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ABSTRACT

The Mine in Kłodawa is a mining plant
that conducts a deep mode of salt extraction
from levels that are at least 600m below ground
level, by the chamber method, with equipment
and people brought in mine headings. It is
currently the only such plant in Poland that is
open and only conducts this type of operation.
This type of mining involves the creation of
underground corridors and excavations, which,
due to the location in the salt dome (highly
tectonized structure) of the Permian age with
mixed salt rocks causes that the mining cut
reveals its complexity enabling us to conduct
detailed observations also of a training nature,
didactic and aesthetic. Salt and the rocks
accompanying it are variegated, heavily folded,
cracked, which together translates into
spectacular arrangement. This was noticed by
the mine authorities, which launched a small
tourist route, enabling observation of these salt
structures. In this case, the only one of its kind
in Poland. The tourist route does not have
historical excavations, sculptures or chapels that
will be able to arise in the future, but the
arrangement of salt layers and their diversity
fully compensates for these deficiencies. What's
more, the richness of salt minerals and their
diversity is the unique character of this area,
which is still not fully understood. All this
provokes reflection that the geoturistic potential

of the mine in Kłodawa is much greater than its
current use. Over time, it will only grow and
may in the future become the most important
source of income for this plant. However, in
order for this to happen, it need to talk about it
as much as possible, because in this way it will
be able to spread the awareness of the
uniqueness of this place so that it does not share
the fate of similar mining plants such as the
Inowrocław mine.
KEYWORDS: Kłodawa salt mine, didactic value,

geotouristic potential.
ABSTRACT
Kopalnia w Kłodawie, jest zakładem
górniczym, prowadzącym głębinowy tryb
wydobycia soli z poziomów które znajdują się
co najmniej 600m pod poziomem terenu,
metodą komorową, z doprowadzeniem sprzętu i
ludzi wyrobiskami kopalnianymi. Jest to
aktualnie jedyny taki zakład w Polsce, który jest
czynny i prowadzi tylko tego typu eksploatację.
Z takim rodzajem wydobycia wiąże się
tworzenie korytarzy podziemnych i wyrobisk,
które z racji na lokalizację w wysadzie solnym
(silnie ztektonizowanej strukturze) wieku
permskiego posiadającej przemieszane skały
solne powoduje iż w rozcięciu górniczym
ujawnia się jego złożoność umożliwiając nam
prowadzenie szczegółowych obserwacji także o
charakterze szkoleniowym, dydaktycznym i
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estetycznym. Sól oraz towarzyszące jej skały są
różnobarwne,
silnie
przefałdowane,
zuskokowane, co razem przekłada się na
widowiskowe wręcz ich ułożenie. Zostało to
zauważone przez władze kopalni, które
uruchomiły niewielką trasę turystyczną,
umożliwiając obserwacje tych struktur solnych.
W tym przypadku jedyną tego typu w Polsce.
Trasa turystyczna nie posiada historycznych
wyrobisk, rzeźb czy kaplic które w przyszłości
jeszcze będą mogły powstać jednak ułożenie
warstw solnych I ich różnorodność w pełni
rekompensuje te braki. Co więcej, bogactwo
minerałów solnych oraz ich różnorodność
stanowi o unikatowym charakterze tego terenu,
który cały czas jest nie w pełni poznany.
Wszystko to skłania do refleksji iż potencjał
geoturystyczny kopalni w Kłodawie jest
znacznie
większy
niż
jego
obecne
wykorzystanie. Z czasem będzie on tylko rósł i
być może w przyszłości stanie się
najważniejszym źródłem dochodów tego
zakładu. Jednak aby to mogło się stać trzeba jak
najwięcej o tym mówić gdyż w ten sposób
będzie można szerzyć świadomość unikalności
tego miejsca tak, by po nie podzieliło ono losu
podobnych zakładów górniczych jak np.
kopalnia w Inowrocławiu.

contains salt mine rocks exploited in the salt
mine [1]. This mine has a number of mining
levels, extracting salt using the chamber
method. It is an active mining plant, which has
recently led a small tourist route. Due to the
nature of the salt mine as well as the tectonics
and diversity of salt rocks, this mine is a unique
place in the country where you can look closely
at the salt rocks in their natural environment.
Salt deposits have been preserved in the
embankment showing the process of their
formation and subsequent migration. The
possibility of studying these works in situ is a
great didactic value of earth sciences. The Salt
Mine in Kłodawa was built in 1949-1950 [14,
10]. Its construction coincided with geophysical
research and drilling, which in this region broke
through the strongly inclined layers of
potassium-magnesium salt. Initially, its
thickness was misinterpreted, but because of
this the mine was built and is currently the only
mining plant operating in Poland that extracts
salt in the mine by the mine method. The
previously existing Wapno plant was flooded
and the Inowrocław mine was closed and also
flooded. The remaining mines exploit salt using
the borehole method, which in principle
prevents its observation in nature.

SŁOWA KLUCZE: Kopalnia soli Kłodawa,

2. METHODS

wartość dydaktyczna, geoturystyczne potencjał.
1. INTRODUCTION

The Kłodawa Salt Mine is located in the
Greater Poland Voivodeship, in the Koło
County. It is a small town with just over 6,000
inhabitants, but with a long history dating back
to the 11th century [10]. The town is located in
the Kłodawska Plateau within the Wielkopolska
Lowland, characterized by a poorly varied
landscape with small elevations. It is a
denudative plain of a moraine nature. In its base
there is a Kuyavian embankment, which

During many years of visits to the Mine,
various rock samples were collected.
Photographic documentation of various rock
formations at operating level 650 was also
made. From the rock samples, thin covered
plate preparations were made to allow
observation by means of a polarizing light
microscope in transmitted light. In addition,
some samples were tested using the Hitachi
SU6600 Scanning Electron Microscope with the
EDS attachment. This article also uses chemical
tests carried out by laboratories located in the
mine.
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Fig 1. Map of the Zechstein salt basin (unpublished teaching materials of AGH according to A.
Garlicki, A. Szybist, made by T. Radwan).

Fig 2. Cross-section through the salt deposit in Kłodawa according to Burliga [1].
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3. RESULTS

3.1. General information about the salt mine.
The Kłodawa Salt Mine is one of many
similar forms observed in the so-called Polish
furrow, where Zechstein deposits form
accumulations in the form of a ridge lying in the
WNW-ESE directions (Fig. 1)[5-8]. In the
immediate vicinity of the mine in question,
similar embankments in Damasławek, Mogilno,
Rogóźno, Lubień, etc. are located within a
radius of approx. 50km. The salt dome in
Kłodawa rises above the structure of the
surrounding rocks around 6km, piercing the
Mesozoic rocks (Fig 2). According to Burliga
[2], this landing is only covered with Cenozoic
sediments with a thickness not exceeding 150m.
Carbonate, sulphate and salt rocks in various

varieties, including magnesium and potassium
salt, occur in this mine. Stone salts in Kłodawa
represent a great variety. There are pink,
crackling salts (with inclusions), bituminous
salts, fibrous varieties, blue varieties. The latter
are a great mineralogical rarity. The ability to
trace all of the above salt and associated rock
varieties, observe their arrangement, mutual
relations and transitions is unique. Thanks to
this, it is possible to trace the arrangement of
rocks in the formation of their disturbances and
also to observe the important features of
individual cyclototes. Salt drying structures
preserved in some places in the projection are
also particularly interesting. Their observations
can provide a lot of information about the
formation of the deposit and the course of the
late Permian in the Polish Lowlands.

