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Maria Barmuta, Jan Barmuta 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 100 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

POŁOM – NECZYNNY ŁOM  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15˚54’12.5’’ Szerokość: 50˚56’26.5’’ 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 
Kamieniołom zlokalizowany jest przy drodze prowadzącej do 
Wojcieszowskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego – Lhorst, 
przy ostrym zakręcie. Około 320 metrów na N znajdują się 
wychodnie metaryodacytów z Osełki (punkt Meszna) 

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

Nieczynny łom ma podłużny, soczewkowaty kształt o wymiarach 
około 130 na 50 metrów, z dłuższą osią zorientowaną w kierunku 
W-E. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zmetamorfizowane skały węglanowe 
Stratygrafia – wapienie wojcieszowski 
Geomorfologia – elementy krasowienia wapieni 

Rodzaj obiektu Opuszczony łom 

Litologia Wapienie krystaliczne 

Forma rzeźby terenu  

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny – dawne wyrobisko 

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 
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redepozycji kompleksu pierwszego. Sedymentacja wapieni 
wojcieszowskich zachodziła najprawdopodobniej na 
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 

W opuszczonym łomie występują dwie odmiany litologiczne 
wapieni wojcieszowskich. Przeważający litotyp A znajduje się we 
wschodniej i centralnej części wyrobiska. Charakteryzuje się on 
miąższymi ławicami, masywną strukturą i jasnym (białym i 
kremowym) kolorem. Widoczne są również liczne spękania. 
Obserwuję się również produkty współcześnie zachodzącego 
krasu w postaci niewielkich żeber krasowych i polew. W części 
zachodniej występuje z kolei litotyp C, który charakteryzuje się 
występowaniem laminacji, która w przypadku zwietrzałych 
fragmentów, podkreślona jest przez procesy krasowe. Litotyp ten 
odznacza się również znacznie ciemniejszą barwą. Różnice w 
wykształceniu omawianych litotypów wiążą się ze 
zróżnicowaniem warunków w obrębie środowiska 
sedymentacyjnego. Badania wskazują, że litotypy A i C 
deponowane były w płytkiej strefie międzypływowej i okresowo 
ponadpływowej, z tym, że środowisko depozycji litotypu C 
charakteryzowało się mniejszą energią, o czym świadczy między 
innymi drobna laminacja. 
Omawiany łom znajduję się w skrajnie zachodniej części dużego 
ciała marmurów obejmujących wzgórze Połom. Od strony 
zachodniej i południowo – zachodniej omawiane stanowisko 
graniczy z kompleksem wulkanicznym Podgórek (to jest 
zieleńcami i łupkami zieleńcowymi) a od strony północnej z 
metaryodacytami Osełki (punkt Meszna), aczkolwiek w 
odsłonięciu nie można bezpośrednio obserwować stref kontaktu 
ze skałami otaczającymi. 
Do odsłonięcia od strony zachodniej wpada niewielki ciek 
wodny, którego osady, z charakterystyczną imbrykacją klastów, 
można obserwować w szczytowej części północno zachodniej 
ściany wyrobiska. 
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Historia badań 
naukowych 

Problematyka wapieni wojcieszowskich podejmowana jest już 
od XIX w (Gürich 1882).Najwięcej kontrowersji budził wiek tych 
utworów. Tę tematykę w swoich pracach poruszali się m.in. 
Zimmerman Berg (1932), Schwarzbach (1933), Teisseyre (1967), 
Gunia (1967) oraz Baranowski i Lorenc (1978).Temat 
litostratygrafii jako  pierwszy podjął Block (1938). Duży wkład w 
poznanie petrogenezy tego wydzielina wniósł Lorenc (1983). Nie 
odnaleziono w literaturze opisu tego konkretnego stanowiska. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Odsłonięcie znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Góry i 
Pogórze Kaczawskie. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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Inne uwagi  Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Po odpowiednim udostępnieniu obiekt może posiadać duże 
walory edukacyjne. Pozwala on badać litologię wapieni 
wojcieszowskich w obrębie góry Połom bez konieczności 
wchodzenia na teren czynnych zakładów górniczych. 
Proponowana tematyka w obrębie odsłonięcia: 
zmetamorfizowane skały magmowe i osadowe, kontakt wapieni 
wojcieszowskich ze skałami otoczenia, zjawiska; tektonika – 
uskoki, fałdy; Geomorfologia – procesy krasowe,  Górnictwo – 
eksploatacja wapieni wojcieszowskich, wykorzystanie surowca 
skalnego, współczesne procesy geologiczne (aktualizym 
geologiczny) – osady cieku wodnego 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt  o utrudnij dostępny wymagający zachowania  
ostrożności. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Obiekt jest bardzo zarośnięty i praktycznie mimo jego znacznych 
rozmiarów niewidoczny z drogi. 
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Dokumentacja graficzna  

100_1 Odsłonięcie wapieni w nieczynnym łomie 

100_2 Drobna laminacja w litotypie C podkreślona przez wietrzenie 

 100_3 Niewielkie współczesne formy krasowe 

 100_4 Niewielkie współczesne formy krasowe 

  




