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BLOK ARTYKU£ÓW POŒWIÊCONYCH
XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE
„Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie i architekturze”
Kielce, 08.04.2016
Konferencja naukowa „Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie
i architekturze” towarzyszy targom kamieniarskim SALON
KAMIENIA w ramach Ogólnopolskich Targów Materia³ów
Budowlanych Mieszkañ i Wyposa¿enia Wnêtrz – DOM.
Jest ona organizowana przez Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB
i Targi Kielce w Centrum Targowym w Kielcach od 1996 r.
Charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ poruszanej tematyki, obejmuj¹cej zagadnienia zwi¹zane z wystêpowaniem
z³ó¿ surowców budowlanych w Polsce i na œwiecie, ich
wydobyciem oraz praktycznym zastosowaniem. S¹ równie¿
omawiane problemy wp³ywu eksploatacji tych kopalin na
œrodowisko i krajobraz, a tak¿e aspekty geoedukacyjne
czynnych i nieczynnych kamienio³omów oraz obiektów
architektonicznych.
W XXI edycji konferencji wziê³o udzia³ 105 osób z centralnej i po³udniowej Polski. Wyg³oszono jedenaœcie referatów o bardzo zró¿nicowanej tematyce – od wystêpowania
trapów bazaltowych na œwiecie i zastosowania bazaltu w
budownictwie, przez surowce skalne w architekturze staro¿ytnego Rzymu i rolê „marmuru b³ogos³awionej Salomei”
w sakralnych detalach architektonicznych Ma³opolski
(Bromowicz & Figarska-Warcho³, 2016), po technologie
wykorzystywane wspó³czeœnie w eksploatacji surowców
wêglanowych w kopalni Trzuskawica (Góry Œwiêtokrzyskie). Scharakteryzowano z³o¿a ³upków krystalicznych
Dolnego Œl¹ska (Stañczak, 2016) oraz piaskowców dolnojurajskich pó³nocno-zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. Omówiono równie¿ wp³yw gipsów na kszta³towanie krajobrazu Ponidzia. Przedstawiono walory edukacyjne g³azów narzutowych Drawieñskiego Parku Narodowego (Górska-Zabielska, 2016) oraz mo¿liwoœci wykorzystania
lokalnego kamienia jako produktu geoturystycznego w projektowanym Geoparku Chêciñsko-Kieleckim.
Cytowane powy¿ej prace s¹ zamieszczone w tym wydaniu Przegl¹du Geologicznego.
Fakt organizacji SALONU KAMIENIA w³aœnie w
Kielcach ma swoje uzasadnienie w tradycjach kamieniarskich regionu œwiêtokrzyskiego, siêgaj¹cych X w. Wówczas
zaczêto wznosiæ pierwsze kamienne budowle sakralne, wykorzystuj¹c wapieñ piñczowski i piaskowce dolnojurajskie.
Rozkwit kamieniarstwa przypad³ tu na XVI w. i pierwsz¹
po³owê XVII w., a zwi¹zany by³ z powstawaniem renesansowych rezydencji oraz barokowych koœcio³ów. W okresie
tym prê¿nie dzia³a³y oœrodki kamieniarskie w Szyd³owcu
i Kunowie, bazuj¹ce na lokalnych z³o¿ach piaskowców
dolnojurajskich. Swój rozkwit prze¿ywa³ równie¿ oœrodek
chêciñski pozyskuj¹cy wapienie dewoñskie o du¿ych
walorach dekoracyjnych, zwane marmurami chêciñskimi
lub œwiêtokrzyskimi, z okolicznych ³omów na Górze Zamkowej, Zelejowej czy Rzepce. Wydobywano tak¿e zlepieniec
permski na Irzmañcu (obecnie Czerwona Góra). W okresie
renesansu intensywnie rozwija³ siê oœrodek piñczowski,

bazuj¹cy na neogeñskim wapieniu piñczowskim. Kolejna
faza intensyfikacji wydobycia i przeróbki surowców
budowlanych mia³a miejsce w XIX w., kiedy to Stanis³aw
Staszic pe³ni³ funkcjê generalnego dyrektora Wydzia³u
Przemys³u i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Góry
Œwiêtokrzyskie sta³y siê wówczas czêœci¹ Staropolskiego
Okrêgu Przemys³owego, zwanego tak¿e Zag³êbiem Staropolskim. Surowce skalne (piaskowce) z rejonu Kunowa
by³y wykorzystywane nie tylko do rozbudowy du¿ych miast
Polski, lecz równie¿ zak³adów przemys³owych (np. w dolinie rzeki Kamiennej) i twierdz obronnych w Modlinie
i Dêblinie. W Chêcinach otwarto zak³ad przeróbki marmurów. Powstanie kolei d¹browskiej pod koniec XIX w.