Fig. 3. Exemplary salt structures in Kłodawa: folds in younger potassium salt (A), contact of carnalite
kizerite with sylwinite (B), primary salt structures in the deposit (C), contact of anhydrite with polyhalite (D).
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3.2. Tectonics of the salt mine in Kłodawa.
The Salt mine in Kłodawa is a
halotectonic structure, it has been elevated due
to the stresses and high pressure applied to the
salt rocks overburden with the overlying rocks.
Under these conditions, the salt behaves
plastically. This enabled the migration of these
deposits under the influence of tectonics which
contributed to the formation of faults in the
surrounding rocks and then disturbances of the
rocks lying above the salt. These disturbances
should be associated with Alpine movements
and they caused salt migration to a lower
pressure along the propagation of these faults,
pushing the surrounding rocks [5-8]. These
phenomena also contributed to strong
deformations of rocks in the mine and their
mutual mixing [1,2,11]. This is also evident in
the form of exposures, where one can observe
numerous folds of salt rocks, mutual tectonic
contacts of various-age rocks and surrounding
rocks. Their illustrations are in Fig. 3 (below).
In addition, the formation of fibrous salt
varieties can be observed in fault zones and at
the shear stress propagation also blue salt
varieties, probably caused by network defects.
The possibility of sampling and documentation
of these structures is extremely valuable when
researching the geology of the boulder itself but
also in the teaching process. The occurring salt
disorders are an interesting example of
halotectonics, which can be presented to those
interested in the construction of salt structures,
it also allows you to imagine the forces
operating in the salt dome that led to the
occurring rock deformations. Interesting in this
case are also disturbances resulting from mining
works in Wysada, particularly well readable in
old mine pavements where salt, seeking to be
naturally jammed, raises the bottom part of the
pavement, deforming the railway track. Visiting

the salt mine in Kłodawa, therefore, you can not
only observe individual types of salt rocks but
also see the deposits associated with them,
examine the diversity of salt minerals and their
structures, inclusions, but also you can observe
the deformations of these rocks and understand
the pressure prevailing in the rock mass. All
these features determine the uniqueness of the
only such mine in Poland.
3.3 Providing access to the salt mine route
for teaching and tourist purposes.
At present, the Salt Mine in Kłodawa is
an active mining plant and the main feature of
this enterprise is the exploitation of salt for
various needs of its applications [3, 9, 10].
However, being aware of the attractiveness of
the deposit in question, the mine provided a
small complex of longitudinal chambers located
in the vicinity of the shaft formed in the
younger (pink) salt and surrounding rocks. In
these chambers, mine equipment, specimens of
rocks and minerals were also collected, and
rock backlighting was made to allow
observation without manual lanterns. Such
excavations are far from historic routes in
Bochnia and Wieliczka, where the winding
corridors are accompanied by numerous chapels
and sculptures [1]. Undoubtedly, this period of
activity is still in front of our mine, but you can
already observe several interesting sculptures in
it and there is also a small chapel. Observations
of excavations can be carried out both from
above and from the bottom of their base, which
undoubtedly makes a great impression on
visitors (fig 4). An additional attraction is the
possibility of taking a lift, which is also used to
transport people all the time. Organized groups
of specialists can negotiate changes in the mine
tour, but this must be justified by clear scientific
reasons.
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Fig. 3. Exemplary salt structures in Kłodawa: folds in younger potassium salt (A), contact of
carnalite kizerite with sylwinite (B), primary salt structures in the deposit (C), contact of anhydrite
with polyhalite (D).
3.4
Mineralogical
and
petrographic
characteristics of selected rocks from the
mine.
The following rocks were collected at
the salt mine: dolomite, sulphates represented
by anhydrite and polyhalite, and keriteite as
well as rock salt, potassium salt (sylwinite) and

zuber. Below are mainly blue salt crystals in the
bed and in a sample taken by the author, further
illustrated fibrous salt and sylwinite (fig 5). The
macro photographs of these minerals presented
below are an example of the high value of
specimens that can be collected for their own
mineral collection. Specimens of these minerals
can also be used for didactics where aspects of
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rock petrography are discussed, in particular
rock salt. The diversity of salt rock varieties,
their multicolor and the way they occur are
what make the mine special. Over a few
hundred meters you can see the salt profile from
the oldest works to the youngest which are

often folded by contacting each other in a
tectonic way [4,8,14].

Fig 5. Macroscopic photographs of various varieties of rock salt from Kłodawa: Blue salt exposure (A), Blue
salt crystals (B), Fibrous-pink salt (C), Crackling salt with visible methane inclusions (D).

4. DISSCUSSION and CONCLUSION
The discussed Salt Mine in Kłodawa is a
unique example of mining of rock formations of
Permian-age salt deposits in Poland. When
visiting the mine, it is possible to trace various
structures related to salt tectonics. An important
didactic aspect is the possibility of recognizing

in the embankment the salts of rocks belonging
to various cyclots, forming the Zechstein rock
formation of the Permian age salt along with the
accompanying works [5-8]. The possibility of
making these observations is an important link
in the evaporation rocks, the diversity of which
occurs in the mine from carbonates to sulphates
to magnesium and potassium salts. Original
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salt-drying structures have also been preserved
in some salt rocks, allowing consideration of
the process of their deposition in Permian
reservoirs during its formation. An important
factor is also the possibility of observing
specimens of various salt rock varieties and
forms of clusters of minerals found in the dump.
Observations made in the deposit, in situ, are an
important aspect of the process of exploring the
deposit. The tourist route created by the Mine
allows everyone to conduct their own
observations in this unusual salt deposit. The
closest similar mines are in Germany [9].
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ABSTRACT

