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Fot. 088 Widok ekspozycji rud cynku i ołowiu przed remontem w listopadzie 2008 roku

Fot. 089 Widok ekspozycji triasu przed remontem w listopadzie 2008 roku.
Największy kamień jest obecnie eksponowany w części ery kenozoicznej.
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Trias dolny
Utwory triasu dolnego, zwane też pstrym piaskowcem, których powstanie jest
lokowane na osi czasu od 252 do 247 milionów lat temu na ziemi chrzanowskiej są
odsłonięte w niewielu miejscach, chociaż są szeroko rozprzestrzenione. Poza
pstrym, czerwonawym piaskowcem znajdujemy tutaj sporo wapieni i dolomitów
określanych jako ret. Tytułem wstępu należy zauważyć, że sedymentacja tych
utworów trwała zaledwie 5 milionów lat.
Nasze okazy pochodzą z kilku miejsc. Pierwszym z nich jest dolina potoku
Włosienka płynącego wzdłuż wschodniej krawędzi kompleksu leśnego zwanego
Czarny Las. Jest to granica gmin Babice oraz Alwernia, do której należy przysiółek
Kamionka Wielka. Tutejszy pstry piaskowiec składa się z dużych otoczaków
spojonych węglanem wapnia oraz lepiszczem krzemionkowo-limonitowym. Skałę
można oglądać w nurcie cieku. Wąwóz którym płynie jest bardzo głęboki.

Fot. 090 Dno głównego nurtu Włosienki - 24.03.2000 roku
Fot. 091 Widok z górnej krawędzi doliny na dno cieku - 6.12.2008

Drobnoziarniste piaskowce pozyskano ze skarpy nad ulicą Rajską w Płazie
Dolnej. Skałę ujawniono podczas nielegalnej rozbudowy drogi. Teraz miejsce to
całkowicie znikło pod bujną roślinnością. W Płazie Górnej w stokach doliny Płazianki
odsłaniają się jeszcze iły retu, które nie nadają się do eksponowania w ogrodzie.

Fot. 092 Odsłonięcie piaskowców i wapieni triasu przy ulicy Rajskiej - 28.08.2012
Fot. 093 Brzeg Płazianki w Płazie Górnej, iły retu - 6.02.2007

Dolomity retu, w tym okazy zawierające krzemienie odkryto w Jaworznie
przypadkowo na trasie budowy Drogi Współpracy Regionalnej. Miejsce to znajduje
się na granicy Byczyny i Jelenia.

Fot. 094, 095 Trasa budowanej drogi i odłamki dolomitów w wykopie na poboczu - 9.10.2010

Innym miejscem występowania dolomitów retu w utworach powierzchniowych
są szczytowe partie wzgórza Korzeniec w Cezarówce Dolnej. Wzniesienie to
znajduje się na północ od drogi Jaworzno – Chrzanów a na zachód od autostrady.
Skała ta występuje tutaj jako skałki oraz luźne kamienie. Ma ona po części budowę
laminowaną, po części jamistą, komórkową. W ogrodzie są jeszcze eksponowane
okazy pozyskane z wykopów podczas prac w rejonie rynku w Jaworznie.

Fot. 096, 097 Jaworzno Korzeniec wychodnie dolomitów retu - 15.11.2008

Fot. 098 Jaworzno Korzeniec, dolomit retu o budowie laminowanej - 15.11.2008
Fot. 099 Jaworzno Korzeniec, dolomit retu o budowie komórkowej - 15.11.2008

Utwory retu w terenie można jeszcze zobaczyć w wąwozie Smolarnia
w stokach Żelatowej od strony Pogorzyc Stoków. Bierze z nich początek słynne
„Źródełko pod bukiem”. Nieco powyżej w wąwozie po jego lewej stronie odsłaniają
się wychodnie grubych ławic wapieni marglistych. Okazy stąd pozyskiwane nie
nadają się do prezentowania na otwartej przestrzeni.

Fot. 100 Żelatowa – „Źródełko pod bukiem” - 6.07.2006
Fot. 101 Żelatowa - wychodnie wapieni marglistych powyżej źródełka - 29.05.2008

Fot. 102 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Zlepieniec – Kamionka Wielka, Dolina Włosienki. Okazy zostały pozyskane przez
Mariana Kuca w maju 1995 roku. Ich charakterystyczną cechą są duże otoczaki.
Prawdopodobnie powstały one wskutek redepozycji składników arkozy
kwaczalskiej.
2. Piaskowce i margle – Płaza Dolna, ulica Rajska. Te okazy pozyskano w 2000
roku. Jest to drobnoziarnisty piaskowiec o lepiszczu limonitowym. Część z nich
zawiera struktury przypominające konkrecje.
3. Piaskowiec ze strukturą wapienną typu boxwork - Płaza Dolna, ulica Rajska.
Okaz pozyskano w 2000 roku. Wyróżniającą go strukturę ujawniono podczas
remontu w 2013 roku. Stanowi ona wkładkę otoczoną warstwami piaskowca
spojonego limonitem, podobnie jak okazy leżące poniżej.

4. Dolomity retu – Jaworzno, pogranicze Jelenia i Byczyny. Jak zaznaczyłem na
wstępie tę formację ujawniono 9.10.2010 roku podczas wycieczki organizowanej
przez Muzeum w Chrzanowie. W kilka dni później wybrane okazy zostały nam
dostarczone dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Charakterystyczną cechą tego dolomitu jest komórkowa budowa, oraz obecność
większych wkładek krzemieni pasiastych. Stwierdza się również jamki po
zwietrzałych krzemieniach.
5. Dolomity retu – Jaworzno, Cezarówka Dolna, wzgórze Korzeniec. Okazy
o budowie drobnoziarnistej ze strukturami powstałymi wskutek wietrzenia. Okaz
na szpikulcu ma budowę laminowaną. Pozyskano je w 2013 roku.
6. Dolomity retu – Jaworzno rynek. Okazy pozyskano 10 września 2013 roku,
przeglądając zwałkę budowlaną. 15 września zostało dla nich znalezione
odpowiednie miejsce. Mają one barwę żółtą. W ich budowie widać ślady nor.

Złoża rud cynku i ołowiu w triasie środkowym
Niezaprzeczalnym bogactwem ziemi chrzanowskiej były złoża kruszców, czyli
rud ołowiowo-cynkowych, eksploatowane od około V wieku p.n.e. Skały triasowe,
w których je znajdywano gromadziły się na dnie ówczesnych mórz od 247 do 235
milionów lat temu. Tedy jest to kolejna epoka, która znacznie się postarzała,
ponieważ w 2000 roku przyjmowano, że rozpoczął się on 215 milionów lat temu.
Okruszcowanie nastąpiło na przełomie triasu górnego i jury dolnej podczas
starokimeryjskiej fazy orogenezy alpejskiej, czyli około 201 milionów lat temu.
W takim przypadku skały triasowe zawierające rudy są określane jako formacja
goszcząca. Noszą one nazwę dolomitów kruszconośnych. Toksyczne minerały
ołowiu występując w takim opakowaniu, praktycznie nie miały negatywnego wpływu
na zdrowie mieszkańców oraz lokalne ekosystemy.
Używając w tym momencie czasu przeszłego należy zauważyć, że z chwilą
zaprzestania w 2009 roku działalności górniczej przez ZG „Trzebionka” skończyła się
ponad tysiącletnia historia tej działalności przemysłowej. Kopalnia została
uruchomiona w 1962 roku. Zaprzestanie eksploatacji nastąpiło po wyczerpaniu złoża.
Od tej chwili każdy okruch pochodzącej stąd rudy ma status dzieła nieżyjącego
artysty. Kopalnia jest, tak jak to się mówi w popularnej grze trafiona, zatopiona.

Fot. 103 Widok kopalni Trzebionka od strony północnej, czyli z doliny Wodnej - 28.04.2008
Fot. 104 Widok kopalni Trzebionka od strony zachodniej, czyli z okolicy węzła Balińskiego
autostrady. Na prawo od kopalni widoczny jest osadnik. - 20.08.2009

Jeśli chodzi o głębinowe górnictwo kruszcowe, to jej poprzedniczką była
chrzanowska Kopalnia Matylda. Działała ona z przerwami od 1855 do 1972 roku.
W swoim czasie był to największy i najbardziej produktywny zakład tego rodzaju
w rejonie Chrzanowa. Pozostałości jej obiektów znajdujących się przy ulicy Śląskiej
są teraz we władaniu różnych firm. Po wyburzeniu wielu charakterystycznych
budynków trudno domyślić się, co tutaj było. Zostały jeszcze resztki hałdy przy ulicy
Leśna, Kopanina, skąd można pozyskiwać okazy geologiczne. Jednakże i ona jako
swego rodzaju złoże okazów geologicznych ulega wyczerpaniu. Zasadniczo,
wszystko zmierza w kierunku całkowitej likwidacji tego obiektu.

Fot. 105 Widok hali „Fabloku” na terenie po kopalni Matylda - 1.04.2006
Fot. 106 Widok najstarszych obiektów kopalni od strony ulicy Śląskiej - 15.11.2008

Fot. 107 Widok hałdy kopalni Matylda od strony ulicy Kopanina - 1.04.2006
Fot. 108 Widok hałdy kopalni Matylda od strony ulicy Kopanina - 6.06.2010

Pierwotnie kruszce zapewne pozyskiwano poprzez zbieranie ich na
powierzchni. Potem zaczęły pojawiać się kopalnie. Były to niewielkie przedsięwzięcia
gospodarcze. Eksploatacja odbywała się metodą szybikowo-kieszeniową.
Przeważnie nie schodzono poniżej 20m. Pierwsze większe kopalnie tego rodzaju są
datowane na przełom XIII i XIV wieku. Po tym wszystkim został krajobraz warpiowy.
Większość z nich zaprzestała działalności przed I Wojną Światową wskutek
wyczerpania złóż. Innym problemem było ich zawodnienie.
W XV wieku powstała w Trzebini pierwsza na ziemiach polskich kopalnia
odwadniana sztolnią. Wkrótce po niej w pasie od Trzebini po Jaworzno powstało
kilkanaście podobnych, w tym kopalnia Górka. Teraz pozostał po niej krajobraz
warpiowy pomiędzy ulicą 22 Lipca a kamieniołomem wapieni jurajskich. Teren uległ

samoistnej rekultywacji. Teraz porasta go gęsty las brzozowy. W podłożu widać
lejkowate zagłębienia po byłych szybikach.

Fot. 109 Trzebinia, kopalnia Górka - 24.04.2008
Fot. 110 Trzebinia, kopalnia Górka - 19.05.2013

Fot. 111 Widok kamieniołomu Górka,
dolomity kruszconośne odsłaniają się po prawej stronie - 24.07.2008
Fot. 112 Widok kamieniołomu Górka,
bloki dolomitów kruszconośnych leżących przy drodze - 24.07.2008

Niektóre byłe kopalnie galmanów skończyły jako kamieniołomy. Jednym z nich
jest kamieniołom Żelatowa, w którym eksploatuje się dolomity z przeznaczeniem na
kruszywa oraz dolomit nawozowy. Na jego obszarze działały kopalnie Paulina,
Katarzyna, Mortimer, dlatego od czasu do czasu znajdujemy tutaj minerały rudne.

Fot. 113, 114 Kamieniołom Żelatowa, widok na miejsce po kopalniach galmanu - 14.09.2012

Ciekawym przypadkiem jest kopalnia Jan, działająca w Psarach. Większa jej
część znajduje się w sporym kompleksie leśnym pomiędzy Paryżem a Psarami.
Sąsiaduje z nią kopalnia Katarzyna. Tam znajdują się tylko warpie. Okazy znajdujące
się w ogrodzie zostały pozyskane z rejonu boiska w Psarach gdzie kiedyś również
działał kamieniołom.

