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Wstęp
Inicjatorem utworzenia przy Muzeum w Chrzanowie ogrodu geologicznego był
dr Marian Piotr Kuc. Pomysł przedstawił w 1992 roku. W latach 1993-1994 prowadził
jego intensywną budowę. Do 1997 roku dokonywał w nim niezbędnych poprawek
i uzupełniał o kolejne okazy geologiczne. Aby skupić wokół tego przedsięwzięcia
pasjonatów geologii utworzył Chrzanowskie Towarzystwo Araukarytowe. Było ono
siłą napędową dla realizacji związanych z tym zadań. Zgodnie ze swoim,
nieformalnym statutem towarzystwo rozwiązało się w 1997 roku. W początkowym
okresie tworzenia ogrodu, jedynym zawodowym geologiem w tym gronie był
Franciszek Kaszuba. Później dołączył Marek Szuwarzyński.
Za kluczową pozycję tej ekspozycji uznał araukaryty, których największe
okazy zajęły poczesne miejsce w jego aranżacji. Zdaniem twórcy są to perły
w koronie osobliwości geologicznych ziemi chrzanowskiej. Jej utworzenie przy
Muzeum w Chrzanowie, nadanie nazwy „Muzeum geologiczne pod otwartym
niebem” uzasadniał faktem, że obszar z którego pozyskiwano eksponaty, a zarazem
statutowy teren działania naszej placówki to jedno z trzech najbogatszych w rodzaje
skał i minerałów miejsc w Polsce. Dwa pozostałe to Góry Świętokrzyskie oraz
Sudety. Tutaj na przestrzeni około czterdziestu kilometrów jest położony niemalże
nieprzerwany profil stratygraficzny. Z tego obszaru pozyskano prawie wszystkie
okazy. Wyjątkiem są subfosylny dąb czarny z ulicy Dymarek w Krakowie oraz
jeżowce z Bibic. Cała reszta to były powiat chrzanowski oraz Jaworzno.
Co się tyczy czasu trwania, to w świetle aktualnej wiedzy najstarsze rodzime
skały mają prawie 400 milionów lat. Na tym obszarze w różnych dostępnych
formacjach można znaleźć ponad 60 rodzajów skał. Na planszach zostało
wyróżnionych 196 grup tematycznych. Czasem jest to jeden okaz, czasem kilka.
Niektóre powtarzają się, ale liczy się to, że pochodzą z różnych miejsc. Zgodnie
z ideą twórcy i fundatora tego przedsięwzięcia odwiedzający odbywają
czasoprzestrzenną wycieczkę od Krakowa przez Chrzanów do Przemszy, od dewonu
do współczesności. Podczas zwiedzania zaleca się dotykanie eksponatów.
Oczywiście wchodzenie pomiędzy eksponaty także jest mile widziane.

Fot. 004 Wapienie z Czatkowic w osiem lat po pierwszym remoncie – 2008 rok

Wkrótce zaistniała potrzeba generalnego remontu, który sfinalizowano jesienią
2000 roku. Okazy, które nie wytrzymały próby czasu zostały usunięte. Dodano sporo
nowych. Ogród zmienił się znacznie, ale pozostawiono pierwotny układ pól
z okazami. Przy okazji zweryfikowano opisy, tak aby były zgodne z ówczesnym
stanem wiedzy. Powstał też pierwszy katalog. Zarówno wtedy, jak i obecnie wiele
bardzo cennych okazów geologicznych pozyskano dzięki uprzejmości dyrekcji
kamieniołomów Małopolski Zachodniej.
Warto wiedzieć, że tamtym okresie była to jedna z niewielu tego rodzaju
ekspozycji geologicznych dostępnych publicznie na świecie. Marian Kuc twierdził, że
była ona pierwszą w Polsce. Były inne, ale słabo spopularyzowane, przez co nie
byliśmy w stanie wówczas skorygować tego błędu. Nasz ogród na trwałe wpisał się
w poczet atrakcji turystycznych ziemi chrzanowskiej. Jest miejscem prowadzenia
wielu lekcji muzealnych, przybliżających bogactwo geologiczne ziemi chrzanowskiej.
Mamy tutaj przegląd bogactwa geologicznego całego regionu. Dzisiaj określa się to
nowym słowem, potworkiem językowym – georóżnorodność.
Twórca ogrodu Marian Piotr Kuc urodził się 26 marca 1932 roku
w Chrzanowie. Od dzieciństwa interesował się przyrodą tak ożywioną jak
i nieożywioną, gromadząc okazy roślin oraz okruchy skalne. W 1955 roku po
ukończeniu studiów został pracownikiem Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. W tym
okresie brał udział w badaniach polarnych oraz obronił pracę doktorską. Od 1966
roku mieszkał, pracował w Kanadzie. Odbył wiele podróży naukowo-badawczych
w różne regiony świata. Pozostawił po sobie 114 prac naukowych, głównie
z dziedziny briologii – działu botaniki zajmującego się badaniem mszaków.

Fot. 005 Zagórze, plebania - Marian Kuc i Marek Szuwarzyński przy araukarycie – 4.10.2010

Po 1991 roku wielokrotnie przyjeżdżał do Polski zajmując się propagowaniem
wiedzy o bogactwie geologicznym ziemi chrzanowskiej. Dlatego dla nas jest on
botanikiem, polarnikiem oraz badaczem araukarytów. Jego niespełnionym
marzeniem było pełne naukowe opracowanie tych osobliwości poprzez utworzenie
i sfinansowanie w Chrzanowie centrum do ich badań. Zmarł niespodziewanie
w Ottawie 19 marca 2011 roku. Jest pochowany w Chrzanowie.

Obecna gruntowna renowacja została rozpoczęta w roku 2009. Ostatni
kamień położono we wrześniu 2013 roku. W tej aranżacji okazy ułożono
chronologicznie. Znacząco zwiększono udział kwiatów i krzewów. Wybudowano też
pergolę i altanę koncertową w stylu chińskim. 3 czerwca 2011 roku ogrodowi nadano
imię dr Mariana Kuca. Podczas tej uroczystości na pomniku poświęconym ludziom
nauki i kultury zasłużonym dla Chrzanowa umieszczona została tabliczka z jego
nazwiskiem. Od tej chwili „Muzeum geologiczne pod otwartym niebem” stało się
„Ogrodem geologiczno-orientalnym”.
Na zakończenie trzeba oddać hołd założycielom i patronom naszego muzeum
Irenie i Mieczysławowi Mazarakim, którzy tworząc Dział Przyrody i Ochrony
Środowiska w naszym Muzeum zaczęli również gromadzić zbiory geologiczne.
Pierwszymi eksponatami z tej części działu były duże araukaryty. Nasza kolekcja
geologiczna jest stale uzupełniania i obecnie liczy prawie 3000 pozycji inwentarza.
Na wystawie stałej pokazujemy mniej niż 200 okazów, w tym liczne araukaryty.

Lecą latka lecą czyli porównanie tabel stratygraficznych
Aby uświadomić sobie, jak bardzo zmieniało się na przestrzeni dziejów
datowanie czasu trwania er, epok, okresów i pięter wyróżnianych przez geologów
dokonajmy porównania dziewięciu źródeł. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN z 1968r.
Mała Encyklopedia Powszechna PWN z 1987r.
Claude a Villee, Biologia z 1970r.
Claude a Villee, Biologia z 1996r.
Szpinar Z. W., Zanim pojawił się człowiek z 1975r.
Bailley J., Seddon T., Paleontologia z 1994 roku
Larousse. Ziemia, Rośliny, zwierzęta z 1982 r.
Tabela stratygraficzna według Harland et al. z 1989 r.
Tabela stratygraficzna według International Comission of Stratigraphy – styczeń
2013

