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Informacje ogólne 

Nr obiektu 129 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LESZCZYNA – KAMIENIOŁOM NA N OD STILLES GLUCK  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 59' 9.25" E Szerokość: 51° 5' 35.46" N 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 
Nieczynne kamieniołomy zlokalizowane na  wschodnich stokach 
Młynika Dużego (334 m n.p.m.), ok. 500 m na wschód od 
skrzyżowania dróg miejscowości Leszczyna. 

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

Relikty prac górniczych na obszarze ok. 0,4 km2. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały osadowe 
Historia górnictwa: dawne tereny górnicze 

Rodzaj obiektu Relikty prac górniczych na wzniesieniu – kamieniołom  

Litologia Wapienie, margle 

Forma rzeźby terenu Kamieniołom stokowy na wschodnich stokach wniesienia Młynik 
Duży. 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny  

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Kamieniołom znajduje się w obrębie jednostki geologicznej 
określanej jako synklinorium północnosudeckie, we wschodniej 
części mniejszej jednostki tektonicznej – półrowie Leszczyny. 
Jednostka ta powstała w obrębie skał metamorficznych 
zaliczanych do tzw. struktury kaczawskiej (metamorfiku 
kaczawskiego). Przedmiotem eksploatacji w kamieniołomach w 
okolicach Leszczyny były utwory zaliczane do cechsztynu 
(górnego permu). Utwory te są efektem późnopermskiej (ok. 
257,2 milionów lat temu) transgresji morskiej. W płytkiej zatoce 
epikontynentalnego morza, na obszarze północnosudeckim 
miała miejsce sedymentacja utworów węglanowych: wapieni, 
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mułowców wapnistych, a także dolomitów (Raczyński, 1997). Ze 
względu na okruszcowanie związkami miedzi, skały te były 
eksploatowane w synklinorium północnosudeckim do końca lat 
80. XX w. na obszarze tzw. Starego Zagłębia Miedziowego 
(kopalnie miedzi Konrad koło Bolesławca oraz Lena i Nowy 
Kościół w pobliżu Złotoryi). 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

W kamieniołomie w  okolicach Leszczyny odsłaniają się 
płytkomorskie utwory dolnego cechsztynu, które zapadają pod 
niewielkimi kątami (5-15°) w kierunku W i SW, w stronę części 
osiowej półrowu Leszczyny. Idąc od dołu profilu utworów 
dolnego cechsztynu występują tu górna część wapienia 
podstawowego, margle plamiste, margle miedzionośne i margle 
ołowionośne (Raczyński, 1997). W płytkich wyrobiskach (do 15 m) 
w okolicach Leszczyny i Prusic prowadzono eksploatację 
powierzchniową rud miedzi występujących w tych skałach (XVIII i 
XIX wiek; Kowalski in., 2017). Eksploatacją objęto przede 
wszystkim wychodnie okruszcowanych margli miedzionośnych 
(Raczyński, 1997).  

Historia badań 
naukowych 

Relikty prac górniczych w Leszczynie były przedmiotem licznych 
badań naukowych z zakresu historii górnictwa (Maciejak, 
Maciejak, 2013; Stolarczyk i in., 2015) i analiz rzeźby terenu m.in. 
w okolicach Leszczyny (Kowalski  i in., 2017). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Brak 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Kowalski, A., Maciejak, K., Wojewoda, J., Kozłowski, A., Raczyński, 
P., 2017. Antropogeniczne zmiany rzeźby na terenach górniczych 
Starego Zagłębia Miedziowego (synklinorium północnosudeckie) 
w świetle analiz geomorfometrycznych NMT LiDAR i danych 
archiwalnych. Biuletyn PIG, 469: 177-200. 
Maciejak, K., Maciejak, M., 2013 - Górnictwo miedzi w niecce 
złotoryjskiej.  Dzieje górnictwa – element europejskiego 
dziedzictwa kultury, 5: 34-41. 
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niecce północnosudeckiej. Przegląd Geologiczny, 45, 7: 693–
699. 
Stolarczyk, T, Kobylańska, N., Kierczak, J., Madziarz M., Garbacz-
Klempka, A., 2015. Leszczyna. Monografia ośrodka górnictwa i 
metalurgii rud miedzi. Fundacja Archeologiczna Archeo, 
Radziechów, 139 s. 
Śliwiński, W., Raczyński, P., Wojewoda, J. (2003). Sedymentacja 
utworów epiwaryscyjskiej pokrywy osadowej w basenie 
północnosudeckim. [W:] Sudety Zachodnie: Od Wendu do 
Czwartorzędu, 1–8. 
Teisseyre, H., 1957. Budowa Geologiczna Sudetów Zachodnich. 
[W:] M. Ksiązkiewicz (red.) – Regionalna Gelogia Polski, tom III, 
Sudety, s. 178-281. Polskie Towarzystwo Geologiczne. 

Inne uwagi Brak 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o wysokim potencjale edukacyjnym. Na powierzchni  
widoczne liczne pozostałości po pracach górniczych. Możliwość 
wykorzystania do celów edukacyjnych starych hałd 
(mineralogia) oraz kamieniołomów (stratygrafia, 
sedymentologia) 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Bez ograniczeń, jednak stare, zasypane szyby mogą stwarzać 
niebezpieczeństwo. 

Infrastruktura 
turystyczna  

Brak zagospodarowania turystycznego, na południe od 
kamieniołomów ścieżka turystyczna „Synklina Leszczyny”. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Możliwość zapadania i zawalenia starych szybów. 

 

Dokumentacja graficzna  

129_ 1. Stary kamieniołom na E stokach Młynika Dużego. 

129_ 2. Węglanowe utwory cechsztynu odsłonięte w kamieniołomie. 

129_3. Profil węglanowych utworów cechsztynu odsłoniętych w kamieniołomie. 

  