Fot. 115 Trzebinia Psary, boisko. W skarpie liczne skały zawierające galmany - 20.08.2007
Fot. 116 Trzebinia Psary, boisko. Jeden ze znajdywanych tutaj okazów.
Buła przypominająca stromatolit - 20.08.2007

W większości miejsc, bardzo licznych, warpie po prostu pozostały. Ich pola na
pierwszy rzut oka sprawiają ważenie miejsc intensywnie bombardowanych, co jest
z zasady wykluczone, gdyż znajdują się one najczęściej z dala od zabudowań oraz
obiektów przemysłowych. Tam gdzie porosły lasem są opanowane przez bory lub
buczyny. Sukcesję w kierunku buczyn w jednej ze swoich prac wykazał Mieczysław
Mazaraki (Mieczysław Mazaraki. Próby wykazania sukcesji roślinnej w kierunku
buczyn (Fagetum carpaticum) na glebach powstały na skutek kopalnictwa galenowogalmanowego w rejonie Bytomia, Chrzanowa i Olkusza. Chrzanów, 1957 - MCh-DN
– P/11) Pewną osobliwością tych terenów jest to, że stanowią ostoje licznych
gatunków roślin chronionych. Najczęściej jest to królestwo przylaszczki pospolitej –
Hepatica nobilis. Z tych okolic nie pozyskano okazów do ogrodu, ale należało
odnotować fakt istnienia takich miejsc. Czasami można znaleźć niewielkie okruchy
do tradycyjnych kolekcji geologicznych.

Fot. 117 Warpie w lesie na północ od Psar - 27.10.2013
Fot. 118 Warpie w lesie bukowym niedaleko Kolonii Rospontowej w Chrzanowie - 8.04.2011

Fot. 119 Chrzanów, Kolonia Leśna, warpie po kopalni Katarzyna - 13.03.2007
Fot. 120 Balin Mały, warpie położone po północnej stronie polnego przedłużenia ulicy
Myśliwska - 4.04.2009

Fot. 121 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Dolomity kruszconośne z galmanem z kopalni Górka – Trzebinia. Okazy
pozyskane w 2009 roku.
2. Rudy i skały boczne (dolomity) z kopalni Trzebionka – Trzebinia. Okazy, które
Marian Kuc otrzymał od pracowników Kopalni Trzebionka w 1993 i 1994 roku.
3. Dolomity kruszconośne z galmanem z kopalni Jan – Trzebinia Psary. Okazy
pozyskane w 2009 roku.
4. Dolomity kruszconośne z kopalni Paulina – Chrzanów, kamieniołom Żelatowa –
okazy pozyskane w 2000 roku.
5. Rudy i dolomity kruszconośne z kopalni Matylda – Chrzanów Kąty. Okazy, które
Marian Kuc otrzymał od pracowników kopalni Trzebionka w 1993 i w 1994 roku.

Przystępuję teraz do szczegółowego omawiania poszczególnych fragmentów
ekspozycji. W pozycji pierwszej znajdują się dwa bloki skały dolomitowej o strukturze
brekcji tektonicznej. Jeden leży na ziemi, drugi, bardziej omszony znajduje się na
szpikulcu.

Fot. 122, 123 Blok dolomitu z Trzebini Górki, widok od czoła i z lewego boku - 29.11.2013

Pierwotnie był to blok barwy brązowo-żółtej. Jego charakterystyczną cechą są
pasma ciemnego, rdzawego minerału z dużym udziałem żelaza. W okruchach skały
obserwuje się znaczącą domieszkę drobnokrystalicznej galeny.
W pozycji drugiej znajduje się liczna reprezentacja skał i minerałów z kopalni
Trzebionka. Zaczynamy od okazów umieszczonych na szpikulcach. Teraz bardziej
szczegółowe opisy będą uzupełniały podpisy do zdjęć. Wszystkie okazu do ogrodu
trafiły w pierwszym okresie tworzenia ogrodu.

Fot. 124 Szpikulec pierwszy od lewej. Dolomit z szerokiej strefy uskokowej zawierający brekcję
z bryły krzemienia pasiastego - 29.11.2013
Fot. 125 Szpikulec środkowy. Kalcyt biały z kawerny. Liczne duże kryształy tworzące zwartą
bryłę. Na zewnątrz szczotka krystaliczna - 29.11.2013
Fot. 126 Dolomit barwy brązowej z szarymi smugami. Na powierzchni naskorupienie sfalerytu i
dolomitu - 29.11.2013

Fot. 127 Brekcja dolomitów triasu dolnego, czyli retu. Spąg złoża. W 2000 roku była
eksponowana wśród skał retu - 22.11.2013

Powyżej tego bloku od lewej strony leżą okazy rud z typowymi minerałami
występującymi w tej formacji. Ich wygląd nie uległ zasadniczej zmianie od chwili
położenia w ogrodzie. Jedynie okaz prezentowany na zdjęciu z lewej strony uległ
spękaniu, ale polewa aragonitowa ma się dobrze.

Fot. 128 Naskorupienie galeny na dolomicie kruszconośnym. Na wierzchu naskorupienie
aragonitu - 22.11.2013
Fot. 129 Galena druzowa na dolomicie kruszconośnym. Pomiędzy nią znajduje się
naskorupienie sfalerytu - 22.11.2013

Większość rud wydobywanych w tej kopalni miała bardzo pospolity wygląd.
Nie były to okazy pożądane przez kolekcjonerów minerałów, chociaż mają one duże
znaczenie naukowe oraz dydaktyczne.

Fot. 130 Blenda skalista (sfaleryt) o teksturze laminowanej - 22.11.2013
Fot. 131 Bardzo duży blok dolomitu z nadkładu złoża - 22.11.2013

Fot. 132 Blenda skalista o teksturze gruzłowej. Na powierzchni aragonit lub kalcyt - 22.11.2013
Fot. 133 Dolomit kruszconośny o teksturze laminowanej - 22.11.2013

W pozycji trzeciej znajdują się okazy pozyskane w rejonie kopalni „Jan”
w Psarach. Jak zaznaczyłem na wstępie część jej wyrobisk, które manifestują się na
powierzchni jako warpie znajduje się w lesie ciągnącym się od Psar po Paryż Dolny.
Tam gdzie pozyskano okazy znajdował się niewielki kamieniołom. Teren ten znajduje
się na północ od ulicy Cichej, na zachód od cmentarza w Psarach. Pierwsze okazy
do zbiorów naukowych pozyskałem stąd w 2007 roku. Te które leżą w ogrodzie
przywiozłem w 2009 roku.

Fot. 134,135 Dwa okazy przypominające stromatolity, pierwszy na szpikulcu, drugi leżący
pomiędzy okazami. Zawiera on w centralnej części kalcyt lub dolomit krystaliczny - 22.11.2013
Fot. 136 Blok dolomitu kruszconośnego z resztkami rudy - 22.11.2013

Kopalnia Paulina zajmowała południowo-zachodnią część obecnego
wyrobiska kamieniołomu Żelatowa. Zasadniczo jest to obrzeże złoża, ale tutejszy
dolomit wciąż zawiera sporą domieszkę metali ciężkich. Leżące na ogrodzie okazy
zostały pozyskane w 2000 roku.

Fot. 137, 138 Największy z zachowanych bloków dolomitu kruszconośnego. Ciemniejsze
pasma to skupiska sfalerytu. Okaz rozpadł się z powodu drobnych spękań powstałych wskutek
używania w kamieniołomie materiałów wybuchowych - 22.11.2013

Fot. 139 Fragment drobnokrystalicznego dolomitu zawierający pasma sfalerytu - 22.11.2013
Fot. 140 Dolomit zawierający bułę krzemienia. Krzemienie były pierwotnie lokowane na
pograniczu wapieni warstw gogolińskich i gorażdżańskich triasu środkowego - 22.11.2013

Dla historii górnictwa kruszcowego Chrzanowa najważniejsze są okazy
pochodzące z kopalni Matylda, która z kilkoma przerwami działała od 1855 do 1972
roku. Tutejszą rudę nazywano ołowianką. Ponadto wydobyto stąd sporą ilość
galmanów. W ogrodzie eksponujemy przede wszystkim ołowiankę czyli galenę siarczek ołowiu.

Fot. 141 Widok ogólny ekspozycji - 22.11.2013
Fot. 142 Zbliżenie okazu z górnej części - 22.11.2013

W drugim rzędzie patrząc od lewej znajduje się okaz kulisty. Jest to szczotka
kalcytu z rozsianymi po niej kryształami galeny. Na prawo od niej znajduje się okaz
analogiczny do tego z górnego rzędu. Jest tylko bardziej omszały. Poniżej pomijając
skałę płonną obejrzymy ostrokrawędziste brekcje tektoniczne spojone cienkimi
warstwami galeny. Jak widać rudy, będące celem eksploatacji w przeważającej
masie stanowią znikomą część wydobycia.

Fot. 143 Galena w kalcycie – 22.11.2013
Fot. 144 Przerosty galeny w dolomicie kruszconośnym – 22.11.2013
Fot. 145 Brekcje tektoniczne spojone galeną – 22.11.2013

Dolomity triasowe – trias środkowy
Okazy eksponowane na sąsiednim polu reprezentują tę samą formację co
poprzednia, jednak poza zasięgiem złóż rud. Oznacza to, że w tej części pokazujemy
okazy, gdzie nie nastąpiło okruszcowanie. Pierwotnie gromadziły się jako osady na
dnie ówczesnych mórz od 247 do 235 milionów lat temu, później uległy diagenezie
i częściowemu przeobrażeniu w związku z rozwojem mineralizacji. Powstałe
w obrębie tych formacji kamieniołomy dostarczały różnorodnego surowca. Obecnie
z tej grupy wydobycie prowadzi się jedynie w kamieniołomie Żelatowa. Trwają
starania o uruchomienie kamieniołomu w Bolęcinie, znanego jako Skała Bolęcka.

Pierwsze okazy pochodzą z kamieniołomu Pieczyska niedaleko Jaworzna
Szczakowej. Teraz działa tam centrum nurkowe „Orka”. W zakończeniu obecnej ulicy
Płetwonurków, po obu stronach drogi odsłania się dostępny dla osób postronnych
profil, gdzie w górnej części znajduje się formacja dolomitów żelazistych
i kruszconośnych powstałych w wyniku dolomityzacji trzeciego wapienia falistego
warstw gogolińskich górnych. Pod nimi zalegają szare dolomity marmurkowe.

Fot. 146 Pieczyska, formacja dolomitów żelazistych i kruszconośnych - 29.08.2002
Fot. 147 Pieczyska, zbliżenie szarych dolomitów w niższej warstwie - 30.01.2008

Miejscem skąd zostały pozyskane inne dolomity jest kamieniołom
w Długoszynie. Znajduje się on na skraju lasu zwanego Ogon. W jego bliskości
przepływa rzeka Biała Przemsza. Znajduje się tutaj również linia kolejowa.

Fot. 148 Długoszyn, widok ogólny kamieniołomu od strony Białej Przemszy - 10.11.2012
Fot. 149 Długoszyn, zbliżenie ścianki kamieniołomu - 30.04.2007

Kamieniołom w Płazie Wapienniku dostarczył wielu okazów geologicznych do
tej i dalszej części ekspozycji. Podstawowym celem eksploatacji były wapienie,
z których produkowano wapno palone. Eksploatacja została definitywnie zakończona
a zakład postawiony w stan likwidacji. Co powstanie tutaj w przyszłości nie wiadomo.

W tym kamieniołomie, sporadycznie, szczególnie na najwyższym poziomie
zdarzają się fragmenty słabo zdolomityzowane. Okaz pozyskany z części pokazanej
na zdjęciach przypomina stromatolit. Na obu zdjęciach umieszczonych poniżej
znajduje się ta sama okolica. Jak się wydaje nie nastąpiły tutaj większe zmiany.