W tym opracowaniu uwzględniono tylko przedziały czasowe dotyczące skał
rodzimych dla ziemi chrzanowskiej eksponowanych w naszym ogrodzie. Uwaga,
zważywszy na popularny charakter tego przewodnika w tych tabelach podałem tylko
główne dane, pomijając dopuszczalne fluktuacje czasowe. Dane zawarte w pozycji
8 są bardzo zbliżone do tych, które podaje się współcześnie. Przede wszystkim
zmieniono tradycyjne, utrwalone nazewnictwo epok i ich pięter. W pierwszym
przypadku tam, gdzie używano sekwencji dolny – środkowy – górny pojawia się
sekwencja wczesny – środkowy – późny. Znaczy się im bliżej współczesności, tym
bardziej późny, chociaż z naszego punktu widzenia takie skały są młodsze. Bardziej
skomplikowało się nazewnictwo pięter, ale niuanse zostaną wyjaśnione przy
omawianiu okazów w poszczególnych częściach ekspozycji.
Tabele te pokazują możliwe przedziały błędów popełnianych przy oznaczaniu
czasu bezwzględnego. W przypadku skał bardzo starych ten błąd jest większy.
Generalnie rzecz biorąc, większość jednostek postarzała się, nierzadko
o kilkadziesiąt milionów lat. Niektóre jednak nieznacznie odmłodniały. Ma to przede
wszystkim związek z pojawieniem się ostatnich latach coraz precyzyjniejszych
narzędzi umożliwiających badanie coraz mniejszych próbek. Jednocześnie należy
sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszędzie procesy prowadzące do powstania

określonych rodzajów skał miały miejsce w tym samym czasie. Dobrym modelem dla
zrozumienia tego problemu jest obserwacja powolnego wysychania talerza z zupą.
Produkt suszenia będzie wyglądał w przybliżeniu tak samo, ale próbki pobrane z jego
brzegu będą na przykład o miesiąc starsze od tych ze środka.
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Dewon antykliny Dębnika
Skały wieku dewońskiego w utworach powierzchniowych na ziemi
chrzanowskiej odsłaniają się w rejonie Dubia, Dębnika i Paczółtowic. Mamy tutaj do
czynienia ze środkową i górną częścią tej formacji. Zawiera ona dolomity oraz
wapienie bitumiczne potocznie nazywane „czarnymi marmurami”. Wapienie te
powstawały przede wszystkim w strefie beztlenowej morza. Większość okazów
posiada pierwotnie barwę czarną lub szarą. Formację przecinają żyłki białego
kalcytu. Te wapienie były bardzo popularne jako kamień dekoracyjny w okresie
baroku. Także dzisiaj wyrabia się z nich wiele kamieniarskiej galanterii. Przewodnik
został wzbogacony o zdjęcia miejsc z których pochodzą okazy

Fot. 006, 007 Dębnik, Łom Karmelicki. Jądro antykliny Dębnika.
Na lewo stan z dnia 11.10.2003, na prawo stan z dnia 25.11.2006

Na naszym terenie wskutek pewnych wstrząsających wydarzeń utwory
dewonu górnego zalegają pod utworami dewonu środkowego. Utwory dewonu
dolnego, które powinny być na wierzchu zostały unicestwione. Naszą wędrówkę
ilustrowaną okazami zaczynamy nieco ponad 393 miliony lat temu. Koniec przypada
na niecałe 360 milionów lat temu. W 2000 roku tam, gdzie teraz kończymy, nasza
wędrówka ku współczesności się rozpoczynała. Ale się ten dewon postarzał.

Fot. 008, 009 Na lewo Wąwóz Zbrza, na prawo Kamieniołom Dubie - 16.07.2013

Fot. 010 Dębnik, Nowy Łom – 25.11.2006
Fot. 011 Dębnik, odpady produkcyjne z warsztatu Cekiery – 16.07.2013

Fot. 012 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. „Czarny marmur’, wapień bitumiczny - Dębnik, kamieniołom „Łom Karmelicki” Ten
kamieniołom znajduje się w centrum wsi i po kilku przekształceniach
własnościowych wciąż jest własnością prywatną z perspektywą wznowienia
wydobycia. W północno-wschodniej części wyrobiska odsłania się ściana, gdzie
jest lokalizowane jądro antykliny Dębnika. Obecnie większa część kamieniołomu
jest zalana. Okazy zostały pozyskane w 2013 roku jako odpady produkcyjne
z warsztatu Cekierów. Charakterystyczną cechą tej skały jest jej gruzłowa
struktura. Na płaszczyznach oddzielności pojawiają się rożne przebarwienia.
Stratygraficznie tutejsze skały lokuje się w najwyższym piętrze dewonu
środkowego – żywecie.

2. Wapień z ramienionogami - Dębnik, kamieniołom „Nowy Łom” znajdujący się na
północny-wschód od wsi. On również jest własnością prywatną. Właściciel usiłuje
wznowić wydobycie. Ta płyta została pozyskana we wrześniu 1993 roku, kiedy
kamieniołom był czynny. Na płaszczyźnie oddzielności są widoczne liczne
skamieniałości ramienionogów. Wśród nich znajdują się między innymi gatunki
z rodzaju Cyrtospirifer. Do niej jest przymocowany mniejszy kawałek pozyskany
przez Mariana Kuca, prawdopodobnie w wąwozie Zbrza. Z tą płytą powiązany jest
okaz umieszczony na szpikulcu. Wyraźnie widać jego laminowaną budowę
w typie wapienia falistego. Formacja jest lokowana w dolnej części dewonu
górnego, czyli franie.
3. Laminowane i zbite wapienie z koralowcami - Dębnik, kamieniołom „Nowy Łom”
Okazy zostały również pozyskane w 1993 roku. Wapień od tego czasu stał się
jasnoszary. W kamieniu dostrzegalne są przekroje poprzeczne oraz fragmenty
pojedynczych łodyg koralowców. Laminacja obecnie nie jest tak czytelna jak
w chwili pozyskania z powodu wybielenia okazu. Wystarczyło jednak teraz odbić
zewnętrzną warstwę aby przekonać się, że w masie wciąż jest on czarny.
4. Wapień z jaspisem - Dębnik, Czerwona Góra. Okaz został pozyskany w 1993
roku jako odpad produkcyjny z warsztatu Cekiery. Wapień w masie jest biały.
Przylegający doń niewielki fragment krystalicznego jaspisu jest zielonkawy
z czerwonymi żyłkami. Przypuszczalnie został pozyskany z urwiska od strony
doliny Racławki.
5. Szary dolomit laminowany - Dubie, kamieniołom. Okaz umieszczony na szpikulcu.
Został pozyskany w 2000 roku. Skała ma strukturę zbliżoną do wapieni falistych.
Wiekowo uważa się ją, tak jak i pozostałe pozyskane w tej okolicy za skały nieco
starsze od wapieni dębnickich. Są to najstarsze rodzime skały obszaru
krakowskiego możliwe do odnalezienia w utworach powierzchniowych.
6. Dolomity o strukturze pseudobrekcjowej - Dubie, kamieniołom. Okazy zostały
pozyskane w 1993, 2000 oraz 2013 roku. Wyróżnia je szara lub czarna barwa
oraz białe przebarwienia wzdłuż płaszczyzn oddzielności. Zapewne jest to wynik
infiltracji roztworów hydrotermalnych. Nie wszyscy geolodzy zgadzają się z tą
interpretacją. W literaturze akcentuje się jako ich cechę wyróżniającą wysoką
zawartość minerału zwanego brucytem.
7. Czarne dolomity z kalcytem - Dubie, kamieniołom. Okazy pozyskane w 2013
roku. Cechują się jednorodną strukturą z wyraźnymi gniazdami białego,
drobnokrystalicznego kalcytu. W złożu znajdują się na obrzeżu formacji
pseudobrekcjowej w południowej części wyrobiska.
8. Brekcja dolomitowa spojona różowym kalcytem - Dubie, kamieniołom. Okazy
pozyskano w 2013 roku. Kalcyt wypełnił pustki w brekcji tektonicznej spajając ją.
Jej największe skupisko obecnie odsłania się w północnej części wyrobiska.
9. Dolomity zmienione kontaktowo przez intruzje skał andezytowych - Dubie,
kamieniołom oraz przyległy odcinek Wąwozu Zbrza. Stało się to permie dolnym.
Okazy pozyskane w 1993 roku przez Mariana Kuca uzupełnione o okazy
pozyskane w 2013 roku. Część skał ma strukturę marglistą. Dominuje barwia
zielona, część zaś jest bardzo czarna. Są tutaj także okazy zawierające
serpentynit. Fragment najbardziej reprezentatywny został nabity na szpikulec.
10. Dolomity o strukturze brekcjowej - Dubie, kamieniołom. Okazy zostały pozyskane
w 1993 oraz w 2000 roku. Fragment najbardziej reprezentatywny został nabity na
szpikulec. Skała ma strukturę drobnokrystaliczną, barwę szarą. Okruchy są
ostrokrawędziste, co świadczy o tym, że jej składniki nie przemieszczały się na
znaczną odległość.