Social media integrate scientific and
scientific environments. Today, they contribute
to the quick and effective exchange of
information, are very desirable and have an
increasing impact on us. Their natural
application is also exploring knowledge by
searching for information and also obtaining it
by receiving this data from the Internet. This
also applies to specialist scientific journals and
is common. However, the use of social media
has recently been reported both in the
dissemination of scientific (popular science)
information enabling the dissemination of
knowledge on various topics through interested
persons, as well as building your own media
community to create scientific projects. These
two new functions are relatively still not very
popular, although their use is constantly
growing, but they omit intermediaries here also
in the form of expensive publishing houses and
possible knowledge manipulators, enabling
each of us also a scientist to directly publish
data and on the other hand through natural
access to these data and their selections on the
objectivity of this information and the rejection
of extreme theories. Such an algorithm has
already been tested in practice successfully
during the creation of Wikipedia and it seems
that it is currently also used in other social
media contributing to the increase of their

quality. An important aspect, however, is the
position of social media in the process of
teaching young people and children, and the
issue of stimulating them to search for
knowledge and choose appropriate materials.
There are still a lot of ambiguities in this topic.
This article aims only to point out some aspects
of the use of social media in the aspect of
benefits for the recipient and two-way contact
of the mentor, teacher, scientist with student,
student, human.
KEYWORDS: Social media, didactic process,

scientific potential, internet people.
ABSTRACT
Media
społecznościowe
integrują
środowiska także i naukowe. Dziś przyczyniają
się do szybkiej i skutecznej wymiany
informacji, są bardzo pożądane i wywierają
coraz większy wpływ na nas. Ich naturalnym
zastosowaniem jest także zgłębianie wiedzy
poprzez wyszukiwanie informacji a także
pozyskiwanie jej poprzez odbieranie tych
danych z Internetu. Ma to zastosowanie także
wśród specjalistycznych czasopism naukowych
i jest powszechne. Jednak od niedawna
notowane jest także wykorzystanie mediów
społecznościowych
zarówno
w
rozpowszechnianiu informacji naukowych
(popularnonaukowych)
umożliwiających
szerzenie wiedzy na różne tematy poprzez
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osoby zainteresowane a także budowanie
własnej społeczności medialnej w celu
tworzenia projektów naukowych. Te dwie nowe
funkcje są stosunkowo jeszcze mało popularne
choć ich wykorzystanie stale rośnie jednak
pomijają tu pośredników także w postaci
drogich
domów
wydawniczych
oraz
ewentualnych
manipulatorów
wiedzy
umożliwiając każdemu z nas także naukowcowi
na bezpośrednie publikowanie danych a z
drugiej strony poprzez naturalny dostęp do tych
danych i ich selekcje na obiektywizm tych
informacji oraz odrzucanie teorii skrajnych.
Taki algorytm został już w praktyce
przetestowany z powodzeniem w trakcie
tworzenia Wikipedii i wydaje się iż ma on
obecnie zastosowanie także w innych mediach
społecznościowych przyczyniając się do
podwyższania ich jakości. Istotnym aspektem
jest jednak pozycja mediów społecznościowych
w procesie nauczania młodzieży i dzieci oraz
kwestia ich stymulacji do poszukiwania wiedzy
i wybierania odpowiednich materiałów. W tym
temacie jest jeszcze wiele niejasności. Niniejszy
artykuł ma na celu tylko wypunktowanie
niektórych aspektów korzystania z mediów
społecznościowych w aspekcie korzyści dla
odbiorcy i dwukierunkowego kontaktu mentora,
nauczyciela, naukowca z uczniem, studentem,
człowiekiem.
SŁOWA KLUCZE: Socjalne media, proces

nauczania, proces
internetowe.

naukowy,

społeczeństwo

1. INTRODUCTION

Modern teaching methods are moving
away from the clastic factography, which today
is easily achievable through numerous facilities
such as a smartphone, in favor of practicing the

application of knowledge in various aspects of
life, so that the graduate graduating after
obtaining the relevant data can apply his skills
in practice [13]. This tendency will expand as
human readiness becomes easier. These trends
are noticeable today and in the near future will
probably be even stronger. This attitude also
favors employers who are looking for graduates
who do not know the definitions but know how
to connect facts, work outside the box, work in
a team and use data from various sources. At
present, therefore, learning aids in the form of
the online community, its creation, involvement
in various projects and their management play
an increasingly important role. Equally
important are also numerous educational
platforms that provide information in an
accessible and factual manner, as well as
devices for their processing such as
smartphones, etc. The role of these factors is
discussed later in this article.
2. METHODS

Demonstrating the hypothesis of the need
to change teaching based on factual
methodology based on the application of
knowledge is not necessary in this article, this is
a long-known trend and will not be considered.
When examining the impact of the Internet
environment on the development of modern
teaching methods, the author took into account
research on the development of the network
carried out in the workplace (determining the
availability of various material) as well as
through case studies of students who used the
Internet for teaching purposes and by
comparing known research projects being
created today in the world and the impact of the
online community on solving these problems,
which is discussed in selected examples.
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3. RESULTS

Based on the didactic experience gained and
after carrying out the necessary consultations, it
was established that at present, Internet-based
platforms play an increasingly important role in
the teaching process [4]. Their role is associated
with both the function of providing information
and the function of connecting communities,
allowing for efficient exchange of experience
and engaging communities in various projects
from around the world. Analyzing the various
factors which it relates in today's process of
educating
and
building
interpersonal
information, the following division has been
established:
1. The Internet as a means of information:
- impact of Wikipedia platforms
- Google search engine impact
- impact of YouTube platforms
- impact of internet access (smartphones)
- referring to sources on the Internet (QR codes
and other)
2. The Internet as a means of stimulating and
seeking solutions to research problems:
- building an online community
- creating open projects
-programs, applications supporting the learning
process
3. Future solutions:
- using augmented reality
- using a virtual assistant.
At present, the Internet is the basic information
carrier. The process of submitting a classic
book for printing, including its editorial, review

and publication in many aspects, despite efforts,
makes it obsolete at the time of publication.
Magazines such as "Phisycal Rewiew" are
published every two weeks. This is a response
to the dynamically expanding information
resulting from the research process, and
connected to the race who will be the first to
publish a novelty in the world. In the case of the
Internet, these issues are generally solved
automatically [11]. The inserted date of receipt
of the manuscript and publication indicates
when the text of interest came to us, and in
addition the possibility of publishing important
scientific reports by yourself causes that the
"first come" problem is reduced to clicking on
relevant websites editing the given information.
These events of really significant importance,
which the whole world expects and, above all, a
specific community have long been transmitted
using applications such as Twitter, Instagram,
Facebook, but more on that below. The essence
of information is also on the Internet, the ability
to read the text at any time in any place
contributes to the fact that most well-known
publishing houses have long been publishing on
the Internet. All they have to do is purchase
access to data and you can get first-hand
information. Many scientific achievements of
great importance are basically difficult to keep
secret so sooner or later information about them
will be released even in the form of popular
science. This raises the level of knowledge even
in people who are not interested in science so
far, because the answer to any nagging doubts
and doubts quickly on the Internet. The best
proof of this is Wikipedia, which works in
many languages, which contains more entries
than the Encyclopedia Bratanica and is also
available in many languages. Many of the
entries in this amazing encyclopedia are written
by various users, some of them raise some
reservations, but in general this is a large
treasury of knowledge and, what is important, it
is constantly updated! An additional advantage
is the ability to read passwords in different
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languages, also for comparison purposes. The
availability of knowledge on Wikipedia and its
social open nature causes high dynamics of
creating this resource and the ability to read this
information on various media. There are many
more such websites offering free information on
every topic, there are also numerous articles and
studies published in the open source system,
enabling them to be read free of charge. This is
how many publishers work, and some summary
information can be found in the free version,
even the most prestigious ones. Another very
helpful important aspect in searching for
information is Google search engine [9]. This
search engine works on the principle of a
robotic platform, adding entries and grouping
them based on the number of links and the
popularity of given pages. Perhaps this is not an
ideal way, however, when we add a contextual
search and take into account the possibility of
incorrect spelling, it is an indispensable tool
that has changed the world of virtual knowledge
today. Currently, this search engine is the most
used and many other search engines also use its
resources. What's more, browsers often also
have search options themselves (most often on
Google) when instead of the address entered
enter the words - keys. This system allows to
find the information you need while having
residual data about it, although its disadvantage
is still searching for information about
something we do not know at all [10, 12].
An example would be some animal that we saw
at the Zoo and we don't remember its species
name. Such a search can be very difficult.
However, if we know this name at least partly,
we will receive many links directing us to the
right place. At present, it is also relatively
difficult to find music if we do not know the
title of the song but this issue is dynamically
progressing as it is now easier to search by
image unavailable a few years ago. On the
Internet, we also find a text translator that
automatically translates a foreign website into

