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GEO-GRÓDEK w Ogrodzie Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie
Ogród Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema – Park edukacyjny, powstawa³ w latach 2005–2007. Od 2008 r. jest prowadzony przez Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie.
Zajmuje on po³udniowo-wschodni¹ czêœci Parku Lotników
Polskich przy Alei Pokoju 6 i ma pow. 6 ha. Znajduje siê w
nim ok. 60 ekspozycji, m.in. urz¹dzenia i instalacje edukacyjne, g³ównie z zakresu optyki, akustyki, mechaniki oraz
wielu innych zagadnieñ. Wœród mieszkañców Krakowa inicjatywa ta cieszy siê coraz wiêkszym uznaniem, czego
wyrazem jest liczba ponad 90 tys. osób, które odwiedzi³y
Park w zesz³ym roku. Z roku na rok przybywa osób, które
aktywnie spêdzaj¹ tu czas, ³¹cz¹c zabawê z edukacj¹.
Poczynaj¹c od 2013 r., w ramach projektu unijnego, w
Ogrodzie Doœwiadczeñ jest realizowana kolejna sta³a ekspozycja pod nazw¹ GEO-GRÓDEK. Jej celem jest stwo-

ekspozycji okazów by³o zaprzestanie eksploatacji, zamkniêcie, zaroœniêcie lub zdewastowanie miejsc ich wydobycia. Mia³o to miejsce w przypadku tufu filipowickiego czy
porfiru z Miêkini, a nawet czarnego wapienia dêbnickiego.
Niektórych, np. holoceñskiej martwicy wapiennej z podkrakowskich dolinek usytuowanych po pó³nocnej stronie rowu
krzeszowickiego, nie uda³o siê w ogóle pozyskaæ.
Wszystkie prezentowane tu okazy ska³ posiadaj¹ naturaln¹ powierzchniê œcian i pochodz¹ g³ównie z kamienio³omów eksploatuj¹cych dany surowiec na potrzeby zabytkowej i wspó³czesnej architektury Krakowa. Do ka¿dego bloku jest swobodny dostêp umo¿liwiaj¹cy ogl¹danie
eksponatu ze wszystkich stron. Wszystkie okazy posiadaj¹
tabliczki identyfikacyjne w jêzyku polskim i angielskim,
podaj¹ce nazwê ska³y, jej strukturê, teksturê, sk³ad mi-

Ryc. 1. Fragment GEO-GRÓDKA; na pierwszym planie (na prawo) heksagonalny s³up prekambryjskiego bazaltu z Wo³ynia z kamienio³omu w miejscowoœci Bazaltowe (Janowa Dolina) na Ukrainie, obok wielka bry³a mioceñskiego andezytu z góry W¿ar k. Czorsztyna,
a po lewej blok granitu z kamienio³omu w Strzegomiu. Czerwony blok w g³êbi (drugi od lewej) w kszta³cie obelisku to tuf filipowicki z
Kowalskiej Góry niedaleko Krzeszowic

rzenie interaktywnej prezentacji, maj¹cej za zadanie zaznajomienie zwiedzaj¹cych z najwa¿niejszymi typami ska³
skorupy ziemskiej oraz umo¿liwienie samodzielnej identyfikacji podstawowych cech diagnostycznych prezentowanych okazów.
Na ekspozycjê sk³ada siê 17 bloków skalnych o kubaturze do kilku metrów szeœciennych, wadze do kilkunastu
ton i œrednicy do kilku metrów. Zosta³y one tak dobrane,
¿eby zapoznaæ zwiedzaj¹cych z podstawowymi typami
ska³ wystêpuj¹cymi w skorupie ziemskiej, a jednoczeœnie,
aby w wiêkszoœci by³y to surowce skalne, które znalaz³y
zastosowanie w szeroko rozumianej architekturze Krakowa. Pewn¹ przeszkod¹ w pozyskiwaniu zaplanowanych do