11. Brekcja dolomitowa o spoiwie kalcytowym - Dubie, kamieniołom. Dwa pozyskane
w 2000 roku okazy ciemnych oraz jasnych dolomitów spojonych białym kalcytem.
Czerwone wtrącenia w jego masie są uważane za gniazdka jaspisu. Jeden z nich
został nabity na szpikulec. Tuż obok położono fragment analogicznej brekcji
z okruchami barwy brązowej, zapewne powstałej wskutek wietrzenia, pozyskany
w 2013 roku.
12. Laminowany dolomit z ramienionogami - Dębnik, Wąwóz Zbrza na trawersie
Czerwonej Góry. Okaz został pozyskany w 1993 roku przez Mariana Kuca. Skała
jest całkowicie biała, skrytokrystaliczna o budowie laminowanej. Na powierzchni
są widoczne nieliczne ramienionogi.

Karbon dolny antykliny Dębnika
Karbon jako taki na całym świecie wykazuje wyraźna dwudzielność, dlatego
od dłuższego czasu wzorem amerykańskich geologów wyróżnia się dwie epoki.
Dawny karbon dolny to teraz missisipian. W przewodniku z 2001 roku
przyjmowaliśmy, że sedymentacja osadów na skały z tej epoki rozpoczęła się 345
milionów lat temu. Teraz przyjmuje się, że stało się to 358,9 miliona lat temu.
W porównaniu z dewonem, któremu przybyło 33 miliony lat, ten okres postarzał się
tylko o około 13 milionów lat. Formację dzieli się obecnie na trzy piętra – turnej,
wizen, serpuchow. Są to osady pochodzenia morskiego. Skałki na wychodniach
można zobaczyć od Dubia po Czerną.

Fot. 013 Wnętrze kamieniołomu, dolny poziom - 27.10.2001
Fot. 014 Wnętrze kamieniołomu, widok od południa - 11.10.2003

Fot. 015 Wnętrze kamieniołomu, widok od południa - 19.06.2010
Fot. 016 Wnętrze kamieniołomu, widok od północy - 28.08.2013

Antyklina Dębnika wypiętrzyła się w związku z permskim wulkanizmem. Pod
złożem zalega część lakkolitu. Skały, które początkowo zalegały poziomo teraz leżą
prawie pionowo lub pod kątem ostrym i są nachylone ku wschodowi. Każda warstwa
to jeden z etapów sedymentacji. Eksploatacja odbywa się na podobieństwo
odwracania i wyrywania kart z wielkiej księgi.

Fot. 017 Widok południowej ściany kamieniołomu - 27.10.2001
Fot. 018 Widok z południa na północną ścianę kamieniołomu - 11.10.2003

Fot. 019 Zbliżenie północnej ściany kamieniołomu - 28.08.2013
Fot. 020 Jamy krasowe we wschodniej ścianie kamieniołomu - 27.10.2001

Fot. 021 Zbliżenie wschodniej ściany kamieniołomu - 28.08.2013
Fot. 022 Rozbita bryła kalcytu - 28.08.2013

Prawie wszystkie okazy w tej części ekspozycji są darowizną Kopalni
Wapienia „Czatkowice” i pochodzą z kamieniołomu w Czatkowicach. W kilku
miejscach w tym kamieniołomie karbon dolny graniczy z dewonem górnym. Przejścia
są bardzo płynne i precyzyjne wyznaczenie granicy jest prawie niemożliwe. Tutaj
zasadniczym celem eksploatacji są białe i szare wapienie. Znajdują one obecnie
bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim jest to topnik dla przemysłu
hutniczego oraz sorbent w instalacjach odsiarczania spalin. Teraz znaleziono
zastosowanie dla niemalże całego wydobywanego kamienia.

Okazy w lewej części

Fot. 023 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Kalcyt różowy o bardzo drobnych kryształach – produkt zjawisk krasowych. Jest
to prawie marmur. Okazy pozyskane w 2013 roku
2. Wapień z czarnymi rogowcami – Mamy tutaj szary wapień z wyraźnymi czarnymi
wkładkami. Jest to skała osadowa pochodzenia chemicznego. Krzemionka ta ma
strukturę bezpostaciową, przypominającą chalcedon. Obecnie przerabia się je na
kruszywa drogowe. Okazy zostały pozyskane w 2000 i 2013 roku.
3. Wapień z pierścieniami Liesseganga – tutaj znajdują się fragmenty wapieni
zabarwione hematytem, tworzącym koncentryczne struktury ze strąconych
osadów. Okazy zostały pozyskane w 1993, 2000 i 2013 roku. Skała ta znajduje
zastosowanie jako kamień okładzinowy, nawet na otwartej przestrzeni.

Fot. 024, 025 Wapienie z pierścieniami Liesseganga Czatkowic.
Rynek w Niepołomicach - 28.06.2010

4. Wapień, płaszczyzna oddzielności twardego dna morskiego – Na powierzchni
widoczne są wgłębienia oraz kopułki. Skała w masie jest szara. Płaszczyzna
oddzielności jest zabarwiona na czerwono. Okaz pozyskano w 2013 roku.
5. Wapienie z onkolitami oraz strukturami kopułkowatymi – Mamy tutaj dwa okazy
z których jeden jest nabity na szpikulec, celem łatwiejszego przyjrzenia się
strukturze tej skały. Partie złożone z warstewek powstały jako stromatolity, czyli
kolonie osiadłych cyjanobakterii. Kuliste konkrecje, onkolity to pierwotnie kolonie
tychże cyjanobakterii unoszące się w toni wodnej. Te organizmy żyły
w końcowym okresie istnienia tego morza. Cyjanobakterie to naukowe określenie
glonów potocznie zwanych sinicami. Okazy pozyskano w 2000 roku.
6. Wapienie z jasnymi rogowcami – podobnie jak w przypadku drugiej grupy okazów
mamy do czynienia z wkładkami bezpostaciowej krzemionki przypominającej
chalcedon. Są one zatopione w szarym wapieniu. Część płaszczyzn oddzielności
jest zabarwiona na czerwono. Jeden z okazów tej grupy został nabity na
szpikulec. Pozyskano je w 2000 roku.
7. Jasne wapienie z żyłkami kalcytu – podstawowy surowiec wydobywany
w kamieniołomie. Tylko sporadycznie trafiają się w nim cienkie wkładki
drobnokrystalicznego kalcytu. Jeden z nich nabito na szpikulec. Okazy pozyskano
w 1993 i 2000 roku.
8. Brekcje tektoniczne – w wyniku ruchów górotwórczych część skał tej formacji
została pokruszona a następnie spojona bez przemieszczenia się. W efekcie jej
składniki mają bardzo ostrze krawędzie. Niektóre okruchy są zabarwione na
czerwono. Lepiszczem jest kalcyt. Okazy pozyskano w 1993 roku.
9. Czarne wapienie – najstarsze skały w tej formacji. Okazy te są datowane na
turnej. Swoją barwą przypominają „czarne marmury”. Pozyskano je w 2013 roku.
W miarę przysuwania wydobycia w kierunku wschodnim, te warstwy będą
ponawiać się częściej.
10. Wapienie z żyłami zbitego kalcytu – Tutaj w odróżnieniu od okazów z grupy 7 żyły
białego kalcytu są znacznie bardziej grube. Pozyskano je w 2013 roku
11. Kalcyty różowe o kryształach średniej wielkości – kalcyt o takim zabarwieniu
spotyka się w tym kamieniołomie dość często, także pod postacią nacieków.
W odróżnieniu od grupy pierwszej tutaj kryształy są wyraźniejsze. Pojawiają się
także strefy o zmiennym zabarwieniu. Pozyskano je w 2013 roku.

Okazy w prawej części
W tej części ekspozycji znajdują się skały będące pokłosiem intensywnych
zjawisk krasowych. Według jednych geologów stało się to już w permie według
innych dopiero w triasie. Niewykluczone, że racja leży po obu stronach. Wszak
wpierw musiały powstać pustki, które potem, a przede wszystkim w triasie dolnym
zostały zapełnione. W formacji są rozwinięte różnej wielkości kawerny. W czasie
eksploatacji natrafiano nawet na jaskinie. W 2001 roku podczas jednej z wizyt w tym
kamieniołomie udokumentowałem jaskinię wypełnioną sypkim piaskiem.
Wydobywane bywają także bryły kalcytu o kilkumetrowej średnicy. Okazy w naszej
ekspozycji to tylko skromne próbki, pochodzące z ich rozbicia.

Fot. 026 Ułożenie okazów w prawej części ekspozycji.