our language and vice versa. Finally, YouTube
is also useful in the collection of information.
On this portal we have the option of posting
movies or streaming data. While in the early
years, very amateur films prevailed, now more
and more often appear movies on various
subjects made with semi-professional or
professional equipment and the people making
these films YouTubeers are recognizable
celebrities like former TV stars. The better
quality of films and a very wide range of posted
content means that you can find a city guide,
instructions on how to replace the window in
the car, but also films made by specialists
including scientists on the subject of rocks,
space, genetics and all areas that will allow you
to gain followers [9]. The sharing of video
material becomes the domain of ordinary
people and the information flowing through this
channel is basically free. This comprehensive
presentation of data means that at the moment
we are dealing with a revolutionary approach,
displacing in principle all other sources
previously known, which results from their
much lower attractiveness. What's more, in
place of the old movie, within a few months,
there are often several new updates, allowing us
to track a lot of information. Yes, once repeated
information on the web circulates in it like a
ghost and at some point becomes a flirtatious
fact, but if you watch programs that create
professional people on a given topic you can get
a lot of reliable information. This information
can always be verified and reliable people send
links to source materials themselves. Today, the
universal availability of the Internet is basically
obvious [1,6,15]. It is available in computers
but also in tablets, smartphones and other
devices and soon also in furniture and utility
objects. This means that, in principle, all the
time Internet users are online, that is, they can
receive specific information at any time and
seek specific information. This creates comfort
formerly difficult to imagine, meaning the
possibility of enriching with new data in every
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situation. It is so attractive that sometimes it is
difficult for us to stop these activities even in
the company of loved ones. This leads to
addiction, which is currently becoming more
and more real threats. However, it is difficult to
overestimate the positive qualities arising from
these relationships. This interactivity is now
two-way because by using easy QR codes
redirecting interested parties to a given resource
you can stimulate a two-way interaction system
between the source of information and the
seeker. Such codes placed on monuments,
nature paths or even tombstones (there are
already the first such cases) allow you to
quickly obtain relevant information, what is
more, in the latter case it is possible to develop
a fanpage page of a dead person who after death
wants to share his memories with the living
world, it is enough for him to record a few
messages during his lifetime and put them on
the appropriate portal whose link he then makes
to scratch in stone. This opens the way to the
possibility of obtaining more extensive
information not only about the living but also
about the people we lack and do not have their
own mausoleums or museums. Today, this may
seem controversial, but with a few years it can
become the norm [5].
It is not surprising then that some scientists
have decided to use the Internet also for
research purposes. The scheme of building their
own communities is becoming more and more
frequent and they are waiting with devotion for
a new portion of knowledge but are also ready
to actively participate in the search process.
This causes unprecedented opportunities to
create international teams working on a joint
project. It is probably a historical fact that the
Linux support group is expanding thanks to free
IT professionals who want to create and
improve the system in question [3,16]. Such
projects are now being created not only in
Computer Science but also in Astronomy
(searching for special stars, comets, combing

the surfaces of planets or photographs from
telescopes) but also in other areas where people
can be encouraged to actively help. With a
certain degree of verification and planned
activities that can be divided into small stages,
you can create a great project because the sum
of hours spent by 1000 or more volunteers will
quickly translate into great progress. That is
why nowadays more and more attention is
being paid to creating own communities that are
actively informed about the purposefulness of
conducted research about their progress and
then as a consequence you can ask those willing
to be active in the project. Perhaps this is the
future of science and future scientists will create
projects with not so much funding in mind as
popularity, which will contribute to the
development or collapse of research. At the
same time, the use of the Internet, media, films
and fanpage of given projects will be decisive.
Here is a new exciting world of science, no
longer dependent on finances as much as it
gained popularity. This popularity also adds to
the ease of getting finance.
Finally, it is also worth mentioning the more
and more frequent programs - applications
supporting the teacher's work. Virtual
universities have been established relatively
long ago for the Internet, but today there are
applications that can be installed in telephones,
the teacher tracks the progress of students who
have fun while gaining knowledge and the
application provides specific tools to
objectively and measurably demonstrate the
progress of students' work. Such programs,
together with placing source materials in them
[14], and methods of recording and checking
messages, have significantly colored the static
lesson so far. It is now becoming something
dynamic, changing, like a show moderated by a
teacher. We notice that even static museums
today are turning into interactive objects, so in
schools the era of using smartphones is coming
and not taking them away from students, as it
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was until now. This is an amazing example of
the development of new Internet applications
that were not planned a few years ago. How this
affects young people studying today will show
time, but if it is properly stimulated it will
probably be completely different than the
generation of scientists now, just as the
invention of printing has changed the world
then the invention of television has left its mark
so today computers and the Internet will
probably create completely new generation of
information people, with open minds acting
extraordinary and with completely different
horizons of imagination.
Finally, it is worth mentioning at least two new
solutions that are currently starting a
spectacular development and which will soon
become as popular as smartphones today. The
first is the so-called augmented reality, allowing
the immersion of the observer in a virtual
environment. Applications of this reality were
initially in games today it is used for flying
drones, but there are also educational
applications, language courses in a virtual city
of English, German, Chinese or other can make
it much easier for us to learn the language
because it has long been known from a visit to
the country always has a better effect on
learning a language than learning from books.
When it is still possible to automatically renew
this reality and much more realism of the
characters appearing in it, then the impressions
will be very similar to the actual visit to a given
country and language learning will be more
intense. The use of such a VR reality is much
larger, because you can teach complex software
instructions, practice extreme situations (it has
been used in armies for a long time but can be
used in the Police, ambulance, medicine,
astronautics and other professions) and finally
virtual driving lessons reality and several
exhibits. There can be many more of these
solutions and probably only our imagination is
their limit [8].