neralny, wiek oraz miejsce pochodzenia, a tak¿e sposób
i ogólnie dostêpne miejsce jego zastosowania w architekturze Krakowa. Umieszczone s¹ tam równie¿ dane na temat
ofiarodawcy danego eksponatu.
Na ekspozycjê sk³adaj¹ siê okazy z ró¿nych jednostek
strukturalno-tektonicznych Polski, jak równie¿ spoza jej
granic. Z obszaru monokliny œl¹sko-krakowskiej pochodz¹:
dewoñski czarny wapieñ dêbnicki z kamienio³omu Nowy
Dêbnik w Dêbniku, œrodkowotriasowy dolomit diploporowy z kamienio³omu w Libi¹¿u, permski tuf filipowicki
i zlepieniec myœlachowicki z kamienio³omu na Kowalskiej
Górze oraz podobnego wieku fioletowy porfir z kamienio³omu w Miêkini k. Krzeszowic, a tak¿e bia³y skalisty
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wapieñ górnojurajski z tzw. Kamienio³omu Miejskiego na
krakowskich Krzemionkach. Z Dolnego Œl¹ska sprowadzono okaz m³odopaleozoicznego granitu z kamienio³omu
w Strzegomiu z monokliny przedsudeckiej, prekambryjski
marmur Bia³a Marianna ze Stronia Œl¹skiego w Sudetach
Œrodkowych, zielony serpentynit z kamienio³omu w Nas³awicach z rejonu góry Œlê¿y oraz gnejs oczkowy z kamienio³omu w Pi³awie Górnej z przedgórza Sudetów Œrodkowych.
Z zewnêtrznych Karpat fliszowych pochodzi górnokredowy zielony piaskowiec godulski z Brennej k. Skoczowa,
brunatny górnokredowy piaskowiec istebniañski z Woli Komborskiej k. Krosna oraz popielaty mioceñski andezyt z góry
W¿ar k. Czorsztyna. Natomiast wielki otoczak karboñskiego popielatego granitu tatrzañskiego z Karpat wewnêtrznych zosta³ pozyskany z aluwiów rzeki Bia³ki z miejscowoœci Trybsz. Z obszaru zapadliska przedkarpackiego z kamienio³omu Piñczak (okolice Piñczowa) sprowadzono
wielk¹ bry³ê mioceñskiego, bia³ego, drobnoziarnistego wapienia piñczowskiego. Polodowcowy eratyk pozyskano z
utworów gliny zwa³owej zlodowacenia pó³nocnopolskiego
z W³adys³awowa na Pomorzu.
Tylko jeden okaz pochodzi spoza dzisiejszych granic
Polski, ale jest surowcem powszechnie obecnym w architekturze kamiennej Krakowa. Jest to ukszta³towany ciosem termicznym s³up prekambryjskiego bazaltu z Wo³ynia z kamienio³omu w przedwojennej Janowej Dolinie, a dzisiejszej
miejscowoœci Bazaltowe na Ukrainie.
Wszystkie wymienione wy¿ej okazy ska³ zosta³y rozmieszczone w GEO-GRÓDKU wed³ug kryteriów genetycznych, w grupach takich jak: ska³y osadowe, ska³y
magmowe, ska³y metamorficzne; osobn¹ kategoriê stanowi g³az narzutowy.
Integraln¹ czêœci¹ ekspozycji jest zestaw kilkunastu
znacznie mniejszych okazów ska³ i minera³ów, umieszczonych na specjalnym stole preparacyjnym, umo¿liwiaj¹cy
zwiedzaj¹cym bezpoœredni¹ identyfikacjê wybranych cech
diagnostycznych za pomoc¹ dostêpnego na miejscu oprzyrz¹dowania, tj: kwasu solnego 5%, rylca, lupy, ig³y magnetycznej itp. Wszystkie te okazy s¹ opisane w sposób jednoznacznie umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacjê, ze wskazaniem
cech do indywidualnego rozpoznawania. W tej grupie okazów, wymienianych na nowe eksponaty w miarê „zu¿ycia”, znajduj¹ siê m.in.: sól kamienna, bardzo grubokrystaliczny gips, magnetyt, dolomit, czerwony wapieñ
krynoidowy, melafir g¹bczasty, wêgiel kamienny, siarka
rodzima, bu³a krzemienna, skrzemienia³e drewno, fragment wapienia zmodyfikowanego procesami krasowymi
i inne. T¹ czêœci¹ ekspozycji zajmuj¹ siê studenci z Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, którzy s³u¿¹ pomoc¹
i pomagaj¹ zwiedzaj¹cym w rozpoznawaniu prezentowanych okazów.
Dope³nieniem ca³oœci ekspozycji s¹ tablice informacyjne
w formie plansz, na których znajduj¹ siê m.in. tabela straty-
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graficzna dziejów Ziemi oraz uproszczone tabele klasyfikacyjne ska³ magmowych, osadowych i metamorficznych.
W planach dzia³alnoœci Ogrodu Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema na najbli¿szy sezon jest wydanie folderu
zawieraj¹cego znacznie poszerzone, szczegó³owe charakterystyki ska³ eksponowanych w GEO-GRÓDKU, z opisem miejsc ich eksploatacji, mo¿liwoœciami architektonicznego wykorzystania oraz z podaniem przyk³adów ich
zastosowania na terenie Krakowa. Znajdzie siê tam równie¿ mapa geologiczna Polski, mapa geologiczna okolic
Krakowa i szczegó³owa tabela stratygraficzna z zaznaczeniem przynale¿noœci wiekowej eksponowanych okazów
ska³. Folder ten bêdzie zawiera³ kolorowe zdjêcia makroi mikroskopowe eksponowanych ska³, miejsc lub kamienio³omów, z których one pochodz¹, jak równie¿ wybranych obiektów architektury Krakowa, w których znalaz³y
one zastosowanie.
Autor tego komunikatu jest przekonany, ¿e powsta³a w
Ogrodzie Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema nowa ekspozycja przyczyni siê do poszerzenia znajomoœci geologii
wœród zwiedzaj¹cych Ogród, g³ównie dzieci i m³odzie¿y
szkolnej z terenu Krakowa i okolic, rozbudzi w nich zainteresowanie t¹ dziedzin¹ wiedzy, a mo¿e nawet zachêci do
podjêcia studiów geologicznych, np. w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Ca³y projekt jest pilotowany przez dyrekcjê Muzeum
In¿ynierii Miejskiej w Krakowie – mgr. Marka Golonkê
i dr Ewê Wyka oraz dr. Rafa³a Sworsta z Ogrodu Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema, odpowiadaj¹cego za logistyczn¹ stronê tego przedsiêwziêcia. Projekt wykonawczy
i koncepcjê architektoniczn¹ przygotowa³a Pracownia
Architektury Krajobrazu i Wnêtrz „LAND-ARCH” z Krakowa
pod kierunkiem architekta krajobrazu mgr in¿. Karoliny
Bober. Opracowaniem geologicznej koncepcji GEO-GRÓDKA
i doborem eksponowanych okazów ska³ zajmowa³ siê autor
niniejszego komunikatu.
Wszystkie okazy eksponowane w GEO-GRÓDKU w obrêbie
Ogrodu Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema zosta³y podarowane
przez osoby prywatne, zak³ady i przedsiêbiorstwa, którym w tym
miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ. Osoby te i instytucje
odnosi³y siê z pe³nym zrozumieniem do idei powstaj¹cej ekspozycji, s³u¿y³y rad¹ i pomoc¹ przy pozyskiwaniu okazów. Do grona
darczyñców nale¿¹: Pañstwo doktorostwo Aleksandra i Józef
Kasprzykowie z Kowalskiej Góry; Gmina Miêkinia, oraz firmy:
„Bazalt Invest” z Piaseczna; „Przedsiêbiorstwo Kamieniarskie
WOLSKI” z Kluszkowiec; Przedsiêbiorstwo Budownictwa In¿ynieryjnego „Trans-Ziem” z Krakowa; „Kopalnia Dolomitu
Libi¹¿”; „Polimex-Development Kraków Sp. z o.o.”; „Marmur-P³ytki” z Pod³ê¿a; „Brach Tadeusz Zak³ad Wydobycia
Kamienia Budowlanego” z Woli Komborskiej; „Zak³ad Górniczy
G³êbiec” z Brennej; „Kopalnia Pi³awa Górna”; „Omya Sp. z o.o.
Stroñskie Zak³ady Kamienia Budowlanego”; „Kopalnie
Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wroc³awiu Sp. z o.o.” z
Nas³awic; ¿wirownia w Nowej Bia³ej – Stanis³aw Ko³odziej oraz
„STM Przedsiêbiorstwo Budowlane Grabarczyk Sp.j.” z Gdyni.