1. Skupienia kalcytu wypełniającego kawerny. Okazy tutaj eksponowane pozyskano
w 1993 i 2000 roku. Kalcyt narasta w formie szczotek wypełniając sferyczne
kawerny. Ostre kryształy kierują się ku środkom zapełnianych przez nich pustki.
Mają one barwę białą lub miodową. W przekrojach poprzecznych widać, że
w kilku fazach narastania zwiększała się wielkość kryształów. Im bliżej środka tym
kryształy większe.
2. Etapy narastania kalcytu. Dwa okazy na szpikulcach. Kalcyt barwy miodowej
rozwija się na powierzchni jasnego wapienia. Wyraźnie widać jego warstwy.
Okazy pozyskano w 2000 roku. Minerał narastał na powierzchni wapienia,
zapewne w rozszczelnionej płaszczyźnie oddzielności.
3. Żyła zbitego kalcytu – okaz pozyskany w 2000 roku. Minerał ma barwę białą.

4. Brekcje tektoniczne – okazy złożone ze średniej wielkości ostrokrawędzistych
okruchów barwy czerwonej. Pomiędzy nimi znajduje się skała bardziej
pokruszona. Całość jest spojona wapieniem od barwy żółtej do jasnobrązowej.
Okazy pozyskano w 1993 i 2000 roku.
5. Pseudomorfozy po zwietrzałych kryształach kalcytu – dwa okazy nabite na
szpikulce oraz kilka leżących pod nimi. Duże kryształy białego kalcytu
w rezyduum wapiennym barwy ciemnobrązowej, czekoladowej. Część kryształów
zwietrzała i zostały po nich puste miejsca, które są sukcesywnie zapełniane przez
inne minerały, w tym drugie pokolenie kalcytu. Okazy zostały pozyskane w 1993
i 2000 roku.
6. Bardzo drobne kryształy kalcytu w kawernach. Tutaj w rezyduum wapiennym
barwy ciemnobrązowej kalcyt tworzy wyraźne drobnokrystaliczne, szkliste polewy.
Jeden z kamieni został nabity na szpikulec. Okazy pozyskano w 1993 roku.
7. Wietrzenie kalcytu – pseudomorfozy analogiczne do tych z pozycji piątej. Tutaj
wietrzeniu ulega kalcyt identyczny z tym jaki obserwujemy w okazach 2, 9, 11.
Pozyskano je w 1993 roku. W ekspozycji dwa kawałki nabite na szpikulce.
8. Naciek kalcytowy na ścianie kawerny – okaz przypominający stalaktyt
przylegający do ściany jaskini. Pozyskanie z 1993 roku. Jest to fragment pośredni
pomiędzy stalaktytem a draperią naciekową.
9. Skupienia miodowego kalcytu o strukturze promienistej. Okaz nabity na szpikulec,
analogiczny do tych z pozycji 2. Wyróżnia się zbitą, jedną warstwą minerału
barwy miodowej. Pozyskanie z 2000 roku.
10. Czerwone wapienie, najmłodsze ogniwo formacji – Czerna, Czerwona Ścianka.
Jedyne okazy spoza kamieniołomu. Skałę wyróżnia jednolite zabarwienie
hematytem. Okazy pozyskano w 2000 roku. Kamienie leżały luzem u podnóża
skałki będącej pomnikiem przyrody nieożywionej.
11. Skupienia miodowego kalcytu o strukturze promienistej. Kilka okazów
pozyskiwanych w 1993, 2000 oraz 2013 roku. Cechują się one bardzo dużymi
kryształami. Kryształy w okazie położonym najbliżej ścieżki, pozyskanym w 2013
roku posiadają obwódki z drobnokrystalicznego aragonitu. Ten minerał jest także
odmianą węglanu wapnia. Powstaje w niskich temperaturach. Wypełnia kawerny
i pęcherze pogazowe. Aragonit w warunkach panujących na powierzchni ziemi
przechodzi w kalcyt.
12. Odlewy kociołków wirowych, piaskowce o spoiwie wapiennym – Podstawowym
składnikiem tej skały są piaski triasu dolnego. Laminowana struktura świadczy
o tym, że istniejące pustki były zapełniane stopniowo. Pozyskano je w 2013 roku.
13. Skrasowiałe wapienie, w kawernach szczotki kalcytu oraz kwarcu. Okazy
pozyskane w 2000 oraz 2013 roku. Największy z nich, pozyskany ostatnio
posiada w warstwie zewnętrznej piasek triasu dolnego spojony wapieniem. Inne
znajdują się na prawo od niego.
14. Skupienia białego kalcytu o strukturze promienistej – fragmenty większych brył
pozyskane w 2000 oraz 2013 roku. Starsze bryły od chwili położenia ich
w ogrodzie zmatowiały. Kilka z nich rozpadło się na pojedyncze kryształy. Ten
kalcyt jest bardzo czystym węglanem wapnia. Wiele konkrecji tego minerału
osiąga tutaj średnicę kilku metrów. Ponieważ stanowią istotną przeszkodę
w eksploatacji są rozbijane na mniejsze fragmenty.

Karbon Górny – formacja węglowa
Większość znajdujących się tutaj okazów pochodzi z hałd po górnictwie węgla
kamiennego. Są jednak takie miejsca, gdzie skały tej części karbonu, zwanej
pennsylwanem znajdują się w utworach powierzchniowych. Z taką sytuacją mamy
między innymi do czynienia w Filipowicach oraz Niedźwiedziej górze k. Krzeszowic.
W Młoszowej, a dokładniej na zachodnich stokach Kowalikowej Góry odsłonił się
w wielkim leju zapadliskowym przekrój warstw libiąskich. Na całym obszarze
formacja ta tworzyła się niejako obok formacji dolnokarbońskiej. Działo się to poprzez
zasypywanie materiałem z erozji Krakowidów oraz Prakarpat wielkiego obniżenia
o głębokości prawie 2km.

Fot. 027 Piaskowce karbońskie w Filipowicach, lewy brzeg doliny poniżej kościoła - 17.05.2008
Fot. 028 Kontakt piaskowców karbońskich oraz diabazu.
Niedźwiedzia Góra k. Krzeszowic - 17.08.2013

Fot. 029 Bardzo sypkie piaskowce warstw libiąskich w leju zapadliskowym
na Kowalikowej Górze w Trzebini Młoszowej - 29.03.2008

Jeśli chodzi o czas trwania to obecnie ten okres zaczyna się 323 miliony lat
temu. W 2000 roku według danych z tabeli ten okres zaczynał się 320 milionów lat
temu, zaś w tekście przewodnika przyjęliśmy datę 325 milionów lat. Reasumując
możemy przyjąć, że karbon raczej nam się nie postarzał. Koniec czasu dla tych
okazów lokujemy w okolicy 307 milionów lat temu.

Fot. 030 Likwidowana hałda – Jaworzno Śródmieście – 6.11.2008
Fot. 031 Budowa wału przeciwpowodziowego w Mętkowie.
Okolica ujścia Chechła do Wisły – 3.09.2005

Fot. 032 Hałda kopalni „Janina” w Libiążu od strony południowej, widok czoła - 29.09.2012
Fot. 033 Hałda kopalni „Janina” w Libiążu od strony północnej, widok osadnika - 1.05.2010

Tylko nieliczne okazy z tej formacji nadają się do eksponowania na otwartej
przestrzeni. Niektóre z nich wykorzystuje się w budownictwie. Większość rozpada się
zgodnie z zasadą – z czego powstałeś w to się obrócisz. Ta właściwość czyni
z nich znakomity materiał do budowy wałów przeciwpowodziowych. Leżąc
nienaruszone ponownie zaczynają się konsolidować w skałę. Na naszym terenie
w ten sposób wykonano wały wzdłuż lewego brzegu Wisły. Zastosowanie
w budownictwie znalazły także piaskowce karbońskie z Filipowic.
Węgiel kamienny pochodzący z naszych kopalń eksponowany w ogrodzie nie
wytrzymywał próby czasu. Co innego węgiel przywieziony z Francji. Zapewne ma to
związek z mniejszą w porównaniu z naszymi węglami zawartością siarki.