Fot. 150 Kamieniołom w Płazie Wapienniku, widok części eksploatowanej - 29.07.2002
Fot. 151 Kamieniołom w Płazie Wapienniku, zbliżenie nadkładu w tej samej okolicy - 14.09.2012

W prezentowaniu miejsc pozyskania niektórych okazów pominięto kościół p.w.
św. Mikołaja w Chrzanowie, ponieważ tak naprawdę trudno ustalić skąd pochodził
kamień, który otrzymaliśmy. Został wydobyty przy okazji remontu. Wysoce
prawdopodobna jest okolica dzisiejszego węzła Balińskiego autostrady. Dzisiaj jest
tam wielki pagórek.
Kolejnym kamieniołomem, którego widok w tym momencie pomijam jest
Żelatowa, gdyż pokazywałem jego wyrobisko przy omawianiu galmanów. Okazy
znajdujące się w ekspozycji stanowią do dzisiaj zasadniczy cel eksploatacji. Są one
między innymi wykorzystywane do produkcji nawozów na bazie dolomitu.
Dlatego teraz obejrzyjmy okaz nr 10, tak jak leżał na skraju lasu przy ulicy
Myśliwskiej w Balinie Małym. Kolejny widok przedstawia wejście do najniższego
poziomu kamieniołomu w Pogorzycach. Okazy analogiczne do tych z pozycji 11
wciąż można spotkać w zaroślach na lewo od drogi prowadzącej do dolnego
poziomu wyrobiska.

Fot. 154 Balin Mały, dolomit kruszconośny z przerostami chalcedonu - 16.07.2007
Fot. 155 Pogorzyce, wejście do kamieniołomu - 12.07.2012

Fot. 156 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Dolomity diploporowe, szare – Jaworzno Pieczyska, kamieniołom przy ulicy
Płetwonurków. Okazy pozyskano w 2008 roku.
2. Dolomity żelaziste i kruszconośne – Jaworzno Pieczyska, kamieniołom przy ulicy
Płetwonurków. Okazy pozyskano w 2008 roku,
3. Dolomity diploporowe – Chrzanów, materiał z remontu kościoła p.w. św. Mikołaja.
Okazy pozyskano za zgodą proboszcza ks. Stefana Misińca.
4. Dolomit kruszconośny –Jaworzno Długoszyn, kamieniołom Skała. Okazy
pozyskano w 2008 roku.
5. Dolomit kruszconośny – Chrzanów Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Ma on
strukturę zbliżoną do stromatolitu. Istnieje podejrzenie, że są to tylko pierścienie
Liesseganga względnie inny rodzaj mineralizacji. Okaz pozyskano w 2000 roku
6. (Na zdjęciu jako 7) Dolomit kruszconośny – Chrzanów Borowiec, kamieniołom
Żelatowa (na tablicy błędnie. Jest to skała jasna, o strukturze drobnokrystalicznej.
W ogrodzie od 2000 roku.
7. (Na zdjęciu jako 6) Dolomit kruszconośny – Płaza Wapiennik, kamieniołom. Okaz
został pozyskany w 1994 roku. Od tego czasu uległ dezintegracji, ale jego
szczątki wciąż posiadają wartość ekspozycyjną oraz dydaktyczną. Pierwotnie był
pojedynczym blokiem przypominającym stromatolit.
8. Dolomit diploporowy o strukturze drobnokrystalicznej – Balin, ulica Myśliwska.
Okaz pozyskano w 2008 roku.
9. Dolomit kruszconośny o strukturze jamistej – Balin ulica Myśliwska. Okaz
pozyskano w 2008 roku.
10. Dolomit kruszconośny z przerostami chalcedonu - Balin ulica Myśliwska. Ten
chalcedonon jest osobliwością, ale nie jest to jakość klasyfikująca go do
zaliczenia w poczet kamieni półszlachetnych. Okaz pozyskano w 2008 roku.
11. Brekcja tektoniczna wapieni i dolomitów – Pogorzyce, kamieniołom. Pod nim
znajdują się resztki wapieni komórkowych. Okaz pozyskał Marian Kuc
w pierwszym okresie tworzenia ogrodu, czyli w 1993 lub 1994 roku. Nie podał
miejsca zbioru, ale analogiczne okazy znajdują się w kamieniołomie Pogorzyce.

Trias środkowy – wapienie gogolińskie
W dalszym ciągu poruszamy się w przedziale czasowym od 247 do 235
milionów lat temu. Tak jak zaznaczono w tytule, jest to trias środkowy. Umieszczone
tutaj okazy pochodzą z lokalnych kamieniołomów tak czynnych jak i porzuconych
oraz przypadkowych odkrywek związanych z głębokimi wykopami pod budowę
domów oraz tworzeniem infrastruktury miejskiej.
Pierwszym miejscem pozyskania był kamieniołom Żelatowa. Miejsce to było
źródłem okazów już w pierwszym okresie tworzenia ogrodu. Potem zostało
odwiedzone w przy okazji pierwszego remontu. Kamieniołom wciąż jest rozszerzany.
Przedtem obejmował pola kopalń galmanu Paulina i Mortimer. Teraz wchodzi na
obszar byłej kopalni Katarzyna. Te części zaczęto eksploatować po 2008 roku.

Fot. 157, 158 Kamieniołom Żelatowa, północna część wyrobiska - 12.07.2012

Kolejne okazy pozyskano z południowej krawędzi wzgórza Rosowa Góra,
zwanej też Lasek Warpie. Tutaj źródłem okazów były wykopy wzdłuż autostrady.
Ponieważ w przyległym lesie znajdują się liczne warpie, z dolomitami
kruszconośnymi można przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z nadkładem złoża.
W tej okolicy został jeszcze znaleziony zlepieniec śródformacyjny z licznymi
krynoidami charakterystyczny dla warstw gogolińskich dolnych.

Fot. 159 Rosowa Góra, droga biegnąca wzdłuż autostrady - 23.08.2011
Fot. 160 Rosowa Góra, zbliżenie okazu eksponowanego w ogrodzie - 6.07.2008

Okazy z Gromca tak naprawdę powinny znaleźć się wśród utworów ery
kenozoicznej, ponieważ są to prawie aluwia. Zostały one wydobyte z Wisły przez
działającą tuż za granicą prawa żwirownię. Te znalazły się tutaj tylko dlatego, że
korespondują z innymi okazami tej formacji, zaś stosunkowo krótki pobyt w wodzie
wydobył wiele ich charakterystycznych cech.

Fot. 161 Gromiec, zdegradowany brzeg Wisły po „rekultywacji” - 7.06.2008
Fot. 162 Gromiec, widok na żwirownię z wału wiślanego - 13.07.2010

W wąwozie Simota w Regulicach w południowym stoku Lasu Podgórze
znajduje się dolina nie istniejącego od końca XVIII wieku cieku. U jej wylotu także
znajduje się okazy geologiczne. Część pozyskanych stąd okazów również trafiła do
sekcji z erą kenozoiczną.

Fot. 163, 164 Regulice, dolina w lesie Podgórze - 2.08.2013

Bardzo ważnym źródłem okazów dla tego i kolejnego pola jest kamieniołom
w Płazie Wapienniku. Obecnie nie jest on eksploatowany. To druga odsłona jego
wyrobiska. Teraz kładę nacisk na partię w której dominują wapienie.

Fot. 165 Płaza Wapiennik, kamieniołom od strony ulicy Stara Woda - 28.10.2006
Fot. 166 Płaza Wapiennik, kamieniołom widziany z drogi do Pogorzyc - 28.01.2008

Charakterystycznym punktem w krajobrazie Grzbietu Tenczyńskiego jest
wzniesienie w Kamionce Małej k. Kwaczały zwane także Obserwator. W 1993 roku
w wykopach zostały ujawnione wapienie komórkowe. Wykopy miały na celu budowę
zbiorników na wodę. Pozyskane okazy wciąż znajdują się w ogrodzie. Wapienie
komórkowe można również oglądać w niewielkim kamieniołomie w północnej części
Nowej Góry. Jest to bardzo mało znane odsłonięcie zasłonięte przed widokiem
z drogi przez kilka budynków.

Fot. 167 Kamionka Mała, Obserwator - 7.09.2008
Fot. 168 Nowa Góra, kamieniołom - 29.07.2008

Interesujące wapienie komórkowe leżą także w Miękini, bezpośrednio na
permskim porfirze. W tamtym okresie przez długi czas była to wyspa, którą w końcu
pochłonęło i pokryło osadami morze. Kiedy w Chrzanowie leżało już sporo osadów
mórz triasowych tutaj wciąż odsłaniał się porfir. Teraz większa część tej formacji jest
skryta wśród bujnej roślinności.

Fot. 169 Nadkład kamieniołomu w Miękini oraz jego zbliżenie - 17.05.2008 i 29.07.2008

Przykładem świeżych wykopów, które mogą dostarczyć sporo okazów
geologicznych było uzbrojenie terenów pod budowę osiedla pomiędzy ulicami
Chełmońskiego, Szpitalna, Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie. Firma
SKAWEX prowadząca prace nie tylko ułatwiła mi penetrację wykopów ale też
dostarczyła największe okazy do Chrzanowa. W sumie była tego prawie tona.

W formacji dominowały wapienie warstw gogolińskich dolnych. W dużym
uproszczeniu była to góra, góry środka. Znaczy się kopano w triasie środkowym.
Naruszono wapienie warstw gogolińskich dolnych. Jednakże biorąc pod uwagę ich
miąższość muśnięto zaledwie ich najwyższe piętro.

Fot. 171 Jaworzno, ul. Chełmońskiego, wykop w warstwie wapieni krynoidowych - 23.07.2008
Fot. 172 Jaworzno, u. Chełmońskiego, informacja o inwestycji i wykonawcy robót - 18.08.2008

Fot. 173 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Wapień laminowany – Chrzanów Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Laminacja
jest widoczna dopiero podczas badań mikroskopowych względnie wskutek
wietrzenia. Okazy pozyskane w 2000 roku
2. Wapień laminowany, laminacja wypreparowana wskutek wietrzenia – Chrzanów
Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Okazy pozyskane w 2000 roku.
3. Wapienie zwięzłe z okruchami muszli – Balin Mały, Rosowa Góra. Okazy
pozyskane w 2008 roku.
4. Wapienie o grubej laminacji uwidocznionej wskutek wietrzenia – Chrzanów
Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Okazy pozyskane w 1993 roku.
5. Wapień organodetrytyczny z krynoidami – Gromiec, żwirownia na Wisłą. Okazy
pozyskane w 2000 roku.
6. Wapień z krynoidami, częściowo obrobiony przez wodę – Regulice Simota, Las
Podgórze, dolina okresowej rzeki. Okazy pozyskane w 2013 roku.
7. Wapień
komórkowy
–
Płaza
Wapiennik,
kamieniołom.
Widoczne
charakterystyczne pustki po koloniach glonów, prawdopodobnie cyjanobakterii.
We wnętrzu pojawiają się ślady kalcytu. Okazy pozyskane w 2000 roku.

8. Wapień komórkowy – Kamionka Mała k. Kwaczały, szczyt wzgórza Obserwator.
Okazy pozyskane w 1993 roku w obecności Mariana Kuca.
9. Wapień komórkowy – Nowa Góra, stary kamieniołom w północnej części wsi.
Okazy pozyskane w 2008 roku. Na jego powierzchni znajdują się drobne komórki
z kalcytem.
10. Wapień komórkowy –Miękinia, nadkład w kamieniołomie porfiru, Komórki,
w porównaniu do tych z Nowej Góry są znacznie większe. Również część z nich
to kalcyt. Okazy pozyskano w 2008 oraz w 2013 roku.
11. Wapień komórkowy –Jaworzno, ulica Chełmońskiego. Okazy pozyskano w 2008
roku. Warstwa wapieni komórkowych w stokach wzgórza zajmowała sporą
powierzchnię. Jej grubość lokalnie przekraczała metr.
12. Wapień organodetrytyczny z krynoidami – Regulice Simota, Las Podgórze, dolina
okresowej rzeki. Okazy pozyskano w 2013 roku. Cechują się ukrytą laminacją
oraz wypreparowanymi krynoidami.
13. Wapień organodetrytyczny z krynoidami - Jaworzno, ulica Chełmońskiego. Okazy
pozyskano w 2008 roku. Największy kamień stanowi fragment pełnej warstwy
osadów. Obok kilka drobiazgów pochodzących z tej samej formacji.
14. Wapień laminowany o zaburzonej strukturze - Jaworzno, ulica Chełmońskiego.
Jest to część formacji I wapienia falistego. Taka struktura powstaje wskutek
przemieszczania osadów po twardym dnie morskim. Okazy pozyskano w 2008
roku.
15. Wapień z ripplemarkiem - Chrzanów Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Okazy
pozyskano w 1993 roku.

