i metodologi¹ nauk przyrodniczych (tzw. przejœcie z wiadomoœci na umiejêtnoœci). W nawi¹zaniu do nazwy oœrodka, to zaplanowane w jego obrêbie atrakcje (œcie¿ki edukacyjne, warsztaty, referaty, ekspozycje) oraz wszelkie
publikacje towarzysz¹ce odzwierciedla³y tematykê ³¹cz¹c¹
w sobie ró¿norodne aspekty i zagadnienia dotycz¹ce czterech sfer Ziemi: litosfery, biosfery, atmosfery i hydrosfery,
ze szczególnym uwzglêdnieniem lokalizacji obiektu w ujêciu geologicznym (trias œrodkowy, warstwy gogoliñskie).
Aktualnie GEOsfera jest integraln¹ czêœci¹ Biura ds.
Geologii Urzêdu Miasta Jaworzno, kieruje ni¹ geolog powiatowy, pe³ni¹cy funkcjê dyrektora oœrodka i administratora terenu. Dziœ GEOsfera dysponuje oœmiohektarowym
parkiem tematycznym (ryc. 2) ze œcie¿kami dydaktycznymi i stref¹ rekreacyjn¹. Dziêki œrodkom gminnym oraz
pomocowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Katowicach stworzono instalacjê edukacyjn¹ (ryc. 3),
pozyskano bogat¹ kolekcjê skamienia³oœci i minera³ów do
powstaj¹cego muzeum i wyposa¿ono oœrodek w sprzêt do
badañ œrodowiskowych. Z bud¿etu obywatelskiego na
terenie GEOsfery powsta³a tê¿nia solankowa. W ci¹gu piê-

ciu lat dzia³alnoœci oœrodek sta³ siê nie tylko wa¿nym centrum edukacyjnym, uzupe³niaj¹cym zajêcia szkolne, lecz
tak¿e têtni¹cym ¿yciem miejscem rekreacji dla wszystkich
zainteresowanych kreatywnym spêdzaniem wolnego czasu.
W 2017 r. na terenie GEOsfery odnotowano ponad 80 tys.
goœci. Obecnie odbywaj¹ siê tu ró¿norodne dzia³ania
i przedsiêwziêcia edukacyjne, np. prowadzone s¹ wyk³ady,
warsztaty i konferencje. GEOsfera zyska³a na tyle du¿¹
popularnoœæ, ¿e obszary z ni¹ s¹siaduj¹ce sta³y siê dla
budownictwa mieszkaniowego najatrakcyjniejsz¹ lokalizacj¹ w mieœcie.
Z perspektywy czasu mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e
wykorzystano szansê – nieczynny kamienio³om przeobrazi³ siê w jeden z nielicznych w Polsce punktów edukacyjnych, bazuj¹cych w równym stopniu na walorach zarówno
przyrody o¿ywionej, jak i nieo¿ywionej. Wydaje siê zatem,
¿e miejsce to spe³nia pok³adane w nim nadzieje, jako zagospodarowany obszar, w którym przyrodê chroni siê równie¿ dla ludzi, a nie tylko przed ludŸmi.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e mimo gigantycznej transformacji
(od zak³adanych w fazie projektu 4 tys. odwiedzaj¹cych
do 152 tys. faktycznie goszcz¹cych tu osób w roku 2019)
GEOsfera napotyka na typowe bariery administracyjne.
Zadania edukacyjne realizuje trzech pracowników, którzy
jednoczeœnie zajmuj¹ siê utrzymaniem terenu, pozyskiwaniem œrodków na utrzymanie i rozwój oraz promocj¹. Tu
warto powtórnie zwróciæ uwagê, jak niewielka czêœæ op³at
z tytu³u dzia³alnoœci górniczej, zasilaj¹cych fundusze
ochrony œrodowiska (WFOŒiGW czy NFOŒiGW) jest kierowana na dzia³ania zwi¹zane z przywracaniem funkcji
u¿ytkowych obiektom poeksploatacyjnym w obszarze
geoedukacji czy geoturystyki.