Fot. 034 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Łupki ilaste przeobrażone na kontakcie z diabazem – Okolica Krzeszowic,
Niedźwiedzia Góra. Okazy pozyskane w 2013 roku.
2. Piaskowce – Okolica Krzeszowic, Niedźwiedzia Góra. Otoczenie złóż diabazu.
Pierwotnie powiązane z formacją w której działały lokalne kopalnie węgla
kamiennego w tym Krystyna i Kmita. Okazy pozyskane w 2013 roku
3. Piaskowiec – Jaworzno, teren zlikwidowanego szybu Kościuszko. Okazy
znalezione na powierzchni podczas prac porządkujących ten teren w 2012 roku.
4. Piaskowiec wykorzystywany do budowy kościołów w Krzeszowicach i w Nowej
Górze - Filipowice, południowa część wsi. Okazy zostały pozyskane 29.07.2008
5. Współczesny beton jako materiał porównawczy – Libiąż – okazy pozyskane
w 2000 roku. Ten rodzaj betonu przypomina osadowe konglomeraty, ale
z technicznego punktu widzenia to aglomeraty. Na pierwszy rzut oka są one
łudząco podobne do oryginalnych zlepieńców. Stosując terminologię geologiczną
używamy tutaj określenia – Antropocen, późny Gomułka, wczesny Gierek.
6. Piaskowce i zlepieńce o spoiwie krzemionkowo - limonitowym, tzw. żeleźnice –
Libiąż, Kopalnia Janina – okazy pozyskane w 1993 i 2000 roku. W geologii ten
rodzaj skal klasyfikujemy jako konglomeraty.
7. Drobnoziarnisty piaskowiec z odciskami roślin - Libiąż, Kopalnia Janina. Okaz
pozyskane w 2000 roku. Szczątki roślin ujawniły się po jego rozpadzie wzdłuż
płaszczyzny oddzielności.

Arkoza kwaczalska i jej składniki
Araukaryty od samego początku, jak zaznaczono we wstępie były oczkiem
w głowie Mariana Kuca. Uznał je za perły w koronie chrzanowskich osobliwości
geologicznych i uczynił z nich kluczową pozycję ogrodu.
W owym czasie przyjmowano, że stefan, jako najwyższe piętro pennsylwanu
rozpoczął się 280 milionów lat temu. Teraz lokuje się go pomiędzy 307 – 299
milionami lat temu i dzieli na dwa piętra, starszy kasimow, młodszy gżel. Ponieważ
araukaryty są znajdywane w wyższych partiach arkozy powinniśmy tę część
ekspozycji zaliczyć do gżelu (304 – 299 milionów lat). W każdym bądź razie mamy
do czynienia z kolejną epoką, która znacznie się postarzała. Ponieważ trudno było
w przeszłości lokować tę formację na osi czasu nazywano ją niekiedy permokarbonem lub karbono-permem, aby ostatecznie uznać ją za najwyższe piętro
karbonu. Na szczęście w wielu publikacjach stefan trzyma się mocno.
Formacja skalna, w której znajdujemy te osobliwości to arkoza, piaskowiec
bardzo bogaty w skaleń, praktycznie pozbawiony miki. Chociaż leciwa jest
w podstawowej masie sypka. Materiałem na nią były produkty wietrzenia Prakarpat,
w mniejszym stopniu Krakowidów, ponieważ większość budującego ją piasku dotarła
tutaj z południa. Trafiał on w tę okolicę po bardzo ulewnych deszczach.

Fot. 035 Sedymentacja arkozy w górnej części wąwozu Gródek.
Kamionka Mała, pobocze Soboniowej Drogi – 22.11.2011
Fot. 036 Sedymentacja arkozy w głównym ciągu wąwozu Gródek.
Kamionka Mała – 22.11.2011

Okazałe drzewa, których szczątki znajdujemy nie rosły w naszej okolicy. Jest
to drewno, które mogło tutaj trafić po katastrofalnych powodziach. W każdym bądź
razie nie można mówić o skamieniałym lesie. Raczej jest to miejsce po intensywnej
obróbce drewna. Nie udało się ustalić, czy uległo ono sylifikacji tutaj, czy też już takie
dotarło. Z punktu widzenia botaniki te szczątki klasyfikuje się głównie jako kordaity.
Prawdziwe araukarie, jako okazale drzewa pojawiły się dopiero w triasie.
Powszechnie używana nazwa Dadoxylon to już historia.
Na dzień dzisiejszy można przyjąć, że wszystko co było do zebrania zostało
zebrane. Teraz trzeba liczyć tylko na większe wykopy, które obejmą tę formację.
Więcej na ten temat znajduje się w publikacji „Chrzanowskie araukaryty”. Tamże
znajduje się opis wielu ciekawych okazów z naszych zbiorów, także tych
eksponowanych w ogrodzie.

Fot. 037 Wydawnictwo na tle kolekcji araukarytów w Muzeum.

Zanim zaczniemy oglądać wybrane okazy zajrzyjmy jeszcze do wąwozu
Gródek. Prześledźmy dynamikę zachodzących tam procesów. Zobaczmy wybrane
struktury, w tym intruzje limonitowe oraz bruki kamienne.

Fot. 038 Znaczne uszkodzenie drogi Soboniowej po ulewnych deszczach - 14.09.2010
Fot. 039 Intruzja limonitowa spajająca arkozę. Pobocze Soboniowej Drogi - 19.05.2006

Fot. 040, 041 Bruki kamienne w arkozie, wąwóz Gródek - 22.11.2011

Fot. 042 Odłamki arkozy zwięzłej w drodze do progu denudacyjnego - 26.08.2010
Fot. 043 Próg denudacyjny w górnej części wąwozu Gródek - 19.05.2006

Fot. 044 Wąwóz Dziewiasiółka, próg denudacyjny - 14.04.2012
Fot. 045 Wąwóz Dziewiasiółka, arkoza spojona limonitem
w sposób przypominający pierścienie Liesseganga - 14.04.2012

Zanim zdecydowanie przejdziemy do oglądania tego co znajduje się
w ekspozycji ogrodowej przyjrzyjmy się jeszcze araukarytowi wmurowanemu
w południową ścianę kościoła p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie w 1918 roku. Jest to
prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju osobliwość eksponowana w obiekcie
użyteczności publicznej w naszym mieście. Duży araukaryt ozdabiał także wyjście do
budynku muzeum przy ulicy Mickiewicza 13. Teraz znajduje się ogrodzie pomiędzy
innymi dużymi okazami.

Fot. 046 Araukaryt wbudowany w ścianę kościoła p.w. św. Mikołaja

Fot. 047 Okazy w ogrodzie. Znajdujące się tutaj araukaryty pozyskał Marian Kuc w latach 19931996 na terenie Zagórza, Babic, Libiąża, Jankowic. Niestety, podczas ostatniego pobytu w
Polsce w 2010 roku nie był w stanie przypisać danych okazów do podanych miejscowości.

1. „Kapuśniak” – kęs araukarytu wykorzystywany jako przycisk do kiszenia
kapusty. Jego wybielenie jest wynikiem oddziaływania kwasów.
2. Kęsy araukarytów – dziewięć kawałków o średniej wielkości. Niektóre z nich mają
gładkie powierzchnie. Ich pochodzenie nie jest jednoznacznie wyjaśnione.
3. Czarne araukaryty – Cztery kęsy. Na szczególną uwagę zasługuje okaz
wybielony z pomarańczowymi, brązowymi i czarnymi smugami.
4. Gałąź – okaz trafił do ogrodu w 1993 roku. Prawdopodobnie pochodzi z Zagórza.
5. Otoczaki araukarytowe ze żwirów czwartorzędowych
6. Kęsiki araukarytowe
7. Fragmenty arkozy zwięzłej pozyskanej w górnej części wąwozu Gródek w 2000
roku.
8. Otoczaki skał magmowych, osadowych i metamorficznych – otoczaki zostały
zebrane z pól arkozy na terenie gminy Babice, w tym skansenu w Wygiełzowie
oraz w Trzebini. Rok 2000.
9. Otoczaki kwarcytów osadowych, w których wyraźnie widoczne są ziarna kwarcu.
– otoczaki zostały zebrane z pól arkozy na terenie gminy Babice, w tym skansenu
w Wygiełzowie oraz w Trzebini. Rok 2000
10. Otoczaki lidytów, osadowej skały krzemionkowej czarnej barwy. Składa się ona
z chalcedonu oraz mikrokrystalicznego kwarcu. W wyniku rekrystalizacji
chalcedonu u części okazów są widoczne żyłki kwarcu. – otoczaki zostały
zebrane z pól arkozy na terenie gminy Babice, w tym skansenu w Wygiełzowie
oraz w Trzebini. Rok 2000
11. Otoczaki kwarców – otoczaki zostały zebrane z pól arkozy na terenie gminy
Babice, w tym skansenu w Wygiełzowie oraz w Trzebini. Rok 2000
12. Skorupy krzemionkowo-limonitowe.
Pozyskane
na
terenie
skansenu
w Wygiełzowie – 1993, 2000
13. Araukaryt zwany „Zagórzanin” Został pozyskany w 1994 roku.
14. Kęsy araukarytów.