Trias środkowy – wapienie gogolińskie
Kontynuujemy wędrówkę przez przedziale czasowym od 247 do 235 milionów
lat temu. Tak jak zaznaczono w tytule, jest to trias środkowy. W porównaniu
z poprzednią ekspozycją doszły nowe miejsca pozyskiwania okazów. Są to Libiąż
oraz Chełmek. Zaczynamy od Osiedla Flagówka, skąd zostały pozyskane wapienie
gruzłowe. Pozyskane okazy pochodzą z wykopów przy okazji licznych budów na
zachód od zwartej zabudowy Osiedla. W przyszłości w tej okolicy ma powstać rynek.

Fot. 174, 175 Libiąż Flagówka, wykopy, W warstwach powierzchniowych widoczne studnie
krasowe - na lewo stan z 11.10.2010, na prawo z 13.11.2010

Fot. 176 Libiąż Flagówka, widok ogólny zwałki budowlanej - 11.09.2010
Fot. 177 Libiąż Flagówka, wapienie drobnokrystaliczne, pozyskane do ogrodu - 13.11.2010

Wzgórze Grodzisko położone w południowej części miasta, na zachód od
drogi do Oświęcimia nie dostarcza okazów jako takich. Jednakże jego stoki od strony
północnej są ulubionym miejscem składowania odpadów, w tym materiałów
z wykopów. Tutaj zawsze można znaleźć coś ciekawego.

Fot. 178 Libiąż, wzgórze Grodzisko widziane od południa - 29.04.2009
Fot. 179 Libiąż, wzgórze Grodzisko, wapień gruzłowy ze zwałki budowlanej - 29.04.2008

Fot. 180, 181 Libiąż, zwałka budowlana na północnym stoku Grodziska - 7.11.2009

O bogactwie geologicznym tej okolicy można się przekonać obserwując
lokalne budynki. Oto chałupa wzniesiona przede wszystkim ze zlepieńca
śródformacyjnego z warstw gogolińskich dolnych. Znajduje się ona przy ulicy
Spokojnej. Analogiczne wapienie zostały pozyskane z rejonu Rosowej Góry w Balinie
oraz ulicy Chełmońskiego w Jaworznie.

Fot. 182 Libiąż, budynek przy ulicy Spokojnej - 11.12.2010
Fot. 183 Zbliżenie zlepieńca śródformacyjnego w ścianie tego budynku - 11.12.2010

Kolejnym ważnym kamieniołomem jest Moczydło. Znajduje się on przy drodze
Libiąż – Żarki na trawersie hałdy kopalni Janina. Na szczycie wzniesienia nad nim
znajduje się zakład producenta kostki brukowej Libet. Kamieniołom sukcesywnie
zarasta. Stąd pozyskano między innymi płytę wapienia z koralowcami
madreporowymi oraz zlepieńce śródformacyjne.

Fot. 184 Libiąż Moczydło, ściana odkrywki, część północno-wschodnia - 31.03.2001
Fot. 185 Libiąż Moczydło, blok zlepieńca śródformacyjnego przed pozyskaniem - 1.05.2010

Fot. 186, 187 Libiąż Moczydło, ściany odkrywek, część północno-wschodnia - 1.05.2010

Kamieniołomem położonym najdalej na południowy-zachód jest Skała
w Chełmku. Tutaj są odsłonięte wapienie warstw gogolińskich dolnych. To
stanowisko jest uwzględnione w sieci GEOSITES, co odpowiada obszarom Natura
2000 w przypadku przyrody ożywionej. Niestety, niemalże wszędzie nie są one
chronione i bronione przed zniszczeniem tak spektakularnie jak Dolina Rospudy.

Fot. 188, 189 Chełmek, widok północnej ściany wyrobiska z oddali
oraz cienkich płyt w zbliżeniu - 26.08.2013

Fot. 190 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Wapienie gruboławicowe – Płaza Wapiennik, kamieniołom. Okazy pozyskane
w 1993 roku oraz w 2000 roku.
2. Wapień gruzłowy – Libiąż, Osiedle Flagówka. Okaz pozyskany w 2008 roku. Na
powierzchni twardego dna morskiego szereg gruzłów oraz nieliczne szczątki
liliowców, czyli krynoidy.
3. Zlepieńce śródformacyjne – Balin Mały, Rosowa Góra. Okaz został pozyskany do
ogrodu w 2008 roku. Zawiera w sobie liczne szczątki liliowców, czyli krynoidy oraz
płaskie intraklasty. Wiekowo są to warstwy gogolińskie dolne. Ten rodzaj skały
nazywany bywa też tempestytem, ponieważ jest to pokłosie bardzo silnych
sztormów.

4. Wapień gruzłowy – Libiąż, wzgórze Grodzisko. Gruzły budujące podstawową
masę kamienia są prawie kuliste. W ogrodzie okaz znajduje się od 2008 roku.
5. Zlepieńce śródformacyjne – Libiąż Moczydło, kamieniołom. Okazy pozyskiwane
w 2000 oraz 2008 roku. Skała zawiera płaskie intraklasty oraz szczątki liliowców
w nie zwietrzałym cieście skalnym. Pomiędzy obydwoma składnikami tej skały
istnieje znaczna różnica czasu.
6. Wapienie drobnokrystaliczne, na szpikulcu okaz z krzemieniem - Libiąż, Osiedle
Flagówka. Okazy pozyskane w 2010 roku. Obecność krzemieni pasiastych
świadczy o tym, że pochodzą one z pogranicza warstw gogolińskich górnych oraz
gorażdżańskich. Skała ma budowę częściowo komórkową.
7. Wapień laminowany z koralowcami - Libiąż, wzgórze Grodzisko. Okaz pozyskamy
w 2013 roku ze zwałki budowlanej na północnym stoku wzgórza. Poza łodygami
koralowców zawiera krynoidy.
8. Wapień z koralowcami - Libiąż Moczydło, kamieniołom. Płyta pozyskana w 2000
roku. Na powierzchni, na płaszczyźnie oddzielności znajdują się długie, po części
połamane gałązki koralowców madreporowych.
9. Wapienie faliste z warstwami krynoidów - Jaworzno, ulica Chełmońskiego. Okazy
pozyskane w 2008 roku. Warstwy wapieni stosunkowo grube. Wyraźnie widać
warstwy pozbawione fauny. Jest to twarde dno morskie. Na to nakładają się
warstwy złożone w ponad 90% ze szczątków liliowców, czyli krynoidów.
10. Brekcja tektoniczna - Jaworzno, ulica Chełmońskiego. Okazy pozyskane w 2008
roku.
11. Wapienie gruzłowe z hieroglifami Rhizocorallium - Płaza Wapiennik, kamieniołom.
Okazy pozyskane w 1993 oraz 2000 roku. Bardzo duża płyta i kilka mniejszych
kawałków. W drobnokrystalicznej warstwie wapienia wyraźnie podłużne lub
łukowate struktury. Według części geologów są to wypełnienia nor małych
krabów, według innych nie strawione resztki pokarmów zwierząt żerujących na
dnie morza.
12. Wapienie gruzłowe z hieroglifami Rhizocorallium – Libiąż oraz Jaworzno –
kamieniołomy oraz niewielkie odkrywki. Okazy pozyskiwane w okresie pomiędzy
od 1993 do 2008 roku.
13. Wapień ze szczątkami małży Myophoria – Chrzanów Borowiec, kamieniołom
Żelatowa. Okaz z 1994 roku. Małże te posiadają grube, gładkie muszle.
14. Wapienie z fauną, dominują małże Plagiostoma striatum – Płaza Wapiennik,
Chrzanów Borowiec - Żelatowa, kamieniołomy. Okazy pozyskiwane w okresie od
1993 do 2010 roku. Miejsce pochodzenia poszczególnych okazów nie ma
większego znaczenia, ponieważ jest to jedna z często występujących skamielin
zarówno w warstwach gogolińskich dolnych jak i górnych.
15. Wapień dolomityczny z fauną Plagiostoma striatum i liliowcami – Chełmek.
kamieniołom Skała. Okazy pozyskane w 2013 roku. Poza małżami są tam
szczątki koralowców oraz liliowców.
16. Wapień gruzłowy z krynoidami – Chełmek, kamieniołom Skała. Okaz pozyskany
w 2003 roku. Na górnej, silnie zbioturbowanej, czyli penetrowanej przez rzesze
różnych organizmów płaszczyźnie oddzielności znajduje się spory, ale
rozwidlający się z jednego końca spłaszczony wałek zawierający liczne szczątki
liliowców, czyli krynoidy. Prawdopodobnie jest to zwitka błotna.

Dolomity i wapienie triasu środkowego
Powoli kończymy prezentację okazów triasu środkowego. Ciągle poruszamy
się w przedziale czasu od 247 do 235 milionów lat temu. Ta część ekspozycji
zajmuje prawą stronę przeznaczonej na tę epokę łezki. Tutaj znalazły się zarówno
dolomity jak i wapienie. Najważniejszy jest dolomit diploporowy, który powstawał
w warunkach bardzo płytkiego morza w wyższej części tego przedziału czasowego.
Jak wynika z dawnych tabel stratygraficznych początkowo przyjmowano, że było to
200 lub 205 milionów lat temu. Teraz zdecydowanie datuje się ten okres na około
235 milionów lat temu. Znaczy się mamy do czynienia z kolejnym okresem, który
znacznie się postarzał.
Nieważne kiedy to było, ale jedno jest pewne. Onego czasu na terenie, gdzie
dzisiaj znajdujemy te skały było płytkie morze, niemalże plaża. Na jego brzegach
i płyciznach osadzał się od razu dolomit. Osad ten niemalże natychmiast, bo w ciągu
zaledwie 4 tysięcy lat uległ diagenezie w skałę. Jest ona doskonałym materiałem
budowlanym. Gdyby to była oliwa z oliwek to miałby klasę Extra Virgin. Dla odmiany
dolomity kruszconośne to przez analogię, jakościowo oliwy z trzeciego a nawet
czwartego tłoczenia. Dolomit diploporowy poza drobnokrystalicznym dolomitem
zawiera krynoidy zwane też trochitami, oolity, onkolity i wiele innych struktur
ziarnistych. Nie wszystko udało nam się pozyskać.
Prezentację kolejnych miejsc, gdzie można zobaczyć formację triasową in situ
oraz ex situ zaczynamy od Libiąża. Jest to czynny „Kamieniołom pod Lasem”. Tutaj
przede wszystkim wydobywa się znakomitej jakości dolomit diploporowy. Tę skałę
zobaczymy w Warszawie, Berlinie i wielu innych miastach. Jest to bowiem bardzo
cieniony materiał budowlany i kamień okładzinowy. Obecnie w Polsce sztandarową
budowlą wznoszoną z niego jest kościół franciszkański w Tychach.

Fot. 191, 192 Kamieniołom pod Lasem w dniu pozyskiwania okazów do ogrodu - 26.08.2013

W Chrzanowie najważniejszym miejscem, gdzie eksploatowano dolomity
diploporowe jest kamieniołom przy ulicy Fabrycznej. Jedna z jego nazw to „Morskie
Oko”. Nazwa kamieniołomu nawiązuje do okresu, kiedy był on zatopiony i pełnił
wówczas rolę kąpieliska. Zdecydowane osuszenie nastąpiło po powojennym
wznowieniu wydobycia w kopalni Matylda na Kątach. Potem także pełnił funkcje
rekreacyjne. Teraz jest to jeden z przystanków przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na
trasie z Chrzanowa do Borowca przez Pogorzyce.

Fot. 193, 194 Kamieniołom „Morskie Oko” - 1.04.2006

Wydobywane tutaj skały można znaleźć nawet we Wiedniu. Ich bardzo ważną
ekspozycją jest kościół p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie. Tak zwany narożnik
geologów znajduje się na lewo od głównego wejścia. Można tutaj obejrzeć
wspominane powyżej stromatolity, onkolity oraz dolomity z trochitami.