znacz¹co przyczyni³o siê do zwiêkszenia produkcji elementów budowlanych w oœrodku szyd³owieckim. W tym
samym czasie rozwinê³o siê na skalê przemys³ow¹ wydobycie triasowych piaskowców w rejonie Tumlina. W okresie
miêdzywojennym wydobycie piaskowców dolnotriasowych
i dolnojurajskich koncentrowa³o siê w pó³nocnej czêœci
regionu œwiêtokrzyskiego, miêdzy Mniowem na zachodzie
a Podolem na wschodzie. Po drugiej wojnie œwiatowej,
w zwi¹zku z odbudow¹ kraju po zniszczeniach wojennych,
gwa³townie wzros³o zapotrzebowanie na surowce skalne
zarówno na kruszywa, jak i kamienie bloczne oraz dekoracyjne. Powsta³y równie¿ du¿e cementownie i zak³ady wapiennicze, na potrzeby których rozpoczê³a siê intensywna
eksploatacja wapieni oraz margli górnodewoñskich i górnojurajskich. Ostatni impuls w przemyœle wydobywczym jest
zwi¹zany z rz¹dowym programem budowy dróg szybkiego
ruchu i autostrad po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.
Region œwiêtokrzyski jest dziœ wa¿nym w kraju okrêgiem eksploatacji surowców skalnych, wykorzystywanych
w szczególnoœci w budownictwie i drogownictwie. O jego
znaczeniu decyduje wystêpowanie z³ó¿ o dobrych parametrach geologiczno-górniczych i dobrej jakoœci kopaliny
oraz korzystne, ze wzglêdów transportowych, po³o¿enie w
centrum kraju. Wydobycie kamieni budowlanych i zwi¹zane
z nimi dziedziny przemys³u maj¹ znacz¹cy udzia³ w gospodarce regionu œwiêtokrzyskiego.
Obecnie, w regionie œwiêtokrzyskim, czynnych jest
kilkadziesi¹t wiêkszych i mniejszych kamienio³omów,
w których s¹ eksploatowane g³ównie wapienie i dolomity
œrodkowo- i górnodewoñskie, wapienie górnojurajskie oraz
piaskowce górnokambryjskie, dolnodewoñskie, dolnotriasowe i dolnojurajskie; w niecce nidziañskiej natomiast –
wapienie neogeñskie.
Najwiêksze wydobycie maj¹ z³o¿a wapieni i dolomitów dewoñskich – na kruszywa budowlane i drogowe – we
wschodniej (Budy, Piskrzyn, Wszachów), centralnej (rejon
£agowa, Józefka) i po³udniowo-zachodniej (Kowala Ma³a
i JaŸwica) czêœci Gór Œwiêtokrzyskich. Takie samo przeznaczenie maj¹ wapienie jurajskie (z³o¿a rejonu Morawicy
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i Celin). Intensywnie s¹ eksploatowane z³o¿a piaskowców
kwarcytowych Bukowa Góra (dewon) i Wiœniówka (kambr),
dostarczaj¹ce kamieni ³amanych oraz surowca do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych. Na mniejsz¹ skalê, w postaci bloków i kamienia ³upanego s¹ wydobywane piaskowce
triasowe (rejon Suchedniowa i Tumlina) oraz jurajskie
(Œmi³ów, Szyd³owiec, ¯arnów), wystêpuj¹ce w kilkudziesiêciu z³o¿ach w pó³nocnej czêœci regionu. Wapienie bloczne,
okreœlane zazwyczaj jako marmury œwiêtokrzyskie i wykorzystywane do produkcji bloków, p³yt oraz kamiennych
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elementów budowlanych, s¹ eksploatowane w Bolechowicach i rejonie Morawicy. Natomiast z³o¿a blocznego wapienia piñczowskiego (tzw. piñczaka) w ostatnich latach
straci³y na znaczeniu i wydobycie z nich jest minimalne.
Kamienie ³amane i bloczne z regionu œwiêtokrzyskiego od
d³u¿szego czasu stanowi¹ oko³o 35% ogólnej iloœci tego
surowca wydobywanego w kraju.
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