Araukaryty - okazy o nierzadko ciekawej historii pozyskane
w pierwszym okresie tworzenia ogrodu
Niegdyś na terenie naszej formacji odnajdywano bardzo duże araukaryty.
Podobno było ich tyle, że pól nie dało się orać. Teraz jest to łut szczęścia, gdyż tak
jak większość drobiazgów znalazły się w różnych kolekcjach. Czasami bardzo duże
okazy są rozbijane na części. Taki los spotkał na przykład okaz znajdujący się w
górnej części wąwozu Grodek. Teraz jest tam głęboka jama, na której dnie można
jeszcze zobaczyć szczątki pnia. W 1993 roku ten okaz wystawał ze ściany na około
pół metra.

Fot. 048, 049 Miejsce po dużym araukarycie w górnej części wąwozu Gródek.
Kamionka Mała - 22.11.2011

Bardzo wymowna jest historia pierwszego okazu z tej części ekspozycji.
Podczas pierwszej wizyty w tym miejscu z Marianem Kucem, a było to latem 1993
roku w okolicy, gdzie boczna odnoga wąwozu Gródek raptownie się załamuje
znaleźliśmy dwa omszałe, skrzyżowane z sobą araukaryty. Mieliśmy nadzieję
utrzymać to w tajemnicy, licząc na to, że przynajmniej one będą chronione „in situ”.
W 1995 roku podczas przejścia tej okolicy stwierdziłem, że jeden z okazów został
kompletnie rozbity. Powiadomiłem o tym Mariana Kuca z którym szybko
zorganizowaliśmy operację pozyskania ocalałego pnia. Rana w ścianie wąwozu
wciąż jest czytelna.

Fot. 050 Boczna odnoga Gródka, miejsce po araukarycie - 19.05.2006
Fot. 051 Początek końcowej, bardzo stromej części Gródka.
Ze stoku po lewej stronie pozyskano wspomniany araukaryt - 22.11.2011

Fot. 052 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. „Ostatni z Gródka” – pochodzi z Kamionki Małej k. Kwaczały, pozyskany w 1995
roku. Otoczony fragmentami drugiego okazu rozbitego przez geologów. Tak, jak
to opisano powyżej trafił do ogrodu wraz ze szczątkami drugiego. Jest to
spłaszczony pień. Jego powierzchnię pokrywa reliktowy piaskowiec o spoiwie
limonitowym. Widoczne są też miejsca z drobnymi otoczakami kwarcu. Średnica
największego z nich wynosi 3cm. Samo drewno jest słabo widoczne, dlatego
w publikacji z 2011 roku zostało ono pominięte. Widoczne jest tylko w 30%
powierzchni, głownie z boku. Ogólnie rzecz biorąc jest ono po części mocno
połamane. Są też fragmenty całkowicie białe. W przekroju poprzecznym można
zauważyć ślady przyrostów sezonowych. Ich układ wskazuje, że rdzeń znajduje
się poza okazem, czyli była by to grubsza odłupka z wielkiego pnia. Wymiary
okazu to 110 x 50 x 24cm.
2. „Zagórzanka” – okaz pochodzący z Zagórza, w ogrodzie od 1994 roku.
Fragment pnia o klinowatym przekroju. Powierzchnia jasnobrązowa
z pomarańczowymi i białymi żyłkami. W przekroju poprzecznym uwidocznione
grube przyrosty sezonowe, największe mają 1,5cm szerokości. Ich układ
wskazuje, że rdzeń znajdował się w najbardziej ostrym fragmencie pnia.
Powierzchnie boczne są silnie wygładzone. Tutaj także uwidocznione są liczne
struktury pofałdowane, wskazujące na to, że drzewo rosło w warunkach
ekstremalnych. Wymiary okazu to 49 x 41 x 37cm.
3. „Proboszcz” – Fragment pnia ze zmiażdżoną dziuplą, wydobyty w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku podczas budowy kościoła w Zagórzu.
W ogrodzie od 1994 roku. Marian Kuc uznał go za kamień węgielny tej
ekspozycji. Pień jest lekko wygięty, na powierzchni znajdują się liczne klinowate
spękania. Dokładna analiza tego okazu wskazuje, że w środku pnia znajdowała
się pusta przestrzeń, dziupla, która została zmiażdżona przed sylifikacją.
Krzemionka na powierzchni ma barwę rdzawoczerwoną a bliżej wnętrza
ciemnobrązową. Na przekroju poprzecznym brak śladów istnienia przyrostów
sezonowych. W górnej części warto przyjrzeć się przerostowi różowego jaspisu.
Poza tym na powierzchni znajdują się resztki arkozy oraz skupiska przerostów
limonitowo-krzemionkowych. Wymiary okazu to 90 x 84 x 55cm.

4. „Zofia” – okaz zebrany w 1993 roku na Polanie Dąbrowica k. Okleśnej przez
Zofię Partyńską. Podczas tego wielkiego wyjazdu zostały zebrane liczne drobne
araukaryty. Ten był jednym z największych wówczas pozyskanych. Jest to
spłaszczony fragment pnia z wyraźnie zaznaczonymi koncentrycznymi
przyrostami oraz widocznym rdzeniem. Jego barwa jest szarobrązowa. Do
powierzchni okazu jest przyczepiony spory płat drobnoziarnistej arkozy o spoiwie
żelazistym. Jego wymiary to 22 x 46 x 22cm.
5. „Franciszek” – okaz pochodzący z Kwaczały. W wydawnictwie za miejsce
pozyskania podano Zagórze. Obie wersje są wysoce prawdopodobne. Okaz
został podarowany do ogrodu przez geologa Franciszka Kaszubę w 1994 roku.
Jednakże gdzie i kiedy został on pierwotnie pozyskany nie udało się ustalić. Jest
to odcinek pnia o mocno spękanej powierzchni. Resztki arkozy oraz limonitu
zajmują niewielkie powierzchnie. W przekroju poprzecznym uwidocznione są
przyrosty sezonowe. Najważniejszą cechą okazu jest duży sęk w dolnej części.
Wymiary okazu to 80 x 48 x 38cm.
6. „Zaręczny” – Spłaszczony pień posiadający z boku spory sęk. Pozyskany przez
Irenę Mazaraki w 1961 roku w Kwaczale. Eksponowany przed lamusem przy ulicy
Mickiewicza 13, w 1993 roku przeniesiony do ogrodu. Pień w przekroju
poprzecznym jest spłaszczony. Są tutaj widoczne koncentryczne przyrosty
sezonowe. W tyłu widoczne jest wyraźne zagłębienie ciągnące się wzdłuż całego
pnia. Cały pień jest popękany w poprzek. Tamże widoczne są pasma limonitu. Na
jednym z boków znajduje się wyraźny sęk otoczony fragmentami mlecznobiałej
krzemionki z rdzawymi żyłkami. Krzemionka budująca okaz jest po większej
części jasnobrązowa. Z pniem są związane relikty średnioziarnistego piaskowca
o spoiwie limonitowym. Wymiary okazu to 84 x 47 x 66cm.
7. „Biały z Babic” – okaz podarowany w 1993 roku M. Kucowi przez proboszcza
Mariana Budzyka. Jest to spłaszczony odcinek pnia. Krzemionka ma
w podstawowej masie barwę ciemnobrązową z rdzawymi smugami.
Uwidoczniona powierzchnia jest mlecznobiała, spękana na niewielkie kostki.
Wymiary okazu to 43 x 32 x 14cm.
8. „Stanisław” – okaz pozyskany przez Stanisława Pawelę z Libiąża, pochodzący
z jego ogrodu przy ulicy Myśliwskiej. Są to północne stoki wzniesienia Strzałba.
W naszej ekspozycji od 1994 roku. Powierzchnia przecięcia, częściowo
wyszlifowana. Druga część okazu trafiła do właściciela. Niewielki plaster był
wykorzystywany do badań studyjnych. Szczegóły w wydawnictwie. Marian Kuc
uważał, że jest to paproć nasienna z racji obecności struktur całkowicie
odmiennych od innych naszych araukarytów. Teza ta została obalona, ale jego
przynależność systematyczna wciąż pozostaje tajemnicą. Powierzchnia okazu
jest bardzo gładka. Jej powstanie także jest zagadkowe. Część eksponowana
zbudowana jest z ciemnobrązowej krzemionki. Tu i ówdzie pojawiają się
niewielkie różowe żyłki. Strefowość odpowiadająca przyrostom sezonowym jest
zaznaczona bardzo słabo. Najbardziej charakterystyczne są jaśniejsze pasma
z niemniejszymi obwódkami biegnące przez cały okaz. Występują tutaj także
owalne plamy jaśniejące ku środkowi. Tu i ówdzie widoczne są spękania
wypełnione żyłowym kwarcem. Inna ważna osobliwość do struktury
wachlarzowate ze skupieniami czarnych tlenków żelaza i jasnoczerwonej
krzemionki. Wymiary okazu to 43 x 55 x 30cm.