Fot. 195, 196 Detale kościoła p.w. św. Mikołaja - 16.04.2007

Dolomity diploporowe znajduje się także na polach w otoczeniu pomnika
przyrody nieożywionej, Skałka Triasowa w Bolęcinie. Sama skałka, to zrozumiale jest
dla świadomych muzealników obiektem nienaruszalnym. Obecnie jest ona
najbardziej zagrożona w związku z planami uruchomiania wydobycia w pobliskim
kamieniołomie Skała Bolęcka. A jest to obiekt wyjątkowy, ponieważ dolomit
diploporowy nie lubi robić skałek. Skałek ci u nas dostatek, ale z tego materiału to
jedyna taka na północ od Alp, a dokładniej Dolomitów.

Fot. 197 Bolęcin, widok skałki od strony południowej - 26.06.2010
Fot. 198 Bolęcin, widok ze skałki na pola otaczające ją od zachodu - 3.07.2008

Następny na liście jest kamieniołom w Pogorzycach. I on znajduje się na liście
GEOSITES. Niestety, jest to obiekt pozostawiony na pastwę sił natury oraz twórców
osadów antropocenu. Obecnie najlepiej odwiedzać go poza sezonem wegetacyjnym.
W połowie lat 90. ubiegłego wieku planowano ulokowanie w nim miejskiego
wysypiska śmieci. Autor tego przewodnika swego czasu popierał te plany, ale teraz
się tego wstydzi. Wybaczcie mi, albowiem nie wiedziałem co czynię. Zresztą, jakby
co nie byłby to pierwszy i ostatni kamieniołom w Polsce, którego historia skończyłby
się w taki sposób.

Fot. 199, 200 Pogorzyce, fragmenty odsłonięć - 16.08.2012

Fot. 201 Pogorzyce, widok z górnego poziomu na ścianę południową - 14.09.2012
Fot. 202 Pogorzyce, widok z górnego poziomu na wejście do kamieniołomu - 16.08.2012

Z nieczynnych kamieniołomów w formacjach triasu w najbliższej okolicy
Chrzanowa, poza Pieczyskami najwięcej szczęścia ma jaworznicka Sadowa Góra
położona przy drodze do Szczakowej. Sadowa Góra, jest w wielu źródłach nazywana
Sodową Górą. Obecnie powstaje w nim obiekt dydaktyczny zwany GEOSFERA.
Jego walory dydaktyczne, jako obiektu geologicznego są wzmacniane poprzez
funkcje rekreacyjne. Powstaje tutaj także miniaturowy ogród botaniczny. W obiekcie
dydaktycznym będą eksponowane najciekawsze okazy geologiczne.
Z geologii, najważniejsze są tutaj warstwy z kośćmi gadów z rodzaju
Nothosaurus oraz megaripplemarki, ślady po gigantycznych falach sztormowych typu
tsunami. Mniejsze sztormy odpowiadają za różne postacie wapieni falistych, które
pozyskaliśmy stąd przed rozpoczęciem prac.

Fot. 203 Sadowa Góra. Widok zachodniej niecki od strony zachodniej - 20.06.2013
Fot. 204 Sadowa Góra. Blok wapienia falistego pozyskany do ogrodu - 31.07.2008

Fot. 205 Sadowa góra. Widok na zachodnią nieckę wyrobiska z mostu w ciągu nieczynnej drogi
nad kamieniołomem - 10.05.2011
Fot. 206 Sadowa Góra. Widok ścianki południowej w dniu inauguracji Geosfery - 9.05.2013

Ponieważ w okolicy Chrzanowa trias leży niemalże wszędzie istnieje spore
prawdopodobieństwo znajdywania ciekawych okazów w najmniej spodziewanych
okolicznościach. Przykładem takiego miejsca jest ścieżka prowadząca od
kamieniołomu Moczydło wzdłuż zachodnich stoków wzniesienia Lipie w Libiążu. Stąd
pozyskano dwa okazy, w tym eksponowany tutaj dolomit diploporowy z krystalicznym
dolomitem. Drugi okaz ze śladami oddziaływania korzeni roślin trafił do sekcji
z utworami ery kenozoicznej.

Fot. 207, 208 Libiąż, ścieżka na stokach Lipia i leżący w zaroślach dolomit, który jeszcze tego
samego dnia trafił do muzeum - 13.11.2010

Zanim przejdziemy do omówienia ostatnich okazów z formacji triasowej krótkie
podsumowanie. Otóż łączna miąższość warstw triasu środkowego lokalnie
przekracza sto pięćdziesiąt metrów. Są to utwory morskie, przy czym akweny,
w których następowała sedymentacja osadów nie przekraczały pięćdziesięciu
metrów głębokości. O tym jak burzliwa była historia tej ziemi w tamtych czasach
świadczy 120 warstw w kamieniołomie w Płazie. W Pogorzycach odsłonięto ich nieco
mniej. W pozostałych kamieniołomach jest ich jeszcze mniej, ale tylko dlatego, że
eksploatacja trwała zbyt krótko i płytko.
W ogrodzie zobaczymy skały z okresu spokojnego, czasem wręcz martwego
morza oraz skały składające się z licznych szczątków organizmów żywych. Te, tak
zwane tempestyty są świadectwem gigantycznych sztormów podczas których
falowanie sięgało podstawy słupa wody, nawet jeśli było jej dwadzieścia metrów.
Takich burz ludzkość od chwili zaistnienia tej planecie nie doświadczyła i zapewne
nigdy nie doświadczy.
Warto jeszcze wspomnieć o najwyższym triasie, czyli kajprze. Jego utworów
nie sposób eksponować na otwartej przestrzeni, ponieważ są to najczęściej z iłowce
bardzo podatne na niszczący wpływ warunków atmosferycznych. Dlatego nie ma go
w utworach powierzchniowych.

Fot. 209 Ułożenie okazów ogrodzie

1. Dolomit diploporowy – Libiąż, kamieniołom pod lasem. Okazy pozyskane w 2013
roku. Są to kamienie surowe oraz ścinki z produkcji płyt oraz bloczków
kamieniarskich. Ich charakterystyczną cechą są ciemnożółta barwa oraz liczne
komory układające się w losowe skupiska.

2. Dolomit diploporowy z onkolitami – Chrzanów, ul. Fabryczna, kamieniołom
„Morskie Oko”. Okaz nabity na szpikulec. W drobnokrystalicznym dolomicie tkwią
kuliste ziarna o średnicy większej niż jeden centymetr. W okresie sedymentacji
osadów były one unoszącymi się w toni wodnej koloniami cyjanobakterii, dawniej
zwanymi sinicami. Kamień pozyskano w 2008 roku.
3. Zwietrzałe dolomity diploporowe z onkolitami i oolitami – Bolęcin, pola
w zachodniej części wsi. Dwa okazy nabite na szpikulce. Okaz z onkolitami
zebrałem w 2007 roku, zaś okaz z oolitami w 2008 roku.
4. Zwietrzały dolomit diploporowy z onkolitami - Libiąż, Osiedle Flagówka. Okaz
został znaleziony w 2003 roku pod ogrodzeniem ciepłowni.
5. Wapienie faliste – Płaza Wapiennik, Pogorzyce , kamieniołomy. Okazy pozyskane
w 2000 roku. Jeden okaz na szpikulcu oraz kilka leżących w linii równoległej do
chodnika. Nie sposób ustalić obecnie miejsc pochodzenia konkretnych kamieni.
6. Wapień falisty – Chełmek, kamieniołom Skała. Okaz pozyskano w 2013 roku.
Sprawia on wrażenie końcówki fali spływającego błota.
7. Wapienie faliste – Jaworzno, kamieniołom w Sadowej Górze. Pierwotnie miejsce
to nazywano Sodowa Góra. Obecna nazwa tego miejsca została jednoznacznie
przyjęta w 2013 roku. Wszystkie okazy zostały pozyskane w 2008 roku przy
południowej ścianie zachodniej niecki wyrobiska.
8. Wapienie faliste – Chrzanów Borowiec, kamieniołom Żelatowa. Okazy
z wyraźnymi śladami po spływach błota. Okazy zostały pozyskane w 1993 roku
podczas wspólnego wyjazdu z Marianem Kucem.
9. Dolomit diploporowy z druzami dolomitowymi – Libiąż Moczydło, stoki wzniesienia
Lipie. Okaz pozyskano, tak jak to opisano we wstępie w 2010 roku. Posiada
bardzo wyraźnie i liczne szczotki drobnokrystalicznego dolomitu. Kamień ma
ponadto liczne kawerny.

Jura środkowa, jura górna, kreda
I tak osiągnęliśmy końcówkę ery mezozoicznej. Trwała ona od 201 milionów
lat do 66 milionów lat temu. W utworach powierzchniowych na ziemi chrzanowskiej
również nie posiadamy pełnego profilu. Dlatego w ogrodzie brak jury dolnej, która
trwała od 201 do 174 milionów lat temu. Jura środkowa skończyła się około 164
miliony lat temu. Nasze okazy obejmują tylko jej dwa piętra czyli baton i kelowej. Dla
odmiany z jury górnej posiadamy tylko okazy z piętra oksfordu czyli z przedziału
czasowego od 164 do 157 milionów lat temu. Także kreda nie ma pełnej
reprezentacji. Jako taka trwała od 145 do 66 milionów lat temu. Nasze okazy
reprezentują wyłącznie najwyższe piętro kredy górnej, nieformalną jednostkę zwaną
senonem, która trwała od 88 do 66 milionów lat temu.
Wszystko to jak wiadomo skończyło się wielką katastrofą, czyli trwającym nie
dłużej niż kilka minut uderzeniem sporego ciała kosmicznego gdzieś w dzisiejszej
Zatoce Meksykańskiej w okolicy Jukatanu. 28 października 1989 roku aktorka,
Joanna Szczepkowska optymistycznie oznajmiła w Dzienniku Telewizyjnym – Proszę
Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce Komunizm. My nie możemy
powiedzieć, że tamtego dnia, w tamtej chwili skończyła się kreda i era mezozoiczna
zarazem. Kiedy był rzeczywisty koniec trudno określić, ale na pewno było to co
najmniej milion lat po impakcie. W przypadku tamtego wydarzenia trudno mówić o
globalnej katastrofie. Chlupnęło, zatoka została pogłębiona, nieco się ściemniło,
ochłodziło, tu i ówdzie sypnęło irydem i to wszystko.

Po tym przydługim wstępie wracamy na nasze podwórko. Okolicą, gdzie
w jednym miejscu można zobaczyć i pozyskać okazy z utworów jury środkowej
i dominującej jury górnej jest nadkład kamieniołomu porfiru w Zalasiu.

Fot. 210, 211 Kamieniołom Zalas, utwory jurajskie w nadkładzie - 7.08.2013

Warstwy bulaste oraz luźno skonsolidowane piaski jury środkowej znajdziemy
na terenie lasu Zwierzyniec Tenczyński na południe od Krzeszowic. Przez większą
część roku są one przykryte opadającymi liśćmi drzew.

Fot. 212. Zwierzyniec Tenczyński, piaski jurajskie
w przekopie koło kopalni Krystyna II - 9.06.2012
Fot. 213. Zwierzyniec Tenczyński, Jeden z zasypanych wykopów
w stokach Kozłowej Góry - 9.06.2012

Na południe od Kościelca, po prawej stronie drogi do Źrebiec znajduje się
niewielki pagórek. Na jego szczycie są odsłonięte silnie scementowanie piaskowce.
Fragmenty jej formacji ciągną się w kierunku ulicy Pogorskiej.

Fot. 214, 215 Chrzanów, pagórek na południe od Kościelca - na lewo stan z dnia 6.09.2008 na
prawo z dnia 16.06.2008

W kamiennej rzece, którą jest wąwóz Zbrza ciągnący się od Dębnika po Dubie
poza dolomitami dewonu znajdziemy otoczaki piaskowce jury środkowej.
Analogiczne okazy trafiają się również w Dolinie za Żbikiem. Odsłonięcie typowej
formacji in situ znajduje się w kamieniołomie Piaskowa Góra pomiędzy Dębnikiem
a Siedlcem. Ten kamień był przede wszystkim wykorzystywany w lokalnym
budownictwie. Z lepszych fragmentów wyrabiano żarna.