Jacek Rajchel
Serwis fotograficzny na str. 67

GEO-GRÓDEK w Ogrodzie Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie
(patrz str. 15)

Ryc. 2. Fragment ekspozycji ska³ osadowych GEO-GRÓDKA;
na pierwszym planie wielka, pionowo ustawiona bry³a mioceñskiego wapienia piñczowskiego z okolic Piñczowa, po prawej
z³om u³awiconego wapienia skalistego z krakowskich Krzemionek, po lewej fragment grubej ³awicy górnokredowego piaskowca istebniañskiego z Woli Komborskiej k. Krosna

Ryc. 3. Fragment ekspozycji GEO-GRÓDKA; po lewej stronie
fragment ³awicy górnokredowego piaskowca godulskiego z
Brennej k. Skoczowa, po prawej g³az narzutowy ró¿owego granitognejsu z gliny zwa³owej zlodowacenia pó³nocnopolskiego z
W³adys³awowa (Pomorze)

Ryc. 4. Fragment GEO-GRÓDKA; na pierwszym planie (po prawej stronie) eratyk ró¿owego granitognejsu pozyskany z gliny
zwa³owej zlodowacenia pó³nocnopolskiego we W³adys³awowie; najwy¿szy okaz to fragment górnokredowego, karpackiego piaskowca godulskiego z Brennej k. Skoczowa. Wszystkie fot. J. Rajchel
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