PRZYK£ADY KAMIENIO£OMÓW, W KTÓRYCH
MUZEUM GEOLOGICZNE PIG-PIB PROWADZI
DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJN¥
Kamienio³om Sadowa Góra wraz z GEOsfer¹ jest
wyj¹tkowy pod wzglêdem rozmachu, z jakim go zagospodarowano. Jednak podobnych kamienio³omów, o du¿ym
potencjale edukacyjno-turystycznym, znajdziemy w ca³ym
kraju wiêcej. S¹ wœród nich miejsca o du¿ej wartoœci naukowej, umo¿liwiaj¹ce badania nad œrodowiskiem, paleoklimatem, dawn¹ faun¹ i flor¹.
Miejscem, które przyci¹gnê³o uwagê pracowników MZ
PIG-PIB jest stary kamienio³om w dawnej górze Kielniki,
zlokalizowany w s¹siedztwie Archiwum Rdzeni Wiertniczych PIG-PIB w gminie Olsztyn k.Czêstochowy. Wyrobisko zosta³o za³o¿one we wschodniej czêœci rozleg³ego
póŸnojurajskiego kompleksu biohermalnego Olsztyna,
zbudowanego z dominuj¹cych w krajobrazie masywnych
wapieni skalistych, obfituj¹cych w g¹bki krzemionkowe
i cyanobakteryjne naskorupienia (Matyja, Wierzbowski,
2006). Chocia¿ wapienie buduj¹ce wspomniany kompleks
biohermalny stanowi¹ naturalne ods³oniêcia w bezpoœrednim s¹siedztwie Olsztyna (m.in. na Zamku Olsztyn), to ich
budowa wewnêtrzna i zawarte w nich skamienia³oœci mog¹
byæ doskonale obserwowane w kamienio³omie. We wspó³pracy z urzêdem gminy przez kamienio³om poprowadzono
edukacyjn¹ œcie¿kê geologiczn¹ (Krzeczyñska i in., 2008),
omawiaj¹c¹ genezê ska³ wapiennych i œrodowisko morza
jurajskiego na przyk³adzie skamienia³oœci odnajdywanych
w wyrobisku (ryc. 4), a tak¿e pospolicie tu wystêpuj¹ce
formy krasowe. Do tych ostatnich nale¿¹ miêdzy innymi
189
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Ryc. 2. Widok z lotu ptaka na kamienio³om Sadowa Góra. Ryc. 2 i 3 arch. UM Jaworzno

Ryc. 3. Geologiczna tablica edukacyjna w GEOsferze

Ryc. 4. Wapienie skaliste i mumia g¹bki krzemionkowej w kamienio³omie Kielniki
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Ryc. 5. Wapienie u³awicone z prze³awiceniami margli w kamienio³omie Lipówka. Ryc. 4 i 5 fot. M. Krzeczyñska

Jaskinia w Kielnikach, do której wejœcie znajduje siê
w obrêbie wyrobiska, lej krasowy oraz kalcytowa szata
naciekowa zachowana miejscami na spoczywaj¹cych na
dnie kamienio³omu g³azach. W poszczególnych punktach
œcie¿ki umieszczone s¹ tabliczki z krótkim opisem oraz
kodem QR, pod którym zwiedzaj¹cy mog¹ znaleŸæ wiêcej
informacji o stanowisku. Œcie¿ka jest udostêpniona zarówno dla indywidualnych turystów, jak i dla grup zorganizowanych, np. szkolnych, które mog¹ realizowaæ w kamienio³omie lekcje geografii lub odbywaæ wycieczki edukacyjne
w ramach np. zielonej szko³y. Odbywaj¹ siê tu równie¿
zajêcia geologiczne i geograficzne w ramach Letniej Szko³y
Geologii. To przedsiêwziêcie edukacyjne, od 5 lat prowadzone przez Muzeum Geologiczne na zaproszenie urzêdu gminy Olsztyn, jest skierowane do dzieci i m³odzie¿y z lokalnych szkó³.