Fot 216, 217 Wąwóz Zbrza – 16.07.2013

Fot. 218 Dolina za Żbikiem - 8.06.2013
Fot. 219 Piaskowa Góra pomiędzy Dębnikiem Dubiem a Siedlcem - 8.06.2013

Osobliwy dla naszych terenów piaskowiec zwany oolitem balińskim jest trudno
dostępny w lokalnych odsłonięciach. Najczęściej znajduje się go w wykopach przy
okazji prac budowlanych. Jest to swoisty „ogród zoologiczny”, ale w ogrodzie nie
mamy okazów z fauną. Typowy blok tej skały można zobaczyć w murach kościoła
p.w. św. Mikołaja, na prawo od głównego wejścia. Przysłania go tablica informacyjna.

Fot. 220, 221 Oolit baliński w podmurówce kościoła – 16.04.2007

Drugie w kolejności są utwory jury białej. Ta formacja to przede wszystkim
wapienie skaliste i płytowy oraz pozostałości bioherm sinicowo-gabkowych
w utworach marglistych. Skały tej formacji zalegają na znacznym obszarze. Okazy są
pozyskiwane w kamieniołomów oraz przypadkowych wykopów, także na
cmentarzach. Oto kilka typowych lokalizacji. Poza pokazanym nadkładem
kamieniołomu w Zalasiu bardzo obfitym źródłem skamieniałości jest kamieniołom
Górka w Trzebini, znany z tajemniczego jeziorka z tajemniczą cieczą o pH nieco
powyżej 13. Chemicznie jest to silnie zabrudzona soda oczyszczona.

Fot. 222 Trzebinia Górka - widok ogólny kamieniołomu - 12.07.2013
Fot. 223 Trzebinia Górka - zarastająca hałda, miejsce pozyskiwania gąbek - 16.07.2013

Znany jako pierwsza Zielona Perła Trzebini kamieniołom Balaton także jest
źródłem niektórych okazów w ogrodzie, ale ze względu na postępujący proces
zarastania sukcesywnie traci tę funkcję.

Fot. 224 Trzebinia Balaton – widok z zachodniej krawędzi wyrobiska – 17.10.2011
Fot. 225 Trzebinia Balaton – osuwisko pod zachodnią ścianą – 23.10.2011

Fot. 226 Trzebinia Balaton – brzozy przy zachodnim brzegu zbiornika – 3.10.2011
Fot. 227 Trzebina Balaton – widok w kierunku północnej ściany wyrobiska – 3.10.2011

Źródłem do pozyskiwania wapieni płytowych z amonitami są przede wszystkim
dwa miejsca. Pierwszym i najważniejszym obecnie jest kamieniołom na Winnej
Górze w Mirowie. Do niedawna wydobywano tutaj kamień możliwy do wyrobu
bloczków, teraz po użyciu przez obecnego właściciela materiałów wybuchowych
może dostarczać jedynie kruszywa. Z tego też powodu większość okazów
przywiezionych stąd do ogrodu w 2008 roku nie wytrzymała do 2013 roku. Poza
amonitami trafiają się pojedyncze rostra belemnitów.
W 2013 roku do ogrodu pozyskano okazy pochodzące z Nielepic. Realnie
wybrałem je ze składowiska na terenie kamieniołomu Czatkowice.

Fot. 228, 229 Mirów, Winna Góra, widok ogólny kamieniołomu – 11.10.2008

Fot. 230, 231 Mirów, Winna Góra, na lewo amonit pozyskany, na prawo amonit, którego nie dało
się pozyskać – 21.10.2008

W pierwszym okresie tworzenia ogrodu okazy tak skamieliny jak i odciski
zostały pozyskane zostały w pogranicza Nieporazu i Grojca w okolicy skrzyżowania
autostrady z drogą Alwernia – Krzeszowice. Znajdowały się tutaj niewielkie
kamieniołomy w których wydobywano wapień dla lokalnego wapiennika. Wapiennik
wciąż istnieje. Sam kamieniołom zarasta wskutek spontanicznej sukcesji
wspomaganej przez twórców osadów antropocenu. W tym kamieniołomie
w porównaniu z odkrywką po przeciwnej stronie drogi zawsze było mniej odcisków
amonitów. Tamto miejsce zostało jednak zniszczone. W kilka lat po pozyskaniu
amonitów doszło tutaj do istotnych przekształceń własnościowych. Na prawo od drogi
do Alwerni został ulokowany zakład produkcyjny firmy Blachprofil 2. Są miejsca
pracy, ale jednocześnie doszło tutaj do zniszczenia krajobrazu.

Fot. 232 Nieporaz, Grojec - widok kamieniołomu ze zwałką budowlaną po lewej stronie drogi do
Alwerni - 29.07.2010
Fot. 233 Nieporaz, Grojec - piarg u podnóża ściany kamieniołomu – 29.07.2010

Fot. 234 Nieporaz, Grojec - ściana kamieniołomu - 5.09.2006
Fot. 235 Nieporaz, Grojec - tam gdzie były amonity jest firma Blachprofil 2 - 29.07.2010.

Utwory kredowe na obszarze pozyskiwania skał do ogrodu odsłaniają się
w niewielu miejscach. W pierwszym okresie tworzenia ogrodu zbieraliśmy je
w Rudawie. Kredę można było znajdywać w wykopach na miejscowym cmentarzu,
oraz skarpie drogi wiodącej do Pisar. Już później, czyli w 2000 roku okazało się to
niemożliwe. W Rudawie oprócz formacji kredowej trafiają się skały jurajskie. Można
je oglądać w dzwonnicy przy kościele.

Fot. 236 Rudawa, cmentarz - 8.06.2013
Fot. 237 Rudawa, mur cmentarza - 9.08.2004

Fot. 238 Rudawa, plac kościelny - 8.06.2013
Fot. 239 Rudawa, skarpa drogi do Dubia, miejsce pozyskania kredy w 1993 roku - 8.06.2013

Fot. 240 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Piaskowce, zlepieńce i wapienie organodetrytyczne – W poszczególnych
kamieniach znajdują się muszle małży, w tym podobnych do ostryg. Po części są
to duże, płaskie muszle wyglądające niemalże tak samo, jak po śmierci
zwierzęcia, któremu służyły za jego życia. Są tutaj ponadto ramienionogi z
rodzajów Spirifer oraz Terebratula. W dużym uproszczeniu to jurajskie frutti di
mare. Zalas, kamieniołom porfiru. Okazy pozyskiwane w 1994, 2000 oraz 2013
roku.
2. Łodzik - Zalas, kamieniołom porfiru. Okaz pozyskany przez Mariana Kuca w 1994
roku w pierwszym okresie tworzenia ogrodu.

3. Stromatolity z Kozłowej Góry – Okazy posiadają charakterystyczne kopułkowate
struktury. W spągu tej warstwy znajduje się piaskowiec z kilkucentymetrowymi
otoczakami, głownie kwarcu. Kamienie w 1994 roku pozyskiwał osobiście Marian
Kuc. Niestety, nie przekazał nam, gdzie to było, ale udało się ustalić, że mógł to
być Las Zwierzyniec Tenczyński k. Krzeszowic
4. Piaskowce z odciskami roślin - Zalas, kamieniołom porfiru. Te okazy są bryłami
piaskowca
z
pustymi
podłużnymi,
bruzdowanymi
przestrzeniami
przypominającymi łodygi roślin, które zdaniem niektórych paleobotaników
przypominały współczesne bambusy. Do dzisiaj nie udało się jednoznacznie
ustalić co to było w swoim czasie. W ogrodzie dominują okazy z 1994. Jest też
jeden z 2013 roku.
5. Piaskowce – Chrzanów Kościelec. Skała luźno skonsolidowana pozyskana
w rejonie ulicy Pogorskiej w 1993 roku przez Mariana Kuca
6. Piaskowce o spoiwie żelazistym – wąwóz Zbrza między Dębnikiem a Dubiem.
Otoczaki pozyskane w 2013 roku.
7. Oolit baliński – Chrzanów ul. Pogorska. Skała pozyskana w rejonie ulicy
Pogorskiej w 1993 roku przez Mariana Kuca. Były to wykopy w okolicy
budowanego kościoła.
8. Gruzłowe wapienie margliste – Trzebinia Górka, okolica kamieniołomu. Okazy
pozyskano w 2008 roku. Bloki tych wapieni leżały luzem na obrzeżu
kamieniołomu.
9. Wapień tuberkulinowy – Jest to złożona z kilku warstw mata gąbkowa pozyskana
w 2013 roku. Zalas, kamieniołom porfiru.
10. Wapienie skaliste – Mirów, kamieniołom Winna Góra. Płyty pozbawione
skamieniałości pozyskane w 2008 roku. Większość z nich uległa już od tego
czasu rozpadowi wskutek działania czynników atmosferycznych.
11. Skamieniałości gąbek – Chrzanów, wykopy w śródmieściu, na Górze Józefa oraz
w kamieniołomach Trzebinia Górka, Balaton i Zalas. Okazy pozyskiwano
w różnych latach przez cały okres istnienia ogrodu. Gąbki pozyskałem z Góry
Józefa w Chrzanowie w 1986 roku i przekazałem Marianowi Kucowi. W końcu
20.wieku badania nad gąbkami jurajskimi intensywnie prowadził prof. Jerzy
Małecki, który z naszego terenu opisał nowe dla nauki gatunki oraz rodzaje.
12. Wapienie ze skamieniałościami i odciskami amonitów – Nieporaz, Mirów, Brodła.
Najświeższe w tym momencie okazy oznaczone kropką pochodzą
z kamieniołomu Nielepice i są darowizną Kopalni Wapienia Czatkowice.
Największy blok ze skamieniałościami amonitów pozyskał Marian Kuc w 1994
roku. Prawdopodobnie było to w Mirowie, ale nigdy nie uzyskaliśmy wiążącej
informacji o miejscu pozyskania. Największy z leżących na nim okazów został
pozyskany w Brodłach, gdzie był pierwotnie wmurowany w ścianę stodoły.
Pozostałe okazy pochodzą z Nieporazu oraz Mirowa. Ze względu na patynę nie
sposób je od siebie odróżnić.
13. Margle kredowe z Rudawy oraz jeżowce z Bibic. Kawałki kredy pozyskałem, tak
jak to zaznaczyłem na wstępie w 1994 roku. W 1995 roku prof. Małecki uzupełnił
tę kolekcję o jeżowce. Większość z nich zaginęła od tamtego czasu.

Era kenozoiczna
Utwory ery kenozoicznej umieściliśmy wzdłuż ściany budynku. Ze względów
technicznych ekspozycja okazów ilustrujących tę formację została podzielona na
dwie części. Trudno w krótkim wstępie podawać lokalizację wszystkich miejsc
znajdywania okazów, ponieważ utwory tej ery leżą wszędzie wokół nas, nawet jeśli
wywierają jakiś wpływ na skały ze znacznie starszych od niej formacji.
Jednym z wydarzeń, które odcisnęły spore piętno na krajobrazie ziemi
chrzanowskiej było wlanie się na ten teren w miocenie morza zwanego tortońskim.
Najdalszy brzeg opierał się o dzisiejszą poziomicę 320m n.p.m. O jego obecności
i zatrzymywaniu się w pewnych miejscach na dłużej świadczą znajdywane tu
i ówdzie skały ze śladami aktywności skałotoczy. Jednocześnie na lądzie rosły palmy
i magnolie. Klimat był gorący,

Fot. 241 Trzebinia Wodna, najdalszy brzeg morza tortońskiego - 28.04.2008
Fot. 242 Kotlina Chrzanowska, jako miejsce po morzu tortońskim,
widok z węzła Balińskiego autostrady - 28.04.2008

Wietrzenie wapieni jurajskich powoduje wypreparowywanie buł krzemiennych.
Tak powstają eluwia. Nasze eksponaty zostały pozyskane z rejonu Mirowa oraz
Okleśnej. Inne słynne eluwium, a zarazem najdłuższej działająca w Polsce kopalnia
krzemienia znajduje się pomiędzy Morawicą a Brzoskwinią. Krzemienie z tych
formacji służyły w paleolicie do wyrobu narzędzi.

