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BLOK ARTYKU£ÓW POŒWIÊCONYCH
JUBILEUSZOWEJ XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB
Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie i architekturze – Kielce, 27.11.2020
Jubileuszowa XXV edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kamieñ
w z³o¿u, architekturze i krajobrazie odby³a siê 27 listopada 2020 r.
Ze wzglêdu na sytuacjê
epidemiczn¹ konferencja odby³a siê on-line. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e by³o
to pierwsze spotkanie organizowane w ten sposób przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy w jego stuletniej historii. Po raz pierwszy te¿
konferencja by³a przygotowana tylko przez Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB, bez wspó³udzia³u Targów Kielce.
Zarówno iloœæ zg³oszonych wyst¹pieñ, jak i ich zró¿nicowana problematyka, nieodbiegaj¹ca od poprzednich
edycji, œwiadcz¹, ¿e utrudnione warunki pracy i koniecznoœæ izolacji szczêœliwie nie wp³ynê³y hamuj¹co na prace
badawcze w zakresie szeroko rozumianego kamieniarstwa.
W konferencji wziê³y udzia³ 53 osoby reprezentuj¹ce
ró¿ne instytucje, zwi¹zane nie tylko z geologi¹. Zosta³o
wyg³oszonych 12 referatów, w ramach których poruszono
szeroki wachlarz problemów. Wskazano m.in. na konsekwencje zaniechania eksploatacji unikalnych z³ó¿ kamienia budowlanego, szeroko u¿ywanego w obiektach historycznych, takich jak czarny wapieñ dêbnicki, br¹zowy
wapieñ bolechowicki czy czerwony zlepieniec zygmuntowski. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ wprowadzenia
rozwi¹zañ prawnych, umo¿liwiaj¹cych prowadzenie niewielkiego wydobycia na cele konserwatorskie, pomimo
istniej¹cych zakazów lub ograniczeñ wynikaj¹cych z ró¿-

nych form ochrony, funkcjonuj¹cych na danych obszarach.
Nakreœlono historiê trwaj¹cej pó³ wieku eksploatacji piaskowców dolnego dewonu na górze Barczy w Górach
Œwiêtokrzyskich. Przedstawiono problemy dotycz¹ce
okreœlania blocznoœci w ró¿nych typach z³ó¿ surowców
skalnych, wynikaj¹ce m.in. z braku podstawowych definicji np. bloku skalnego czy minimalnej blocznoœci. Podkreœlono, ¿e liczne luki w istniej¹cym systemie prawnym z jednej strony stwarzaj¹ problemy z dokumentacj¹ z³ó¿,
a z drugiej – uniemo¿liwiaj¹ w³aœciw¹ ich ochronê. Zaprezentowano symulacjê oddzia³ywania czynników atmosferycznych na próbki piaskowców w warunkach laboratoryjnych oraz zastosowanie profilometrii laserowej do badania
antypoœlizgowych w³aœciwoœci (chropowatoœci i falistoœci)
powierzchni wybranych rodzajów granitu. Scharakteryzowano procesy deterioracji elewacji piaskowcowej XIX-wiecznego budynku Archiwum Pañstwowego w Poznaniu, a tak¿e opisano metody renowacji i konserwacji unikatowej p³yty z tropami wczesnojurajskich dinozaurów na
terenie rezerwatu Gagaty So³tykowskie w Górach Œwiêtokrzyskich. Zaprezentowano ciekaw¹ formê wykorzystania
mini lapidariów g³azów narzutowych jako przystanków
œcie¿ki rowerowej wokó³ £ukowa. W kolejnych wyst¹pieniach omówiono wykorzystanie kamienia w budowlach
z ró¿nych okresów historycznych i obszarów Polski:
w megalitach kultury pucharów lejkowatych, sprzed ok.
3500 lat na Kujawach, przez kamienne krêgi i kurhany kultury wielbarskiej (I–V w. n.e.) w Borach Tucholskich po
romañskie koœcio³y w Dziekanowicach i Czchowie (okolice Krakowa). W podsumowaniu konferencji wskazano na
nierozerwalne zwi¹zki cz³owieka z kamieniem, opisane
w literaturze na przestrzeni dziejów.
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