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Innym kamienio³omem, w którym pracownicy MG
PIG-PIB uczestnicz¹ w prowadzeniu dzia³alnoœci edukacyjnej i popularyzatorskiej, jest kamienio³om Lipówka po³o¿ony w gminie Rêdziny. W wyrobisku tym ods³aniaj¹ siê
zró¿nicowane facjalnie ska³y póŸnej jury w postaci bioherm
wapieni skalistych i wystêpuj¹cych miêdzy nimi basenów
wype³nionych wapieniami u³awiconymi i marglami (ryc. 5).
Ten w³aœnie uk³ad facji by³ przedmiotem licznych opracowañ naukowych (m.in. Wiœniewska-¯elichowska, 1971;
Wierzbowski, 2017). Facje te, widoczne w omawianym
kamienio³omie, doskonale wpisuj¹ siê w historiê geologiczn¹ póŸnej jury du¿ych obszarów Europy. S¹ one charakterystyczne dla terenu g³êboko nerytycznej strefy dawnego
pó³nocnego szelfu oceanu Tetydy, a wiêc oceanu, z którego
sfa³dowanych osadów powsta³y najm³odsze ³añcuchy
górskie po³udniowej i œrodkowej Europy, od gór po³udniowej Hiszpanii, poprzez Apeniny, Alpy i Karpaty (Matyja,
Wierzbowski, 2004 oraz starsze cytowane tam prace).
Kamienio³om Lipówka, o bardzo d³ugiej historii wydobywania ska³ wapiennych, po zakoñczeniu eksploatacji,
zosta³ przez ostatniego w³aœciciela terenu – firmê CEMEX,
przeznaczony dla celów edukacji ekologicznej. Z inicjatywy tej firmy i z du¿ym udzia³em jej œrodków finansowych
w wyrobisku powsta³a œcie¿ka przyrodnicza przygotowana
w czêœci biotycznej przez Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Jana D³ugosza (obecnie Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D³ugosza) (Œliwiñska-Wyrzychowska, 2013; Œliwiñska-Wyrzychowska i in.,
2014). Czêœæ abiotyczn¹ przygotowa³o Muzeum Geologiczne PIG-PIB. Œcie¿ka przybli¿a historiê geologiczn¹
regionu i wybrane zagadnienia reprezentowane na poszczególnych stanowiskach.
Na potrzeby œcie¿ki edukacyjnej w kamienio³omie
Lipówka zosta³y stworzone karty pracy i scenariusze do
prowadzenia lekcji w terenie. Korzystaj¹ z nich przede
wszystkim okoliczne szko³y, których nauczyciele uczestniczyli w przygotowanym specjalnie dla nich oprowadzaniu
kuratorskim po œcie¿ce.
W kamienio³omie tym cyklicznie odbywa siê popularnonaukowa impreza o charakterze pikniku rodzinnego pod
has³em Dnia Bioró¿norodnoœci. Bierze w nim udzia³ Uniwersytet Jana D³ugosza w Czêstochowie, Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Muzeum Czêstochowskie oraz wiele innych instytucji nauki i kultury. Na zorganizowanych przez
nie stoiskach s¹ prowadzone m.in. warsztaty rozpoznawania ska³, minera³ów i skamienia³oœci, prezentowane metody badania œrodowiska, doœwiadczenia chemiczne i fizyczne.
Co roku odbywa siê wycieczka po œcie¿ce, z geologiem
w roli przewodnika, a w 2019 r. przeprowadzono edukacyjn¹ grê terenow¹, w której wykorzystano wybrane stanowiska geologiczne wchodz¹ce w sk³ad wyznaczonej trasy
(ryc. 6 – patrz str. 211).