Fot. 243, 244 Mirów, Winna Góra, krzemienne eluwium jako nadkład wapieni jurajskich –
21.10.2008

Z tym epizodem w historii obszaru objętego naszą ekspozycja jest związane
tworzenie się konkrecji kwarcytowych. Największa z nich znajdowała się w centrum
leja krasowego w Trzebini w kamieniołomie Balaton. Uległa ona dezintegracji dopiero
w 2001 roku. Sporo pomniejszych buł kwarcytowych zalegało w rejonie Okleśnej.
Wszystkie nasze okazy pochodzą z tej miejscowości.

Fot. 245 Trzebinia, kamieniołom Balaton, konkrecja kwarcytowa zwana „Wielbłądem” 6.05.2000
Fot. 246 Okleśna, kwarcyt jako spoiwo eluwium krzemiennego, okaz przed pozyskaniem do
ogrodu – 21.10.2008

Kolejnym, ważnym epizodem była szeroko pojmowana epoka lodowcowa. Dla
potrzeb ekspozycji ważne są spotykane w różnych miejscach rozmaite eratyki. Tym,
które dostarczyło znaczącej ilości okazów jest bruk dyluwialny w parowach
karniowickich na granicy Młoszowej i Karniowic. Wśród znajdywanych tutaj głazów
były kamienie z Finlandii oraz Norwegii. Znalazł się też otoczak piaskowca
karbońskiego z okolicy Sosnowca.

Fot. 247 Parowy Karniowickie. Odsłanianie bruku dyluwialnego poprzez erozję lessowego
namuliska – 5.08.2008

Koniec epoki lodowcowej, który według najnowszych datować nastąpił 11,7
tysiąca lat temu skutkował także wielkim globalnym ociepleniem. Jednym z jego
efektów są pokłady wapieni nazywanych martwicami czwartorzędowymi. Tworzy się
ona wskutek wietrzenia wapieni jurajskich lub triasowych. Lokalnie jest chroniona in
situ. Była też wykorzystywana w małej architekturze. W wielu miejscach jej złoża
zostały z tego powodu wyczerpane. Na szczęście są odnajdywane nowe. Poza tym
skała tworzy się wciąż.

Fot. 248 Dubie, Przekop przez pokład martwicy w dolinie Racławki - 21.04.2007
Fot. 249 Paczółtowice Kościół, Grota Lourdzka wykonana z martwicy paczółtowickiej 21.04.2007

Fot. 250, 251 Tenczynek, cmentarz, nagrobek Hromków wykonany z martwicy pozyskanej w
okolicy Kwaczały (prawdopodobnie dolina Włosienki) - 3.09.2012

Fot. 252, 253 Kamionka Wielka, Dolina Włosienki, jedno z miejsc wytrącania się martwicy
wapiennej. Kiedyś gałązkowo-liściowej, dzisiaj „oponowo-tapczanowej” – 6.12.2008

Kolejnym ważnym źródłem pozyskiwania okazów do ogrodu są żwirownie.
Nasze okazy pochodzą Jankowic oraz Gromca. W dużym uproszczeniu o tej formacji
związanej z Wisłą można powiedzieć Karpaty Instant z delikatną nutą Skandynawii.
Trafiają się tamże również nieznacznie otoczone przez wodę okazy z naszej ziemi.
Poza kamieniami znajduje się tutaj także subfosylne okazy czarnych dębów.

Fot. 254 Żwirownia w Jankowicach. Marian Kuc przy największym ze znalezionych w swoim
czasie czarnych dębów. Na kilka dni przez planowanym transportem do Chrzanowa drzewo
zostało spalone - 1993

Fot. 255 Gromiec – teren zdewastowany przez żwirownię – 7.06.2008
Fot. 256 Jankowice – widok od strony Wisły na zrekultywowaną część żwirowni – 16.05.2009

Fot. 257 Młoszowa, zapadlisko w stoku góry Kowalikowej - 24.04.2008
Fot. 258 Chrzanów, osadnik kopalni Trzebionka widziany z ulicy Wodzińskiej - 9.08.2012

Dwa zdjęcia na poprzedniej stronie ilustrują zjawiska związane ze
współczesnością. Wiąże się to po prostu z oddziaływaniem człowieka na
powierzchnię ziemi. Tutaj należą między innymi wszystkie kamieniołomy. Mamy też
zapadliska związane z wydobyciem kopalin oraz osadniki. Mniej chlubnym rodzajem
osadów antropocenu są rozsiane po wielu miejscach dzikie wysypiska śmieci, ale to
zagadnienie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
W zależności od ujęć chronologicznych jest najwyższe piętro antropocenu lub
starszy antropocen. Trzeba jeszcze wspomnieć, że pomiędzy drugim a trzecim
remontem ogrodu przejściowo został skasowany trzeciorzęd oraz czwartorzęd. Erę
kenozoiczną podzielono na paleogen oraz neogen. Plejstocen, czyli epoki
lodowcowe wcielono do neogenu, jako jego najwyższe piętro. Współczesnością
postanowiono nie zawracać sobie głowy. Teraz jak można się zorientować po
lekturze pierwszej części tego opracowania wszystko wróciło do normy.
Okazy w tej części ekspozycji nie są ułożone chronologicznie. Ponieważ po
większej części są to starsze skały poddane różnym procesom wietrzenia staraliśmy
się je ułożyć tak, aby zilustrować ich skutki.
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1. Mieszko I – dąb czarny, czyli drewno pochodzące z czwartorzędowych
aluwiów - Kraków, ulica Dymarek. Według datowania dendrochronologicznego
prof. dr Marka Krąpca ten dąb został ścięty toporami w 960 r. n.e. Do ogrodu
po wielkich perypetiach trafił 30.09.1994 roku. Szczegóły tego wydarzenia
zostały opisane w 39 numerze Kroniki Chrzanowskiej. Od chwili umieszczenia
go w ogrodzie zachowuje pewną integralność, aczkolwiek tu i ówdzie uległ
biodegradacji. Na jego powierzchni rozwija się przedstawiciel najmniejszych
porostów świata, siarczynka Laurera – Thelocarpon laureri. Chociaż nie
dotyczy to geologii, warto przyjrzeć się powierzchni pniaka, szczególnie po
deszczu. Gatunki tego rodzaju nie mają one plechy właściwej lub też jest ona
bardzo nikła. Właściwie na podłożu obserwujemy pojedyncze owocniki grzyba
porostowego pod postacią perytecjów pokrytych warstewką komórek glonu.
Wielkość ich oscyluje od 0,15 – 0,4milimetra. Gołym okiem widzimy, że
drewno przybrało zielonożółty odcień. Teraz dominują chrobotki i mchy.
Pojawiają się również siewki drzew. Z okazem koresponduje pień dębu
czarnego pozyskanego w żwirowni w Jankowicach w 1993 roku. Flankuje on
ekspozycję skał triasu od strony bramy wjazdowej.

2. Skutki procesów wietrzenia i zjawisk krasowych na wapieniach i dolomitach –
Żelatowa, Pogorzyce, Płaza, Jaworzno. Trzy okazy na szpikulcach oraz kilka
pod nimi. Pierwszy okaz posiada ślady erozji na płaszczyznach oddzielności.
Na drugim okazie najważniejsze są nacieki grzybkowate. Kamienie leżące pod
nimi posiadają na powierzchni ślady oddziaływania korzeni. Na szczególną
uwagę zasługuje okaz z trzeciego szpikulca z kanałem erozyjnym. Kamienie
pod nimi posiadają niewielkie kawerny oraz nacieki grzybkowe.
3. Wietrzenie dolomitu diploporowego – Libiąż, Kamieniołom pod Lasem. Okaz
izolowany posiada zwietrzałą powierzchnię. Jest również penetrowany wzdłuż
struktur komórkowych. Pozostałe okazy posiadają liczne pierścienie
Liesseganga z dużą zawartością związków manganu.
4. Nacieki kalcytowe w kawernach i na powierzchni wapieni – Żelatowa,
Pogorzyce. Największy okaz trafił tutaj we wrześniu 1993 roku. Jest to wielka
struktura naciekowa, która pierwotnie wypełniała kawernę krasową. Okaz na
szpikulcu z prawej strony pochodzi z tego samego miejsca, ale został
pozyskany w 2000 roku. Nacieki kalcytowe wypełniają niewielkie kawerny. Po
lewej stronie znajduje się okaz z kamieniołomu Pogorzyce. Na on nacieki
kalcytowe wzdłuż płaszczyzn oddzielności.
5. Oddziaływanie korzeni roślin na powierzchnię skał – Regulice, Libiąż. Dwa
duże głazy i jeden mniejszy okaz na szpikulcu. Tak on jak jaśniejszy
z leżących na ziemi według informacji uzyskanej od Mariana kuca zostały
pozyskane w Regulicach. Na powierzchni widać liczne ślady oddziaływania
korzeni roślin w tym drzew i krzewów. Okaz barwy żółtawej pochodzi
z Libiąża, gdzie został znaleziony przy ścieżce na stokach Lipia w dniu
13.11.2010.
6. Wietrzenie martwicy karniowickiej – Filipowice. Okazy pochodzą z 1993 roku.
Tak ten ze szpikulcu jak i te leżące na ziemi posiadają resztki wapienia oraz
dominujące w wyglądzie zwięzłe rezyduum z dużą zawartością żelaza.
7. Skutki działania skałotoczy na wapieniach jurajskich na brzegu morza
mioceńskiego – Chrzanów, ulica Trzebińska. Okazy pozyskano w 2002 roku
z wykopów podczas rozbudowy Centrum Handlowego MAX przy
skrzyżowaniu ulic Trzebińskiej i Szpitalnej. Są to wapienie jurajskie.
8. Skutki działania skałotoczy na wapieniach triasowych na brzegu morza
mioceńskiego – Libiąż, Grodzisko. Okaz ze szpikulca pochodzi z pierwszego
okresu tworzenia ogrodu. Trafił doń w 1993 roku. Pozostałe pozyskiwano
w dwu rzutach w 2009 i w 2010 roku. Są to otoczaki zlepieńca
śródformacyjnego z formacji I wapienia falistego triasowych warstw
gogolińskich dolnych.
9. Skutki działania skałotoczy na wapieniach na brzegu morza mioceńskiego –
Chrzanów Kąty. Okaz ze szpikulca na pewno jest kamieniem triasowym
i pochodzi ze stoków Broniowej Góry. Okazy leżące na ziemi mogą być
wapieniami triasowymi lub jurajskimi. Należy zwrócić na zupełnie inną formę
penetracji skał w porównaniu z dwoma poprzednimi ekspozycjami.
10. Eluwia krzemienne – Okleśna. Okazy zebrano z pól na południe od lasu
Węgielnica w 1994 roku. Teraz są to obszaru zabudowane.
11. Kwarcyt tworzący spoiwo eluwialnego skupienia krzemieni – Okleśna. Okaz
został pozyskany ze ścieżki w lesie Węgielnica w 2008 roku.
12. Kalcyt włóknisty z kopalni Matylda - Chrzanów Kąty. W ogrodzie do 1993 roku.
Według informacji uzyskanej od Marka Szuwarzyńskiego, te kalcyty były
znajdywane pod terenem dzisiejszego osiedla Stara Huta - Wygoda.