Martwica karniowicka i zlepieniec myślachowicki
Te skały są eksponowane na niewielkiej przestrzeni w sąsiedztwie
araukarytów. W 2001 roku uważano, że martwica karniowicka jest skałą powstałą
w najwyższym piętrze górnego karbonu, stefanie, i że jest nieco młodsza od arkozy.
Teraz zdecydowanie przyjmujemy, że powstała w permie dolnym. Zatem wiekowo
powinniśmy ją lokować, gdzieś od 299 do 295 milionów lat temu. Do 2000 roku
początek tej epoki lokowano w okolicy 280mln lat temu. Znaczy się jest to kolejna
epoka, która znacznie się postarzała.
Skała ta odsłania się w niewielkich odkrywkach we wschodniej części gminy
Trzebinia oraz na północny-zachód od Filipowic. To wyjątkowy, bo słodkowodny
wapień. Obecnie przyjmuje się, że tworzył się w sąsiedztwie gorących źródeł i z tego
powodu jest to raczej trawertyn. Materiałem na nią były lokalne wapienie.
Znajdywane w niej szczątki roślin wskazują, że w tamtym czasie panował klimat
wilgotny, zbliżony do tropikalnego. Trzebińskie odsłonięcia tej skały zostały uznane
za Zieloną Perłę Trzebini. Jedno z nich to Wyżynka Karniowicka, w części
wzniesienia zwanego Katarowa Góra położonego na północny-wschód od Karniowic,
skąd pozyskaliśmy okazy do ogrodu. To miejsce sukcesywnie znika pod naporem
roślinności, tak jak to stało się z wieloma innymi w tej okolicy. Do odsłonięć
widocznych na zdjęciach można dojść od strony ulicy Głogowa.

Fot. 053 Odsłonięcie martwicy na zachodniej krawędzi wyżynki – 28.08.2008
Fot. 054 Odsłonięcie martwicy w niewielkim kamieniołomie na wyżynce – 26.06.2010

Fot. 055, 056 Odsłonięcie martwicy w niewielkim kamieniołomie na wyżynce,
widoczne świeże przełomy skały – 27.08.2011

Drugie wystąpienie tej skały zajmuje lewy stok podszczytowej krawędzi
w południowej części lasu Wyrąb. Jest to spory kamieniołom. W jego południowej
części martwica ma budowę laminowana a w części północnej zrostkową,
przypominającą wapienie komórkowe. Tutaj też widać puste miejsca po łodygach
roślin oraz płaszczyzny pokryte kryształami kalcytu.

Fot. 057, 058 Odkrywka martwicy o budowie laminowanej.
Widać świeży, czerwony przełom – 13.06.2002

Fot. 059 Widok części centralnej wyrobiska – 26.06.2010
Fot. 060 Zbliżenie martwicy z tego wyrobiska – 12.02.2008

Fot. 061 Naciek kalcytowy na ścianie martwicy – 12.02.2008
Fot. 062 Pęk łodyg na ścianie martwicy. Wewnątrz kryształy kalcytu – 26.06.2010

Drugim rodzajem skały jest zlepieniec myślachowicki. Jest powstawanie
rozkłada się obecnie na cały perm czyli w przedziale od 299 do 252 milionów lat
temu, chociaż najbardziej intensywnie działo się to w permie dolnym, znanym
potocznie jako czerwony spągowiec. Jest to konglomerat okruchów starszych skał,
głównie dewońskich i karbońskich z rejonu antykliny Dębnika spojonych czerwonym
iłem, który powstał wcześniej w warunkach pustynnych. Prawdopodobnie skała
powstawała wskutek wymieszana jej składników podczas nawalnych deszczy.
W literaturze wymienia się także inne spoiwa oraz składniki, nawet fragmenty
araukarytów, ale takich skał nie eksponujemy w ogrodzie. Najczęściej różnica wieku
pomiędzy otoczakami a lepiszczem wynosi 70mln lat. Formacja występuje od Regulic
na południu, gdzie jest znany tylko z wykopów, po Sławków na północy. Nasze okazy
pochodzą z wychodni z rejonu Karniowic, Młoszowej oraz Myślachowic.
W Młoszowej najbardziej czytelne odsłonięcie znajduje się na zachodnim stoku
wzgórza Bartoska. W Filipowicach zlepieniec odsłania się na północ od wsi powyżej
zwartej zabudowy, po prawej stronie drogi do Nowej Góry. W składzie skały dominują
kamyki i kamienie. Trafiają się też spore głazy.

Fot. 063, 064 Zlepieniec myślachowicki na zachodnim stoku Bartoski – 17.09.2001

Fot. 065, 066 Zlepieniec myślachowicki w Filipowicach – 17.05.2008

Aby pozyskiwać pojedyncze, nierzadko interesujące otoczaki, będące
składnikami zwietrzeliny trzeba śledzić budowy na terenach, gdzie znajduje się ta
skała. Jej zwietrzelina znajduje się między innymi w rejonie Trzebini Gaja na północ
od ulicy Jana Pawła II. Warto także zainteresować się ulicą Spacery w Młoszowej.

Do niedawna jedno z takich miejsc znajdowało się w Myślachowicach, na prawo od
drogi do Olkusza, na wschód od drogi do Płok. Teraz znikło pod roślinnością.

Fot. 067 Wysypisko zlepieńca myślachowickiego w Myślachowicach – 8.10.2008
Fot. 068 Myślachowice, zlepieniec, laminowany piaskowiec – 8.10.2008

Fot. 069 Myślachowice, zlepieniec, lidyt z żyłkami kwarcu – 8.10.2008
Fot. 070 Myślachowice, zlepieniec z wapieniami, kwarcem i lidytem – 8.10.2008

Największym głazem, w tej formacji, czyli olistolitem jest Pipkowa Skała,
zwana też Łaganową skała. Ma ona wysokość 20m i 120m szerokości. Uchodzi ona
za jeden z dziesięciu największych kamieni na świecie. Jest to płyta wapienia
węglowego. Znajduje się w Dolinie Kamienic na zachód od kamieniołomu porfiru
w Miękini. Samej skały nie sposób na zdjęciu uchwycić w całości.

Fot. 071 Widok z Pipkowej Skały w kierunku południowym – 17.05.2008
Fot. 072 Powierzchnia Pipkowej Skały – 17.05.2008

Fot. 073 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Martwica karniowicka – Karniowice k. Trzebini, Wyżynka Karniowicka. Największy
blok posiada strukturę zrostkową. Okaz na szpikulcu jest laminowany. W jego
strukturze pojawiają się niewielkie kawerny. Blok o ciemnej powierzchni posiada
strukturę zrostkową, ale jest ona bardzo skryta. Wszystkie okazy pozyskał Marian
Kuc w 1993 roku.
2. Otoczaki martwicy karniowickiej zbierane na polach – Karniowice k. Trzebini, pola
uprawne. Okazy pozyskał Marian Kuc w 1993 roku.
3. Zlepieniec myślachowicki – Młoszowa, Filipowice. Mieszanka okazów
układających się w łuk przecinający całą łezkę. Okazy są ułożone od
największych do najmniejszych. Pochodzenie poszczególnych fragmentów jest
niejasne. Zbiór Mariana Kuca z 1993 roku.
4. Otoczaki ze zlepieńca myślachowickiego – Młoszowa. Dominują wapienie
dewońskie i karbońskie. Pomiędzy nimi znajdziemy wapienie o jednorodnej
strukturze. Powierzchnia kilku z nich jest pobrużdżona, zapewne wskutek
kontaktu z roślinami. Są też wapienie ze wkładkami krzemionkowymi
układającymi się w równoległe pasma. W kilku z nich doszło do zwietrzenia
wapienia. Jeden kamień posiada częściowo odłupaną krzemionkową polewę.
Inny okaz ozdabiają czerwone nacieki grzybkowe. Okazy ze zbiorów Mariana
Kuca z 1993, 1994 roku uzupełnione w związku z remontem w 2000 roku.
5. Otoczak wapienia laminowanego – Młoszowa. Okaz posiada wyraźne równoległe
warstwy stosunkowo miękkiego wapienia oraz wapienia przesyconego
krzemionką. Zbiór Mariana Kuca z 1993 roku.
6. Otoczak piaskowca ze zlepieńca myślachowickiego. Prawdopodobnie jest to
prekambryjski egzotyk ze starszej arkozy – Młoszowa, ulica Spacery. Zbiór
z 2007 roku.