Finally, a virtual assistant, a person who you
can talk to, who discreetly suggests that the
person you pass is our friend and that he is
celebrating his name day today, that the
welcome person is the Director we met, who
has just been promoted and it is worth
congratulating her, finally she will give the
right information, patterns or expressions,
perhaps it will simultaneously translate a short
text into a foreign language. Such an assistant
could be an invaluable companion of man,
allowing us to retain data that our brain loses
over time, taking care of the fitness and level of
knowledge of our head. The school, at the time
of having this technology, will move away from
traditional factography because it will be a
matter of allocating the data set and will deal
with their use perhaps also using the VR
technique. Perhaps also then students with
weaker grades will disappear because they will
no longer depend on their state of knowledge,
there will also be no prejudices against given
acquired objects and our character and innate
traits will not decide on how to use our
potential. Such a world will probably also have
its threats, e.g. the loss of an assistant will be
comparable to amnesia, the loss of the Internet
will become a nightmare comparable today to
the loss of electricity supply. And then probably
there will also be people who will use these
inventions in a nefarious way but it has always
been so in the history of the world and the
discussed factors will only cause its further
growth so that it may also integrate us even
more strongly and in the future connecting our
minds into one great working mind with an
infinite seems potential today [2,7].
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4. DISSCUSSION and CONCLUSION
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Petrologia wybranych skał stosowanych w
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ABSTRAKT: Badaniom z użyciem metod
mikroskopowych oraz analiz w mikroobszarze
zostały poddane próbki skał magmowych
osadowych i metamorficznych zebranych w
Załadzie Kamieniarskim „Road Memory” w
Hrubieszowie oraz w Lublinie. Zbadane zostały
zgłady tych okazów by ukazać ich charakter
petrograficzny, skład mineralny oraz potencjalna
wartość dydaktyczną i naukowa jaka w sobie niosa
te skały. Wyniki badań pozwoliły ustalić
interesującą mineralizację w tych skałach oraz
ciekawe sekwencje faz, które mogą stanowić
podstawę do procesu nauczania petrografii na
wybranych przykładach zebrnych w omawianym
południowym – wschodzie Polski. Mozliwośc
badania skał z róznodonych regionów świata w
formie przystępnie wykonanych zgładów stanowi
rzadko spotykana możliwość przy uwzględnieniu
informacji o pochodzniu tych skał. Jest to bowiem
połączenie idei muzeum i lapidarium z dostępnym
materiałem, ktłry można badać, testować i nawet
zniszczyć przy tym dowiadując się wielu istotnych
informacji o cechach badanych minerałów,
strukturach i teksturach skał oraz przeszłości Ziemi.
Wpisanie się Zakładow Kamieniarskich w
prowadzenie zajęć dydaktycznych stanowi istotny

naturalny czynnik. Pomoc w dostarczeniu okazów
kolekcjonerskich ze stroy Zakładów nie stanowi
problemu w ograniczinym zakresie zas dla
jednostek badawczych stanowią one niejendokrotnie
duży zasob różnorodnych okazów skał, kótre można
pozyskać do celów dydaktycznych.
SŁOWA
KLUCZE:
okładziny
ozdobnr,
petrografia, potencjal dydaktyczny, kamieniarsto
Polska Wschodnia.
ABSTRACT: Samples of sedimentary and
metamorphic igneous rocks collected at the "Road
Memory" Stone Masonry Plant in Hrubieszów and
Lublin were subjected to tests using microscopic
methods and analyzes in the micro area. The
specimens of these specimens were examined to
show their petrographic nature, mineral composition
and the potential didactic and scientific value of
these rocks. The research results allowed to
determine interesting mineralization in these rocks
and interesting phase sequences that can form the
basis for the process of teaching petrography on
selected zebra examples in the discussed south-east
of Poland. The possibility of examining rocks from
various regions of the world in the form of easily
made specimens is a rare opportunity, taking into
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account information about the origin of these rocks.
It is a combination of the idea of a museum and
lapidarium with available material that can be
studied, tested and even destroyed while learning a
lot of important information about the
characteristics of the studied minerals, rock
structures and textures, and the Earth's past. The
signing of Stonemason's Works in teaching is an
important natural factor. Assistance in the delivery
of collector's specimens from the Works' plant is not
a problem to a limited extent, and for research units
they are often a large resource of various rock
specimens, which can be obtained for didactic
purposes.
KEY – WORDS: decorative cladding, petrography,
didactic potential, stonework of Eastern Poland..
1. WSTĘP.
Zakłady kamieniarskie od dawna stanowią
interesujący
punkt
na
mapie
odwiedzin
prowadzonych zarówno przez studentów i uczniów
zgłębiających nauki o Ziemi jak i przez
pracowników uczelni, którzy z ciekawością
przypatrują się różnorodności materialu skalnego,
wykorzystywanego w przemyśle kamieniarskim.
Mozliwość pozyskania okazów do dydaktyki
szczególnie w obszarach pozbawionych możliwości
zebrania świeżych okazów skał jest w zasadzie nie
do przecenienia, ty bardziej iż zwykle istnieje
możliwość otrzymania skał niezwietrzałych,
wypolerowanych
ukazujących
pełnie
cech
petrograficznych i niekiedy także interesujące
minerały. Szczególnie interesująca jest możłiwośc
ukazywania struktur i tekstur w dużych
oszlifowanych płytach skalnych ukazujących w
znacznie lepszej perspektywie obraz skał np.
migmatytów (fig 1). Współpraca takich zakładów z
uczelniami i innymi jednostkami naukowobadawczymi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne
jest w zasadzie tylko kwestia czasu i zależy od
dobrej wli obu stron. Tym bardziej iż ewentualna
współpraca może być dwustronna i dwukierunkowa,
w zamian za okazy skalne można przecież pomóc
Zakładom
w
atrakcyjnym
opisaniu
i
wyeksponowaniu wielu cech omawianych kamieni.

W niniejszym tekście pobrano około 29 prób
skał których cechy zostały opisane poniżej,

niejednokrtonie majac charakter interesujący.
Gdy do tego doda się możliwość otrzymania
informacji o lokalizacji złoża istnieje
prawdopdobieństo
odkrycia
ciekawych
zależności, dla przypomnienia czytelnikowi
warto dodać że tak właśnie został odkryty
charnckit [20].
2. METODYKA I PROBLEMATYKA.

Z pobranych próbek skał posiadających
zgłady
zostały
wykonane
analizy
mikroskopowe,
niezbędne
do
badań
mineralogiczno
–petrograficznych,
które
przeprowadzono w Zakładzie Geologii,
Gleboznawstwa i Geoinformacji na Wydziale
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w
Lublinie. Wykorzystano w tym celu mikroskop
polaryzacyjny
do
analiz
w
świetle
przechodzącym i odbitym Leica z kamerą.
Wykonano ogółem 316 mikrofotografii
badanych próbek skał w świetle optycznym
odbitym. Wykonano także 219 fotografii z
użyciem lupy binokularnej. Ponadto w
przypadku niektórych okazów wykonano
analizy przy użyciu elektronowego mikroskopu
skaningowego Hitachi SU6600 ze zmienną
próżnią wraz z przystawką EDS firmy Thermo.
Próbki analizowano bez napylania.
Badając próbki skał skupiono się na
określeniu ich podstawowych cech takich jak
struktura, tekstura skład mineralny [1-19].
Celem tych analiz było przedstawienie
atrakcyjności tego typu materialu skalnego w
kontekście jego potencjału jako pomocy
dydaktycznej a przy okazji zorientowaniu się w
asortymencie skał wykorzystywanych jako
okładziny.
3. WYNIKI.