13. Kalcyt naciekowy - Płaza Wapiennik, kamieniołom. Okaz został pozyskany
w 2000 roku.
14. Wapienie gruzłowe i faliste triasu środkowego z oznakami powierzchniowej
korozji pod wpływem wód płynących - Regulice Simota, Las Podgórze. Okazy
pozyskano w sierpniu 2013 roku.
15. Konkrecja kwarcytowa – Okleśna. Jeden cały i kilka części innych rozbitych
okazów zebranych z pól na południe od lasu Węgielnica w 1994 roku podczas
wspólnego wyjazdu z Marianem Kucem. Teraz są to obszaru zabudowane.
Późniejsze próby znalezienia kolejnych konkrecji tego rodzaju w tym miejscu
skończyły się niepowodzeniem.
16. Eluwia krzemienne – Mirów, kamieniołom Winna Góra. Okazy zebrane
z nadkładu kamieniołomu wapieni jurajskich w październiku 2008 roku.
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1. Powierzchnia jamy krasowej z naciekiem – Płaza Wapiennik, kamieniołom. Okaz
na szpikulcu pozyskany w 2012 roku. Jest to rezyduum wypełniające wnętrze
jamy krasowej. Na powierzchni naciek kalcytowy.
2. Zlepieniec wieloskładnikowy z lepiszczem kalcytowym jako nadkład arkozy –
Kamionka Mała, wąwóz Gródek. Przyjmuje się, że jest to skała trzeciorzędowa.
Okaz pozyskano w 2011 roku. Zawiera w sobie otoczaki kwarców, skaleni
i lidytów czyli składniki arkozy oraz ostrokrawędziste okruchy wapieni.
3. Gniazda kalcytu w jamie krasowej wapienia jurajskiego – Mirów, kamieniołom
Winna Góra. Kalcyt stworzy bardzo wyraźną szczotkę krystaliczną. Okaz na
szpikulcu, pozyskany w 2008 roku.
4. Wietrzenie wapienia falistego – Trzebinia Psary, Bialny Dół. Okaz nabity na
szpikulec. Wyraźne widoczne skupiska ciemnego minerału z udziałem żelaza lub
manganu. Okaz pozyskany w 2008 roku.
5. Szczątki polew kalcytowych na dolomitach ze Zbrzy – Dubie, kamieniołom. Dwa
okazy pozyskane w 2000 roku. Kalcyt tworzy cienkie kilkuwarstwowe polewy.
6. Żelaziaki brunatne z jam krasowych – Chrzanów Borowiec. Okazy pozyskane
w 1993 roku w rejonie Żurawca. Jest to ruda limonitowa o strukturze gąbczastej
mająca zastosowanie w lokalnym hutnictwie żelaza.

7. Żelaziaki brunatne z piasków czwartorzędowych – Libiąż Moczydło. Okazy
pozyskane w 2000 roku. Jest to ruda limonitowa mająca zastosowanie
w lokalnym hutnictwie żelaza. W odróżnieniu od pierwszej jest bardziej luźna.
8. Węglanowe utwory klastyczne z przed mioceńskiej powierzchni erozyjnej –
Chrzanów, ulica Pogorska. Jest to piaskowiec o lepiszczu wapiennym. Został
pozyskany w 1993 roku w okolicy budowanego wówczas kościoła. Na planszy ten
podpis znalazł się w pozycji 9
9. Martwica paczółtowicka z doliny Racławki od strony Dubia. Okazy w 1993 roku
pozyskał Marian Kuc od osób, które je posiadały na swoich posesjach. Na skale
wciąż rozwijają się mchy. W jej masie możemy zaobserwować ślady po drobnych
gałązkach, które zostały pokryte wytrącającym się z wody węglanem wapnia. Na
planszy ten podpis znalazł się w pozycji 8.
10. Wapień falisty z naciekiem kalcytowym - Trzebinia Psary, Bialny Dół Okaz
pozyskany w 2008 roku. Naciek ma postać zwartej polewy na płaszczyźnie
bocznej.
11. Wapień triasowy z doliny Włosienki, jako materiał na martwicę – Kwaczała,
Kamionka Wielka. Okaz pozyskano w maju 1995 roku.
12. Martwica wapienna z doliny Włosienki – Kwaczała, Kamionka Wielka. Okazy
o strukturze zbliżonej do martwicy paczóltowckiej. Cechują się obecnością
licznych mchów oraz drobnych gałązek. Okazy pozyskane w maju 1995 roku.
13. Okruch wapienia triasowego z wypreparowanymi szczątkami liliowców – Gromiec,
żwirownia. Kamień musi pochodzić z najbliższej okolicy. Jest tylko nieznacznie
otoczony przez wodę. Został pozyskany w 2000 roku.
14. Większe otoczaki ze żwirów, po lewej materiał z Beskidów, po prawej drobne
eratyki – Jankowice, Gromiec, żwirownie. Okazy pozyskiwanie w latach 1993 –
1996 oraz w 2000 roku. W dużym uproszczeniu są to Karpaty instant z delikatną
nutą Skandynawii.
15. Głazy eratyczne granity i gnejsy z różnych miejsc powiatu chrzanowskiego
i Jaworzna. Większość okazów została zgromadzona w latach 1993 – 1996 przez
Mariana Kuca. Wyjątek stanowi leżący po lewej stronie kwarcyt z ulicy
Chełmońskiego w Jaworznie. Pozostałe kamienie maja barwę czerwoną, co
świadczy o ich prekambryjskim pochodzeniu. Na ziemię chrzanowska trafiły około
1mln lat temu. Po lewej stronie leżą granity, pośrodku, największy kamień to
gnejs. Po prawej leżą granity orbikularne zwane rapakiwi.
16. Eratyk prekambryjskiego, skandynawskiego granitu pegmatytowego - Trzebinia
Karniowice, Parowy Karniowickie. Okaz na szpikulcu. W jego budowie zwracają
uwagę duże kryształy różowych skaleni otoczonych białym mlecznym,
bezpostaciowym kwarcem. Okaz pozyskany w 2008 roku
17. Eratyk karbońskiego piaskowca żelazistego z okolic Sosnowca - Trzebinia
Karniowice, Parowy Karniowickie. Okaz posiada wyraźne pasmo utwardzone
limonitem. W jego obrębie pojawiają się liczne pustki wypełnione jasnobrązową
zwietrzeliną. Właściwy piaskowiec ma barwę czerwonawą. Składa się z drobnych
części. Znajdujemy w nim sporo otoczaków kwarcu oraz lidytu. Na jego
powierzchni bardzo chętnie osiedlają się glony. Podobna formacja, tak jak to
zaznaczono na tablicy występuje w rejonie Sosnowca. Okaz został pozyskany
w 2008 roku. Odłupana część znajduje się w zbiorach muzeum - MCh/P/11069.

Jajko na miękko
W 2001 roku przewodnik po ogrodzie i zbiorach geologicznych zakończyłem
napisanym w stylu pół żartem, pół serio rozdziałem, który przyrównywał naszą
planetę do tytułowego jajka na miękko. Od tamtego czasu nasza wiedza o budowie
Ziemi, historii jej powstania oraz przewidywanego końca znacznie się poszerzyła, ale
generalnie rzecz biorąc moja idea wciąż jest aktualna. Wtedy bardzo się rozpisałem,
teraz będzie krótko, węzłowato.
Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek podręcznikowy przekrój przez naszą
planetę, aby wszystko stało się jasne. Tak więc idąc od środka mamy jadro
wewnętrzne oraz jądro zewnętrzne zbudowane z pierwiastków ciężkich głownie
żelaza oraz niklu. Inne dane wskazują na sporą domieszkę innych metali w tym złota.
Tedy skojarzenie z żółtkiem ma spore uzasadnienie, tym bardziej, że jądro
wewnętrzne na pewno jest płynne i bardzo gorące.
Ponad jądrem znajduje się płaszcz zbudowany z lżejszych pierwiastków. Ma
on wiele warstw i jest w przeważającej części płynny. To było by białko. Przeciętny
promień naszej planety ma długość 6371km. Będąca przedmiotem naszego
zainteresowania skorupa ziemska może być porównana do skorupki. Nie jest ona
jednolicie gruba. Pod kontynentami dają jej przeciętnie 35 tysięcy metrów, chociaż
gdzieś stwierdzono nawet grubość 75 tysięcy metrów. Pod oceanami w najgrubszych
miejscach ma ona 10 tysięcy metrów. Jest więc ona cienka i spękana. Nasze jajko
można zatem uznać za potłuczone. Prawdopodobnie pod ziemią chrzanowską do
płaszcza jest bliżej niż z Chrzanowa do Krakowa.
To, że skorupa naszej planety nie jest jednorodna skonstatowano stosunkowo
niedawno, licząc od przysłowiowego ab terra condita. Istnieje wiele hipotez, dlaczego
tak się dzieje. Jedna z nich mówi, że nasza planeta wciąż się rozszerza. Dlatego
kontynenty wciąż się oddalają od siebie. W każdym bądź razie tam, gdzie powinny
przybliżać się do siebie tempo tego zjawiska jest mniejsze od tempa rozszerzania się
w innych miejscach. Co pewien czas kontynenty zbijają się w ciasną gromadkę,
tworząc Pangeę. Większość szczelin w skorupie ziemskiej znajduje się na dnach
oceanów. Na lądach są to niewielkie rysy, rzadko doliny ryftowe. Klasycznym,
możliwym do prześledzenia modelem tego zjawiska jest obserwacja pęknięcia, które
zazwyczaj pojawia się na cieście wypiekanym a podłużnej foremce. Nasz obszar
także nie jest wolny o uskoków tektonicznych. Najwięcej jest ich na obszarze
Trzebini, którą z tego powodu nazywam najbardziej porąbanym miastem w Polsce.
To co będzie w przyszłości nie powinno nas obchodzić. Niemalże wszystkie
hipotezy, aczkolwiek zawsze poparte naukowymi dowodami ocierają się
o mniemanologię stosowaną. W owym okamgnieniu, które spędzamy na Ziemi,
wszelkie zmiany uczynione ludzką ręka dadzą się sprowadzić do drapania tępą łyżka
po arbuzie. Wbrew temu, co nam się wydaje, praktycznie nie mamy wpływu na
oblicze naszej planety. Wyróżniany przez wielu badaczy antropocen, jako najwyższe
piętro holocenu rozpoczął się około 4 tysiące lat przed naszą erą. W przeliczeniu na
miliony, daje nam to do dziś około 0,006 miliona lat temu. Może zabrzmi to okrutnie,
ale wkrótce wszystkie wytwory naszej kultury ulegną dezintegracji i staną się jednym
z wielu przypadkowych składników kolejnych rodzajów skał osadowych.
Parafrazując słowa piosenki z serialu „Czterdziestolatek” można by zaśpiewać
tak: pięć miliardów lat minęło jak z bicza trzasł,/ na drugie tyle teraz przyszedł czas./
Choć Wszechświat wciąż ukrywa przed nami tajemnice swe,/ już bliżej jest niż dalej
to się wie.

Podsumowanie
Ten przewodnik, pomimo sporej objętości jedynie nieznacznie poszerza
lakoniczne informacje umieszczone na tablicach informacyjnych. W wielu wypadkach
przedstawione są subiektywne opinie autora oraz konsultanta. Geologia to ciężka
nauka, już chociażby z powodu znoszenia próbek z terenu. Dlatego poprzez te uwagi
starałem się temu opracowaniu nadać pewnej lekkości.
Mam nadzieję, że tych, którzy poczują pewien niedosyt skłoni to do szerszych
poszukiwań informacji o umieszczonych tutaj okazach. Zachęcamy także do
zapoznania się na naszą biblioteką. Warto również zajrzeć do głównego budynku,
gdzie również znajduje się wystawa geologiczna. Oto skromne próbki z tej
ekspozycji.

Fot. 261 Największy amonit z naszych zbiorów. Pochodzi z Mirowa. Dar Piotra Stanika.
MCh/P/1791
Fot. 262 Kolekcja największych araukarytów z arkozy kwaczalskiej. Dominują okazy zbierane
przez Irenę Mazaraki. Na pierwszym planie okaz z Zagórza pozyskany w 2010. MCh/P/11277

Fot. 263 Blenda skorupowa z kopalni Trzebionka – MCh/P/11335
Fot. 264 Ślimaki z dewońskiego wapienia z Łomu Karmelickiego w Dębniku - MCh/P/10367

Na zakończenie proszę przyjrzeć się znajdującej na wystawie uproszczonej
mapie pokazującej rozmieszczenie podstawowych formacji geologicznych pomiędzy
Krakowem a Chrzanowem. Idąc od dołu pokazujemy dewon, potem karbon. Kolejne
trzy kółka pokazują lokalizację formacji permskiej. Kolor fioletowy oznacza trias,
potem mamy dwa kółka oznaczające formację jurajską. Zielone kółko oznacza kredę.

Fot. 265 – Uproszczona mapa geologiczna.