Wulkanizm permski
W permie dolnym miały jeszcze inne ważkie wydarzenia. W wyniku aktywności
wulkanicznej powstało szereg ciekawych skał, z których wiele jest obecnie wciąż
eksploatowanych. Tam, gdzie eksploatacja skończyła się odsłonięcia najczęściej
zanikają. Ponieważ zjawiska wulkaniczne działy się równolegle z powstawaniem skał
osadowych, wiekowo ten epizod z historii Ziemi powinniśmy lokować, gdzieś od 299
do 295 milionów lat temu. Do 2000 roku początek tej epoki lokowano w okolicy
280mln lat temu. Znaczy się jest to kolejna epoka, która znacznie się postarzała.
Wzmożona aktywność wulkaniczna objęła w tym czasie całą planetę.
Na naszym terenie występuje kilka grup skał wulkanicznych. Są to diabazy,
melafiry, porfiry, andezyty, tufy i tufity. Zanim przejdziemy do omawiania
poszczególnych eksponatów przybliżę miejsca, skąd one pochodzą. Zacznijmy od
kamieniołomu Niedźwiedzia Góra znajdującego się w obrębie lasu Zwierzyniec
Tenczyński na południe od Krzeszowic, na wschód od Tenczynka. W 2000 roku
wydawało się, że eksploatacja w tym miejscu dobiega końca. Teraz ma się dobrze
i wszystko wskazuje na to, że żywot obiektu jest przedłużony na kolejne 100 lat. Tutaj
wydobywa się diabaz, skałę ultrazasadową zbliżoną do gabro.
Mniej szczęścia miał kamieniołom porfiru w Miękini, skąd także
pozyskiwaliśmy okazy. Od kilkunastu lat, kiedy tutaj zaglądam sytuacja nie ulega
większej zmianie. Ostatnio jedynie ubyło śmieci. Są oznaki zagospodarowywania
obiektu w kierunku dydaktyki. Najbardziej dostępna jest ściana w północnozachodniej niecce wyrobiska, gdzie odsłaniają się klasyczne ciosy termiczne.

Fot. 074 Kamieniołom Niedźwiedzia Góra, najniższy poziom, stan z dnia 7.08.2013
Fot. 075 Kamieniołom w Miękini, północno-zachodni skraj wyrobiska, stan z dnia 7.06.2013

Fot. 076, 077 Kamieniołom porfiru Zalas, wyrobisko oraz porwaki porfirowe - 7.08.2013

Trzecim rodzajem skały powstałej z lawy są melafiry. W odróżnieniu od porfiru,
który jest skała kwaśną, mineralogicznie zbliżoną do granitu melafir jest skałą
zasadową zbliżoną do bazaltu. Formacja ta jest dostępna w rejonie Rudna, Regulic,
Alwerni. Trudno dostępne jest odsłonięcie klasycznego melafiru migdałowca
w wąwozie Simota w Regulicach. Dostępna do obserwacji ścianka melafiru znajduje
się także przy drodze do Kwaczały na południe od byłej linii kolejowej. Niedostępne
jest już odsłonięcie w kamieniołomie Belwender k. Brodeł.

Fot. 078 Odsłonięcia melafiru k. klasztoru w Alwerni - 7.08.2013
Fot. 079 Melafir zbity w kamieniołomie w Regulicach - 22.08.2013

Fot. 080, 081 Zlepieńce lawowe w południowej części kamieniołomu Regulice - 22.08.2013

Kolejnym rodzajem skały są tufy filipowickie, określane przez jako andezytowe
lub porfirowe. Ich eksploatacji zaprzestano na długo przed 1993 rokiem.

Fot. 082, 083 Filipowice kościół, bryła i jedna ze ścian – 17.05.2008

Po prywatyzacji kamieniołomu w Kowalskiej Górze odsłonięcia tufów są już
niedostępne. Tym nie mniej warto wybrać się do Filipowic, gdyż tutaj w dalszym
ciągu znajduje się najlepsza ekspozycja tej skały. Jest nią miejscowy kościół.
Możemy na jego ścianach zobaczyć liczne odmiany barwne samej skały jak i tkwiące
w niej lapille. Część z nich przypomina swoja strukturą i barwą melafiry, więc należy
przyjąć, że skład tej skały jest znacznie bogatszy niż się powszechnie przyjmuje.
Oczywiście tę skałę można znaleźć w wielu budynkach, słupkach ogrodzeniowych,
ponieważ jest to znakomity materiał budowlany.

Fot. 084, 085 Filipowice kościół, przykładowe odmiany tufu filipowickiego - 17.05.2008

Fot. 86 Ułożenie okazów w ogrodzie

1. Przeobrażony porfir - Dubie, kamieniołom. Okaz pozyskany w 2013 roku. Jest on
fragmentem z dajki porfirowo-andezytowej pochodzącej z zalegającego pod
złożem lakkolitu.
2. Andezyt - Dubie, kamieniołom. Okazy pozyskane w 2000 roku. Większość z nich
uległa pokruszeniu. Ich powierzchnia została opanowana przez porosty. Stanowią
fragment tej samej dajki porfirowo-andezytowej.

3. Porfiry - Miękinia kamieniołom oraz miękińska kostka brukowa z Chrzanowa.
Największy fragment został pozyskany w 2008 roku. Mniejsze kawałki pochodzą
z roku 1993 i 2000. Kostkę brukową, jako uzupełnienie ekspozycji także
pozyskano w 1993 roku. Stanowiła odpad przy okazji remontu alei Henryka.
4. Brekcja wulkaniczna - Czatkowice, kamieniołom. Okaz pozyskany w 1993 roku
przez Mariana Kuca. Przy okazji kolejnych wizyt w kamieniołomie nie odnaleziono
tej skały.
5. Porwaki porfirowe – Zalas, kamieniołom. Okazy pozyskane w 1994 roku oraz w
2013 roku. Formacja zawierająca te osobliwości znajduje się w górnej części
złoża.
6. Porfiry przeobrażone – Zalas, kamieniołom. Okazy pozyskiwane w 1994, 2000
oraz 2013 roku. Część z nich nosi wyraźne oznaki wietrzenia. Okaz na szpikulcu
zawiera pierścienie Liesseganga. Na jego powierzchni znajdują się
charakterystyczne gwiazdki kalcytowe.
7. Porfiry świeże – Zalas, kamieniołom. Skała będąca celem eksploatacji. Okazy
pozyskane w 1994, 2000 oraz 2013 roku.
8. Melafiry gąbczaste i tufity – Regulice, kamieniołom. Okazy pozyskane w 1993,
1994 oraz 2000. Po części są to bomby wulkaniczne.
9. Szlaka z huty szkła jako materiał porównawczy dla law – Jaworzno Szczakowa,
Wapniówka. Okaz pozyskany w 1993 roku. Typowy antropocen z początku 20.
wieku, ale wszystkie lawy krótko po wylewie wyglądają podobnie.
10. Melafiry świeże – Regulice, kamieniołom. Okazy pozyskane w kamieniołomu przy
ulicy Melafirowej w 1993, 1994 oraz 2000 roku.
11. Melafiry świeże – Alwernia, Góra Klasztorna. Dwa okazy nabite na szpikulce
pozyskane w 2013 roku.
12. Melafiry migdałowce – Regulice Simota, stary kamieniołom położony nieco na
zachód od zespołu stawów. Skała silnie zwietrzała. Okazy pozyskane w 2013
roku.
13. Tufy filipowickie – Filipowice. Okazy pozyskane w 1993 oraz 1994 roku przez
Mariana Kuca. Już wówczas były one zbierane za zgodą posiadaczy jako
niewykorzystany materiał budowlany.
14. Diabaz – Okolica Krzeszowic, Niedźwiedzia Góra, kamieniołom. Okazy
pozyskane w 1994 oraz 2013 roku. Starsze pokryte porostami.