Zbadane skały podzielono na trzy grupy
skał
osadowych,
magmowych
i
metamorficznych. Spośród osadowych skał
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zbadano ogółem 9 prób, w przypadku skał
magmowych zbadano ogółem 12 prób a w
przyadku skał metamorficznych 7 (fig 2).
3.1. Wyniki badań próbek skał osadowych.
Wapień bitumiczny (próbka 01). Jest to
skała
koloru
czarnego,
makroskopowo
jednolita, z widocznymi licznymi żyłkami
kalcytowymi. W obrazie mikroskopowym jest
to skała masywna zbudowana z mikrytu, w
którym występują pojedyncze ziarna sparytowe.
W skale widoczne są także liczne
mikroskamieniałości, stanowiące organizmy
bentosu lub części szczątków innych
organizmów (fig 3). Skała jest wysycona
materią organiczną, która wydziela się w czasie
jej kruszenia lub także w reakcji z kwasem
solnym, powodując uwalnianie się gazu o
charakterystycznym zapachu H2S. Stopień
wysycenia materią organiczną jest znaczny,
choć jest ona nierównomiernie rozmieszczona
w skale o czym świadczą strefy różnorodnego
zabarwienia
skały.
Obserwując
obraz
mikroskopowy można zauważyć iż koncentruje
się ona głównie w mikroskamieniałościach oraz
w mniejszym stopniu w mikrycie wysycając go
niejednorodnie. Obserwacje w świetle odbitym
wskazują iż w omawianej skale występują także
rozproszone niewielkie ilości pirytu, dobrze
widocznego na tle węglanów. Przez skałę
przebiegają żyłki węglanowe, zbudowane z
palisadowo ułożonych kryształów wtórnego
cementu kalcytowego, kontrastującego swą
bielą z czarnym otoczeniem skały macierzystej.
W sąsiedztwie tych żyłek także spotyka się
piryt oraz materię organiczną, która niekiedy
wnika w kryształy, prawdopodobnie na skutek
procesów rozwarstwiania się skał. Ilość żyłek w
omawianych skałach jest znaczna,
w
niewielkim okazie skały doliczono się
dwanaście różnych żyłek o wielkości od części
minimetra do prawie centymetra. Część z nich
wykazuje budowę zonalną świadcząc o
kilkukrotnej aktywności tektonicznej oraz
etapowej krystalizacji węglanów w ich wnętrzu.

Dolomitowa organogeniczna brekcja
(próbka 02). Omawiana skała posiada barwę
brązową, niejednorodnie wysyconą, wykazującą
różny stopień intensywności (fig 4). W obrazie
mikroskopowym skała zbudowana jest z
drobnych szczątków koralowców które
wypełniają tło skalne a pomiędzy nimi
występuje muł mikrytowy z różnymi mikro
skamieniałościami. Są one wysycone tlenkami
żelaza, materią organiczną oraz minerałami
ilastymi. Ta różnorodność przyczynia się do
wielobarwności jaka makroskopowo występuje
w omawianej skale. W obrazie mikroskopowym
widoczne są drobne ziarna hematytu, limonitu
oraz pirytu występujące w tle węglanów. Masa
skalna jest zbrekcjonowana i scementowana
wtórnie
sparytem,
wyróżniającym
się
kolorystycznie bezbarwnymi kryształami na tle
omawianej skały. Substancje stanowiące
pigment wnikają w te strefy cementacji w
sposób
nierównomierny tworząc
strefy
wybarwień o zmiennym nasyceniu.
Trawertyn (próbka 03). Jest to skała
barwy jasnokremowej z widoczną porowatością
układającą się w pasy bardziej i mniej zbitej
skały (fig 5). W obrazie mikroskopowym
widoczne jest mikrytowy tło skały które
monotonnie je wypełnia. W strefach
porowatych widoczne są także różnej wielkości
pustki
niekiedy
wypełnione
wtórnie
niewielkimi kryształami hematytu. W strefach
bardziej
porowatych
kryształy
mikrytu
przechodzą w drobny sparyt, tworzący szczotki
na powierzchni wypełnień pustek. Posiadają
one kalafiorowaty kształt z widocznymi
drobnymi kryształami węglanów. Omawiane
pustki tworzą strukturę gąbczastą w omawianej
skale, która także odbija się na zmianach jej
własności fizycznych. Część z nich jest
zdeformowana co świadczy prawdopodobnie o
procesach kompakcji osadu, które miały
miejsce w czasie jego depozycji. Niektóre z
nich są całkowicie zamknięte i silnie
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wydłużone,
wypełnione
są
całkowicie
sparytem, w innych zaś widoczny jest niewielki
prześwit.
Wapień bulasty (próbka 04). Jest to
skała barwy różowej, o strukturze bulastej. W
obrazie mikroskopowym widoczne są drobne
pelity oraz muł węglanowy, mikrytowy w różny
sposób wybarwione hematytem (fig 6). Tworzą
one strefy zwane bułami, o obłym zazwyczaj
kształcie, pomiędzy którymi znajdują się często
strefy przejściowe zbudowane z mułu
węglanowego któremu towarzyszy zwykle nico
większa ilość pigmentu hematytowego.
Niekiedy w tych strefach widoczne są w
niewielkiej skali stylolity. Tworzą one strefy
oddzielności pomiędzy poszczególnymi bułami
które maja zdolność do pękania w trakcie
uderzenia w skałę młotkiem. Obserwacja buł
węglanowych wykazuje iż niektóre z nich
posiadają mikropory, najczęściej towarzyszące
pelitom. Wśród tych buł można dostrzec także
mikroskamieniałości,
są
to
najczęściej
otwornice oraz fragmenty organizmów bentosu.
Obok tych składników widoczny jest także
zrekrystalizowany wtórnie cement sparytowy,
który jest zwykle znacznie mniej wybarwiony
pigmentem,
przyczyniając
się
do
niejednorodności zabarwienia omawianej skały.
Co zostało zaobserwowane w świetle odbitym.
Masywny
wapień
organogeniczny
(próbka 05). Jest to skała makroskopowo barwy
kremowej
z
widocznym
wypełnieniem
mikrytowym tworzącym jednorodny charakter
skały. Tło skały tworzą maty mikrobialne,
uwidaczniające się poprzez koncentryczne
narastające na siebie warstewki zbudowane z
drobnoziarnistego węglanu niekiedy także
wykazujące pustki w których znajduje się
zrekrystalizowany cement kalcytowy (fig 7).
Maty te w zgładzie tworzą nieregularne
kształty, związane z intersekcją tych form. W
strefach pomiędzy nimi występuje mikrytowy
muł
węglanowy,
niekiedy
także
z
przekrystalizowanym sparytem oraz strzałkami