Z proœb¹ o pomoc w stworzeniu geologicznej œcie¿ki
edukacyjnej w kamienio³omie Skarbka, po³o¿onym w pó³nocno-wschodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich (ryc. 7
– patrz str. 211), zwróci³ siê do Muzeum Geologicznego
PIG-PIB w³aœciciel terenu. W dawnym wyrobisku, oczyszczonym z zalegaj¹cych tu latami œmieci, zosta³ za³o¿ony
park linowy, a przy wejœciu do niego odtworzono piec
wapienniczy – istotny element historii rozwoju przemys³u
wapienniczego. W regionie tym wystêpuj¹ utwory górnej
jury w ca³kowicie innym wykszta³ceniu facjalnym ni¿ te
z obszaru Wy¿yny Œl¹sko-Krakowskiej. S¹ to ska³y silnie

skontrastowane facjalnie, powsta³e w œrodowisku p³ytkowodnym: wapienie oolitowe ze strefy kipieli i mikrytowe
ze spokojnych lagun oraz inne osady p³ytkowodne, bêd¹ce
przedmiotem szeregu opracowañ stratygraficzno-facjalnych (np. Liszkowski, 1976; Gutowski, 1998). Wystêpuj¹
tu te¿ s³ynne krzemienie pasiaste, wydobywane w czasach
neolitu w podziemnych wyrobiskach w niedalekich Krzemionkach Opatowskich. Powstanie tych krzemieni jest
zwi¹zane ze schy³kowym okresem formowania siê p³ytkowodnej platformy wêglanowej w póŸnej jurze. Wówczas,
w warunkach tropikalnego i subtropikalnego klimatu, wody
sp³ywaj¹ce do morza z obszarów wynurzonych nios³y
krzemionkê, pochodz¹c¹ z wietrzenia innych minera³ów,
przede wszystkim krzemianów i glinokrzemianów. W zetkniêciu z wod¹ morsk¹ krzemionka wytr¹ca³a siê, tworz¹c
kolejno narastaj¹ce warstwy konkrecji krzemiennych (Gutowski i in., 2006).
Przygotowana œcie¿ka edukacyjna zosta³a poœwiêcona
ods³oniêtym tu ska³om oraz geologii Gór Œwiêtokrzyskich.
Doskonale uzupe³nia ona listê atrakcji pobliskiego zag³êbia
geoturystycznego z parkiem dinozaurów w Ba³towie.
Dobrym przyk³adem zaanga¿owania w opracowanie
geologiczne materia³ów edukacyjnych by³a wspó³praca
Muzeum Geologicznego przy realizacji ekspozycji Giganty Mocy w Be³chatowie, wyj¹tkowego obiektu na mapie
Polski, poœwiêconego w ca³oœci tylko jednemu zespo³owi
wielkich odkrywek górniczych. Na wystawie w czêœci geologicznej przedstwiono okazy wydobyte przy eksploatacji
pok³adów wêgla brunatnego w Kopalni Wegla Brunatnego
Be³chatów w województwie ³ódzkim, w wielkich odkrywkach w okolicach Be³chatowa i Szczercowa. S¹ tu zarówno
skamienia³oœci ze ska³ mezozoicznych (jurajskich i kredowych – por. np. G³owniak, 1991; Wierzbowski, 2017) wystêpuj¹cych na krawêdziach laramijskiego tektonicznego
rowu Kleszczowa, w obrêbie którego wystêpuj¹ pok³ady
wegla brunatnego (por. np. Mrozek, 1975; G³azek, Zapasnik, 1980), jak te¿ przyk³ady kopalnej flory z oligocenu
i miocenu z warstw wêglowych oraz okazy z nadleg³ych
osadów czwartorzêdu – m.in. ciosy mamutów. Uczestnicz¹c w konsultacjach naukowych przy organizowaniu
muzeum, pracownicy MG PIG-PIB pomagali nie tylko
w przygotowywaniu tekstów edukacyjnych, lecz tak¿e w poszukiwaniach skamienia³oœci, wœród których uda³o siê odkryæ koœci jurajskiego gada morskiego – ichtiozaura.
PRZYK£ADY
NIEWYKORZYSTANEGO POTENCJA£U
EDUKACYJNO-GEOTURYSTYCZNEGO
Powy¿sze przyk³ady to dzia³ania na rzecz edukacyjnego zagospodarowania kamienio³omów zakoñczone sukcesem. Niestety niektóre starania zakoñczy³y siê pora¿k¹.
