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Informacje ogólne 

Nr obiektu 093 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

KAMIENIOŁOM GRUSZKA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 55'35.67 Szerokość: 50° 57'16.428’’ 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny Obiekt usytuowany jest w obrębie południowego zbocza góry 
Bielec. Około 500 m na pn-wsch od Urzędu Miasta. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Długość – ok 250 m 
Szerokość- ok 120 m 
Wysokość  - ok 50 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Litologia- zmetamorfizowane skały osadowe 
Geomorfologia – zjawiska krasowe 
Sedymentologia – podmorskie ruchy masowe 
Stratygrafia – wapienie wojcieszowskie 

Rodzaj obiektu Kamieniołom 

Litologia Fyllity, łupki serycytowe, wapienie krystaliczne (marmury)  

Forma rzeźby terenu Zbocze 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Pod pojęciem „wapienie wojcieszowskie” przyjmuje się zespół 
wystąpień zmetamorfizowanych skał węglanowych wieku 
wczesnokambryjskiego  występujących wśród zieleńców 
zlokalizowanych w południowo – wschodniej części gór 
Kaczawskich (Białek et al., 2007). W obrębie wapieni 
wojcieszowskich wyszczególniono osiem litotypów tworzących 
dwa kompleksy. Sedymentacja pierwszego z nich odbywała się 
w obrębie bardzo płytkiego i płytkiego morza lokalnie osiągając 
warunki strefy miedzypływowej i ponadpływowej, to jest strefy 
okresowo zalewanej przez wody morskie podczas wysokich 
pływów i sztormów. Materiał kompleksu drugiego był wynikiem 
redepozycji kompleksu pierwszego. Sedymentacja wapieni 
wojcieszowskich zachodziła najprawdopodobniej na 
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wyniesieniach wulkanicznych w znacznej odległości od lądu. 
(Lorenc, 1983). 
Na podstawie studiów literaturowych oraz obserwacji 
terenowych stwierdzono, że wapienie wojcieszowskie tworzyły 
budowle węglanowe w obrębie płytkich, najprawdopodobniej 
szelfowych stref zbiornika. Niektóre ciała wapieni 
wojcieszowskich interpretuje się jako olistolity, które zostały 
przeniesione z płytkich stref zbiornika do jego głębszych części 
na wskutek działalności podmorskich ruchów masowych. 
Olistolity znajdują się w obrębie łupków radzimowickich, które 
według najnowszych badań, deponowane były w głębokich 
strefach basenu powstałego w reżimie ekstensyjnym (Kryza & 
Zalasiewicz, 2008). Warto zaznaczyć, że pierwotnie łupki 
radzimowickie interpretowane były jako osady rowu 
oceanicznego (Baranowski, 1988). 
Wapienie wojcieszowskie wykazują właściwości morfotwórcze – 
w rejonie Podgórek i Wojcieszowa tworzą ciąg ułożonych niemal 
równoleżnikowo wzgórz z wyraźnie zaznaczającymi się 
szczytami partie wzniesień takich jak: Bielec, Połom, Miłek, 
Osełka. Tworzą też pojedyncze, kopulaste wzgórza np. Widok, 
Wapiennik.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

We wskazanym wystąpieniu wyróżnia się przede wszystkim 
wapienie litotypu A i B1 należące do kompleksu pierwszego 
(Lorenc, 1987). Skały litotypu A to wapienie i dolomity 
charakteryzujące się barwą jasną, jasnoszarą, są masywne, 
jedynie miejscami niewyraźnie zaznaczają się grube ławice. W 
skałach tych często obserwuje się smugowanie. Ciemne smugi 
stanowią związki Fe i Mn (Kryza, et al., 2003). Najintensywniejsze 
smugowanie obserwowanie jest w sąsiedztwie wapienia z 
zieleńcami. Powyżej częstotliwość występowania nagromadzeń 
związków Fe i Mn zmniejsza się. Skały litotypu B1 to jasnoszare, 
szarobrunatne, uławicone dolomity. Ich cechą szczególną jest 
drobna laminacja. W obrębie ścian kamieniołomu widoczne są 
również liczne brekcje o charakterze prawdopodobnie 
tektonicznym. O intensywnej tektonice świadczą również liczne 
fałdy i uskoki.  
W obrębie kamieniołomu obserwuje się zjawiska krasowe. Mniej 
więcej w środku głównej ściany wyrobiska znajduje się niewielka 
jaskinia z ubogą szatą naciekową. Innym, widocznym już na 
pierwszy rzut oka procesem geologicznym jest wietrzenie 
wapieni. Jego wynikiem jest znajdujący się w licznych 
szczelinach rdzawoczerwony nalot – terra rosa. 

Historia badań 
naukowych 

Nieczynny kamieniołom został opisany w pracy poświęconej 
wapieniom wojcieszowskim (Lorenc 1983). W późniejszym czasie 
stał się obiektem opisywanym odwiedzanym w takcie naukowych 
konferencji geologicznych (Lorenc 1987; Kryza i in 2003).  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Teren objęty ochroną- odsłonięcie znajduje się w obrębie 
obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie. Duże 
stanowisko Barwinka Pospolitego , w niedużej odległości ruiny 
XVI w szubienicy   
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

O dużym potencjale edukacyjnym stanowiska świadczy fakt, że 
w tym miejscu można poruszać wiele zagadnień: geologiczne -  
skały osadowe i ich metamorfizm, elementy tektoniki, 
sedymentologii, paleogeografii, zagadnienia litologiczne; 
geomorfologiczne – występowanie jaskiń; górnictwo- 
wykorzystanie surowca skalnego; edukacja regionalna – 
znaczenie bogactw naturalnych dla regionu 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Teren łatwo dostępny, wymagający zachowania należytej 
ostrożności dla tego typu obiektów  

 infrastruktura 
turystyczna  

Ścieżka dydaktyczna „Gruszka”, teren częściowo 
zagospodarowany – wiata, ławeczki, tablice informacyjne, w 
kamieniołomie uprawiana jest wspinaczka (przygotowane są 3 
trasy wspinaczkowe), w jaskini znajduje się punkt „earthcache” 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Ściany kamieniołomu częściowo zasypane co utrudnia 
obserwacje, teren odwiedzany o czym swiadczą liczne 
pozostawione śmieci. 
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Dokumentacja graficzna  

093_1 Kontakt wapienie wojcieszowskich z podścielającym je pakietem łupków 
wapnistych 

093_2 Widok na główną ścianę kamieniołomu, po prawej stronie wejście do jaskini 
gdzie znajduje się punkt „earthcache”. 

093_3 Korona kamieniołomu Gruszka 

 

  