kalcytowymi, efektem kompakcji osadu oraz
niejednorodnego
nacisku,
powodującego
drobne jego przemieszczenia i krystalizacje
cementu z roztworu w tych strefach.
Przyczyniają się one do zbrekcjowania skały
lecz ich cementacja wpływa w tym wypadku
pozytywnie na całość materiału czyniąc go
bardziej
spójnym
i
mocniejszym
na
oddziaływania mechaniczne (skała pęka
przecinając omawiane struktury). Dostrzeżono
także
niewielkie
ilości
makrofauny
(ramienionogi), w których sąsiedztwie widać
przekrystalizowany cement sparytowy.
Brekcja wapienna (próbka 06). Jest to
skała barwy kremowej z widocznymi
pokruszonymi
litoklastami
masywnych
wapieni,
scementowanych
spoiwem
kalcytowym (fig 8). Spoiwo to wykazuje
zonalność świadczącą o epigenetycznym
charakterze
wypełnienia,
które
ulegało
stopniowemu rozszerzaniu i zasklepianiu.
Prostopadle od niego rozchodzą się także
strzałki kalcytowe wskazujące na liczne
naprężenia rozchodzące się w skale. Ma ona
charakter molasy która ulegała wielokrotnemu
przemieszczeniu zarówno
syngenetycznie
podczas alimentacji materiału okruchowego jak
i potem, gdy dochodziło do ponownego jego
zbrekcjowania i wypełnienia stref rozwarcia
szczelin materiałem drobnym oraz spoiwem
węglanowym.
W obrazie mikroskopowym
widoczne są poszczególne ekstraklasty wapieni
o
różnorodnym
kształcie
ostrych
nieobtoczonych granicach, z reguły masywnym
charakterze skał mikrytowych. Scementowane
są one węglanami, tworzącymi niekiedy także
palisadowe kryształy tworzące warstwy
oddzielające
poszczególne
fragmenty
cementowanych litoklastów. Niektóre z
fragmentów tego cementu są wysycone
tlenkami żelaza co odbija się także w obrazie
mikroskopowym w postaci widocznych
drobnych, rozproszonych ziaren hematytu.
Ziarna te występują także w strefach interstycje
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litoklastów, gdzie także są nierównomiernie
rozproszone. W niektórych miejscach cement
przyjmuje barwę mleczną wsk skazując
dyspersyjnie rozproszonej w nim wodzie.
Wapień organodetrytyczny (próbka 07).
Jest to skała barwy kremowo-brązowej,
nierównomiernie wysycona wodorotlenkami
żelaza. W obrazie mikroskopowym widoczny
jest mikrytowy muł węglanowy, który otacza
pelity oraz pokruszone bioklasty liliowców
(krynoidy) którym towarzyszą także inne
fragmenty bliżej niezidentyfikowanej fauny
(fig. 9). W skale widoczne są także wtórne
wypełnienia
mułem
węglanowym
stref
działania bentosu. W miejscach pustek
wykrystalizowany jest sparyt, tworzących
niewielkie wypełnienia w skale. Obok tych faz
widoczne są także wysycenia tlenkami żelaza.
Tworzy on nierównomierne zabarwienie
pigmentem nadając zróżnicowany charakter
kolorytu
omawianej
skały.
Badania
mikroskopowe
wykazały
iż
jest
to
prawdopodobnie maghemit przechodzący w
hematyt i dalej w getyt. Analizy petrologiczne
pozwoliły wykazać iż w omawianej skale
występują zróżnicowane poziomy mułu
węglanowego wypełniające kieszenie
i
wgłębiania w dawnym dnie. Poziom dna jest
zaznaczony strefami w których ilość bioklastów
jest mniejsza zaś wysyczenie tlenkami żelaza
większe, na tym tle widoczna jest warstwa
bogatsza w zredeponowane okruchy dna oraz
nowej warstwy mułu węglanowego, który
posiada także pustki wypełnione sparytem, to
warstwowanie w omawianej skale się powtarza
wskazując na płytowy charakter omawianych
skał tworzący się w wyniku działania procesów
stokowych na skłonie raf koralowych, gdzie
dynamika procesu falowania jest duża
(kruszenie bioklastów) oraz dochodzi do
okresowego ich spełzywania i obsuwania się
przysypując starsze osady węglanowe.

Piaskowiec hematytowy o spoiwie
krzemionkowym (próbka 08). Makroskopowo
jest to skała barwy kremowej -po
ciemnoczerwoną o strukturze kierunkowej,
rzadziej masywnej (fig. 10). W obrazie
mikroskopowym widoczne są w różnym
stopniu obtoczone ziarna kwarcu, któremu
towarzyszą także litoklasty kwarcytu. Niekiedy
kwarc
ulega
regeneracji
na
skutek
rekrystalizacji
kosztem
spoiwa
krzemionkowego, w innych wypadkach na
około kwarcu dostrzega się pseudo oolitowe
strefy przypominające korteks, wysycone
krzemionką oraz niekiedy także hematytem.
Obok tych minerałów znacznie rzadziej
występują także ortoklaz, plagioklazy oraz
minerały femiczne takie jak łyszczyki,
amfibole,
których
sumaryczny
procent
zawartości ogranicza się do pojedynczych
ziaren w próbce skały. W przestrzeniach
pomiędzy
ziarnami
występuje
spoiwo
krzemionkowo – hematytowo – goethytowe. W
raz z omawianymi minerałami pojawiają się
także fazy ilaste. Stosunek poszczególnych
składników spoiwa jest różny zmieniając się w
obrębie pojedynczej próbki skały. Przyczynia
się to do niejednorodnego wypełnienia
pigmentem barwiącym omawianych skał i ich
pstrego charakteru. Obok tych składników
widoczne są także mikroskamieniałości
najczęściej otwornic oraz małży którym także
towarzyszą pojedyncze skorupki ślimaków.
Wszystkie skamieniałości są zsilifikowane
niekiedy także zhematytyzowane. Widoczne są
także pustki po węglanowe w omawianych
skamieniałościach dające się dostrzec gołym
okiem i dochodzące niekiedy do centymetrowej
wielkości.
Masywny węglanowy gejzeryt (próbka
09). Skała ta ma makroskopowo barwę zielonobrązowo – wiśniową, barwa ta jest zmienna i
tworzy często także pierścienie które stopniowo
i warstwowo są wypełnione pigmentem
tworzącym oscylacyjny charakter (fig 11). W
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obrazie mikroskopowym widoczne są masywne
kryształy węglanów, które ściśle przylegają do
siebie tworząc warstwy o zabarwieniu
zielonkawym. Zbudowana jest głównie z
kryształów kalcytu z domieszką syderytu,
dolomitu oraz tlenków i wodorotlenków żelaza.
Tworzą one strukturę gruzłową, bezładna z
licznymi kawernami, w których niekiedy
widoczne
są
zrekrystalizowane
fazy
węglanowe. Pomiędzy tymi strefami pojawiają
się warstewki zabarwione hematytem w sposób
zmienny tworzące naprzemianległe strefy
jaśniejsze i ciemniejsze. Całość skały przyjmuje
masywny charakter z widoczną zonalnością
silnie podkreśloną przez zmienny udział
węglanów, hematytu i getytu w omawianej
skale.
Warstwowość
omawianej
skały
przyczynia się także do zdolności jej pękania
wzdłuż omawianych warstewek. Skała ta jest
bardzo niejednorodna
tworząc ciekawą
estetycznie mozaikę barw. Wynikają one z
rożnego stopnia wysycenia skały tlenkami w
wodorotlenkami żelaza. Większość tych kawern
pozostaje otwarta, niekiedy posiadając wtórne
kryształy sparytowego cementu. Badania w
mikroobszarze wykazały iż kalcytowi często
towarzyszy fluoryt.
3.2. Wyniki badań próbek skał mamowych.
Gabroanortozyt (próbka 10). Jest to skała
makroskopowo barwy czarno szarej z
połyskującymi
iryzującymi
plagioklazami
widocznymi w postaci wydłużonych tabliczek
w tle masy skalnej (fig 12). W obrazie
mikroskopowym widoczna jest struktura
ofitowa, podkreślona przez występowanie
dużych, dochodzących do kilku cm długości
tabliczek plagioklazów. Są to plagioklazy
szeregu
labrador-bytownit,
wykazujących
polisyntetyczne zbliźniaczenia. W interstycjach
tych minerałów lokują się klinopirokseny oraz
minerały rudne. Pirokseny reprezentowane są
zwykle przez diopsd, wykształcony w postaci
ksenomorficznych kryształów, stykających się
ze sobą w strefach ograniczonych tabliczkami