Przyk³adem takich niespe³nionych marzeñ jest kamienio³om Kowalskiego w Wieluniu. Jest to stare wyrobisko,
dawniej znajduj¹ce siê na obrze¿ach miasta, lecz aktualnie
mieszcz¹ce siê niemal w jego centrum. Od dawna stanowi
ulubione miejsce spotkañ wielu pokoleñ m³odzie¿y wieluñskiej.
W kamienio³omie ods³aniaj¹ siê twarde ska³y krzemionkowe – gezy (ryc. 8 – patrz str. 211) – z najwy¿szej
œrodkowej jury. To z nich zbudowano jedn¹ z najwiêkszych
atrakcji turystycznych Wielunia, czyli obronne mury miejskie. Z kolei m³odsze ska³y, wystêpuj¹ce w kamienio³omie,
pokazuj¹ niezwyk³y zapis geologiczny kryzysu sedymen191
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Ryc. 9. Ods³oniête w kamienio³omie Kowalskiego w Wieluniu
krzemionkowe wapienie piaszczyste (gezy) przykryte skondensowanymi utworami œrodkowego i górnego keloweju. Fot. M. Krzeczyñska

tacyjnego g³êbokowodnego œrodowiska morskiego, który
mia³ miejsce na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej. Gromadzone wówczas osady, powoli, przez bardzo d³ugi czas,
s¹ dziœ widoczne w kamienio³omie w postaci zespo³u warstw
o bardzo niewielkiej gruboœci, zawieraj¹cych liczne muszle i szkielety swobodnie p³ywaj¹cych g³owonogów (amonitów i belemnitów) oraz specyficzn¹ warstwê tzw. stromatolitu. Warstwa ta powsta³a z nagromadzenia struktur
bakteryjno-sinicowych przy bardzo wolnej sedymentacji.
Dziêki temu dosz³o w niej do koncentracji materii pochodzenia pozaziemskiego – sferuli metalicznych (por. Brochwicz-Lewiñski i in., 1986). Napotkane w omawianych
utworach muszle amonitów pozwalaj¹ na bardzo szczegó³ow¹ interpretacjê stratygraficzn¹ osadów w kamienio³omie (Gi¿ejewska, 1981).
Teren ten œwietnie nadaje siê do zagospodarowania
jako miejsce edukacji geologicznej, dziêki której to ciekawe stanowisko geologiczne zosta³oby otoczone opiek¹.
Przygotowany przez Muzeum Geologiczne projekt
zagospodarowania zak³ada³ stworzenie w kamienio³omie
przestrzeni przeplataj¹cych siê obszarów edukacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych oraz niewielkiego pawilonu
z sal¹ ekspozycyjn¹, bêd¹cego fili¹ Muzeum Ziemi Wieluñskiej. Prezentowana by³aby w nim budowa i historia
geologiczna regionu, m.in. pokazane in situ ska³y dokumentuj¹ce œrodowisko okolic Wielunia sprzed 160 mln lat.
Pracownicy Muzeum Geologicznego PIG-PIB we wspó³pracy z Urzêdem Miasta w Wieluniu przeprowadzili ju¿
wstêpne prace techniczne: ods³oniêto i odkopano oraz
oczyszczono zasypane wczeœniej œciany kamienio³omu
(ryc. 9), opisano profil, a w³adze doprowadzi³y do wykupienia wiêkszoœci terenu pod planowane zagospodarowa192

nie (Antczak i in., 2014). Niestety w wyniku zmian w³adz
samorz¹dowych projekt zosta³ zarzucony, a ods³oniête
i opisane warstwy skalne zosta³y zaniedbane i zaros³y.
Do najwa¿niejszych obiektów geologicznych w Polsce
nale¿¹ ostatnie istniej¹ce jeszcze œciany dawnych kamienio³omów na Z³otej Górze, na Zawodziu w Czêstochowie.
Na zaproszenie Rady Miasta Czêstochowy oraz Czêstochowskiego Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D³ugosza, Muzeum Geologiczne PIG-PIB zaprezentowa³o ostatnio wyk³ad, w którym wykazano celowoœæ podjêcia czynnej ochrony ocala³ej jeszcze œciany ostatniego z kamienio³omów na
Zawodziu i utworzenia w tym miejscu centrum edukacyjnego. Niestety na przeszkodzie stoi tu wiele trudnoœci,
m.in. fakt, ¿e obszar ten znajduje siê we w³adaniu osób prywatnych.
Trudno przeceniæ rolê naukow¹ i przyrodniczo-poznawcz¹ starych kamienio³omów na Zawodziu. Ods³oniête tu
u³awicone wapienie górnej jury (ryc. 10 – patrz str. 211),
nale¿¹ce do piêtra oksfordzkiego, stanowi¹ wzorzec s³ynnych z bogactwa skamienia³oœci tzw. warstw zawodziañskich wyró¿nionych ju¿ w 1913 r. przez S. Koroniewicza
i B. Rehbindera (por. Ró¿ycki, 1953). Z jednej strony wapienie te s¹ interesuj¹ce z punktu widzenia ich wykszta³cenia. Z drugiej – od dawna stanowi³y cenny materia³
budowlany, wykorzystany w wielu budynkach w Czêstochowie. Zas³ynê³y jednak przede wszystkim jako miejsce
pozyskiwania wspania³ych skamienia³oœci, zw³aszcza ró¿norodnych muszli amonitów. Na podstawie zebranego st¹d
materia³u ustanawiano nowe gatunki i rodzaje tych wymar³ych g³owonogów, nadaj¹c im nazwy nawi¹zuj¹ce do
regionu, które na trwa³e wesz³y do œwiatowej literatury
geologicznej. Przyk³adowo, Bukowski (1887) ustanowi³ st¹d
nowy gatunek amonita, nazwany przez niego Perisphinctes wartae, od przep³ywaj¹cej przez Zawodzie rzeki Warty.
Gatunek ten sta³ siê jednym z najwa¿niejszych taksonów
dla datowania ska³ oksfordzkich, a jego obecnoœæ zosta³a
póŸniej szeroko udokumentowana w ró¿nych krajach
Europy – od Polski i Niemiec, a¿ po Francjê i Hiszpaniê.
Z warstw zawodziañskich pochodz¹ te¿ okazy stanowi¹ce
podstawê do wyró¿nienia nowych dla nauki rodzaju i podrodzajów amonitów. Do takich nale¿¹ rodzaj Subdiscosphinctes ustanowiony przez Malinowsk¹ (1972), z podrodzajem – Aureimontanites (nazw¹ zawieraj¹c¹ w sobie
³aciñski zapis Z³otej Góry – aureus – z³oty, montanites –
górski) ustanowionym przez Brochwicza-Lewiñskiego
(1975). Na podstawie okazów zebranych w kamienio³omach na Zawodziu Brochwicz-Lewiñski (1973) ustanowi³
tak¿e nowy rodzaj amonita Passendorferia (nazwa od
wybitnego polskiego geologa Edwarda Passendorfera).
Rodzaj ten sta³ siê podstaw¹ nowej klasyfikacji amonitów
pochodz¹cych z osadów górnojurajskich po³udniowego
oceanu Tetydy i zosta³ szeroko opisany póŸniej z Hiszpanii, W³och, Wêgier, S³owacji, Ukrainy, Rumunii, a jego
obecnoœæ w ska³ach na Zawodziu dowodzi ³¹cznoœci dawnych mórz pokrywaj¹cych obszar Œrodkowej Polski z tym
w³aœnie po³udniowym oceanem.
Nastêpstwo warstw ods³oniêtych w ostatnim ju¿ obecnie istniej¹cym kamienio³omie na Zawodziu stanowi wa¿ny
wzorzec dla nauki i punkt odniesienia dla badañ stratygraficznych systemu jurajskiego. Mo¿na tu wspomnieæ, ¿e
w³aœnie ten kamienio³om by³ prezentowany w roku 2006
geologom uczestnicz¹cym w odbywaj¹cym siê w Polsce
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Œwiatowym Kongresie Stratygrafii Systemu Jurajskiego
organizowanym pod patronatem Miêdzynarodowej Unii
Nauk Geologicznych (G³owniak, 2006).
Wreszcie nie sposób nie doceniæ edukacyjnych walorów
kamienio³omu. Wartoœæ naukowa pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z popularyzacj¹ wiedzy geologicznej o regionie i o wymar³ych morskich organizmach, zw³aszcza
amonitach. W wydanym przez PIG-PIB podrêczniku multimedialnym dla szkó³ pt. Zrozumieæ Ziemiê, kamienio³om
ten stanowi wa¿ny punkt odniesienia dla poznania geologii
ca³ego regionu. Dlatego naszym zdaniem istnieje pilna
potrzeba ochrony œcian ostatniego, istniej¹cego jeszcze
kamienio³omu na Zawodziu, przede wszystkim ujêcia go w
planach zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten w
porozumieniu z aktualnymi w³aœcicielami móg³by byæ
zachowany jako niezabudowany, byæ mo¿e o charakterze
parku z geologiczn¹ ekspozycj¹. Zniszczenie tego kamienio³omu, czy te¿ jego zabudowa, stanowi³oby niepowetowan¹ stratê dla nauki i edukacji.
UWAGI OGÓLNE
Stare kamienio³omy powinny podlegaæ ochronie jako
wa¿ne obiekty naszego dziedzictwa geologicznego. Tak
niestety najczêœciej nie jest. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy
jest z jednej strony niedoskona³a ochrona prawna takich
obiektów, z drugiej – czêsto nieznajomoœæ istniej¹cych przepisów prawnych. Zagadnienie to wymaga dyskusji na szerokim forum z udzia³em osób maj¹cych wp³yw na kszta³t
i zakres ochrony przyrody w naszym kraju.
Rol¹ œwiata naukowego jest wskazanie wartoœciowych
wyrobisk górniczych i kszta³towanie pozytywnego nastawienia spo³eczeñstwa do nich. Do w³adz lokalnych i centralnych powinno natomiast nale¿eæ podjêcie kroków w celu
ich zabezpieczenia zarówno w sensie formalnym, jak i gospodarczym. W odniesieniu do dyskutowanych tu przyk³adów
z okolic Czêstochowy, to istotn¹ rolê w tym regionie mog³oby odegraæ utworzenie dyskutowanego obecnie projektu
Geoparku Pó³nocnej Jury. Park ten mia³by obj¹æ obszary
wzd³u¿ doliny Warty na jej prze³omowym odcinku pomiêdzy Czêstochow¹ i Mstowem oraz dalej na po³udnie, a¿ po
okolice Z³otego Potoku. Da³by on w ten sposób argument
do zabezpieczenia i wykorzystania geoedukacyjnego oraz
geoturystycznego wielu istniej¹cych tu starych kamienio³omów, jak omawiany powy¿ej kamienio³omy na Zawodziu, ale równie¿ kamienio³om Janina w Juliance (jurajska
rafa koralowa) czy kamienio³om Amerykan w Z³otym
Potoku (jurajski podmorski sp³yw grawitacyjny).
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Ryc. 1. Triasowe megariplemarki na dnie kamieniołomu Sadowa
Góra – obecnie w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera. Fot. arch. UM Jaworzno

Ryc. 6. Wapienie skaliste w północno-zachodniej ścianie kamieniołomu Lipówka z widocznym otworem Jaskini Szeptunów

Ryc. 7. Wapienie oolitowe i mikrytowe w kamieniołomie Skarbka

Ryc. 8. Krzemionkowe wapienie piaszczyste (gezy) w odsłoniętej
ścianie kamieniołomu Kowalskiego w Wieluniu

Ryc. 10. Ostatnia zachowana ściana z uławiconymi wapieniami w kamieniołomie na Zawodziu w Częstochowie. Ryc. 6–8 i 10
fot. M. Krzeczyńska
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