plagioklazów. Obok tych minerałów widoczny
jest ilmenit, oraz magnetyt, tworzące niekiedy
duże dochodzące d 1 cm kryształy wzajemnie
poprzerastane ze sobą. Ilmenit często wstępuje
na obrzeżach magnetytu lub jako faza pomiędzy
dwoma ich kryształami. W magnetycie, podczas
prowadzenia obserwacji w świetle odbitym
stwierdzono także występowanie ulwospineli,
które tworzyły wrostki zwykle zlokalizowane w
strefie brzeżnej tego minerału. Obok opisanych
wcześniej tlenków występują także kryształy
siarczków, reprezentowane gównie przez
chalkopiryt i pentlandyt oraz w mniejszej ilości
bornit i chalkozyn, tworzące wazy wtórne
współwystępujące z omawianymi siarczkami.
Noryt (próbka 11). Jest to skała makroskopowo
barwy
szarozielonej.
W
obrazie
mikroskopowym widoczna jest struktura
grubokrystaliczna, tekstura zbita, bezładna (fig
13). Tło skały wypełniają plagioklazy, ułożone
w postaci polisyntetycznie zbliźniaczonych
tabliczek. Towarzyszą im ortopirokseny
reprezentowane przez bronzyt i hipersten,
wykształcone w postaci ksenomorficznych
kryształów, niekiedy także z niewielką ilością
diopsydu w strefie brzeżnej obrastającego
omawiane fazy. Wraz z diopsydem spotyka się
także niewielka ilość drobnych blaszek
flogopitu. Obok tych minerałów spotyka się
kryształy magnetytu i tytanomagnetytu.
Niektóre z piroksenów wykazywały także
pewien stopień uralityzacji a w strefach ich
spękań pojawia się siatka zbudowana z
drobnych lamelek ilmenitu.
Anortozyt (próbka 12). Jest to skała
makroskopowo
barwy
zielonkawoniebieskawej. W obrazie mikroskopowym
widoczne są duże tabliczki kseromorficznego
plagioklazu, wykazującego polisyntetyczne
zbliźniaczenia (fig 14). Analiza wykazała iż jest
to plagioklaz szeregu labrador-bytownit, który
ułożony jest w sposób ofitowy, wypełniając tło
skały. Plagioklazy wykazują charakterystyczną
iryzacje światła. Skała posiada dzięki temu
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porforowatą strukturę oraz teksturę ofitową.
Pomiędzy tymi kryształami znajdują się
klinopirokseny reprezentowane przez diopsyd
oraz towarzyszący im flogopit tworzący
agregaty zbudowane z wielu blaszek
ksenomorficznie wykształconych, ulokowanych
w interstycjach plagioklazów. Diopsydowi
towarzyszą niewielkie ilości minerałów
rudnych takich, jak ilmenit oraz akcesorycznie
chalkopiryt i pirotyn. Plagioklazy wykazują
serycytyzacje,
co
wpływa
na
ich
nierównomierne wybarwienie.
Flogopitowe gabro (próbka 13). Makroskopowo
jest to skała barwy czarno brązowej, posiada
strukturę średniokrystaliczną, teksturę zbitą,
bezładną. W obrazie mikroskopowym na
pierwszym planie pojawiają się kryształy
flogopitu, tworzące blaszki dochodzące do pół
centymetra wielkości, odbijające intensywnie
światło i nadające charakterystyczny połysk
skale (fig 15). W ich sąsiedztwie znajdują się
klinopirokseny, posiadające drobnokrystalicznie
wykształconą siateczkę sagenitową zbudowaną
z rutylu, dobrze widocznego w świetle odbitym.
Obok flogopitu pojawia się także uralit,
przyczyniający się do rozpadu piroksenów
występujących w omawianej skale. Obok tych
minerałów występują także plagioklazy o
charakterze bogatym w wapń (labrador). W
interstycjach tych minerałów występuje także
wermikulit oraz minerały rudne i akcesoryczne
takie jak ilmenit, magnetyt i cyrkon. Augit
wykazuje
polisyntetyczne
zbliźniaczenia,
tworząc zbite agregaty wraz z hornblendą
pomiędzy którymi pojawiają się pojedyncze
kryształy biotytu. Obok augitu stwierdzono
także niewielkie domieszki tremolitu.
Doleryt (próbka 14). Makroskopowo jest to
skała barwy czarnej z widocznym metalicznym
połyskiem pochodzącym od dyspersyjnie
rozproszonych minerałów rudnych w objętości
skały (fig 16). Posiada ona strukturę
drobnokrystaliczną, teksturę zaś zbitą i
bezładną. W obrazie mikroskopowym widoczne

są kryształy wapniowych plagioklazów
(labrador, bytownit), ułożonych w postaci
niewielkich,
ksenomorficznych
tabliczek,
nieregularnie wypełniających skałę. Tworzą one
zazwyczaj wielomineralne agregaty pomiędzy
którymi ulokowane są minerały femiczne.
Reprezentowane są one przez diopsyd któremu
towarzyszy także hipersten. Minerały te są
wykształcone w postaci ksenomorficznych
diablastycznych zrostów, klinopirokseny często
znajdują się także w strefach spękań i brzegów
ortopiroksenu. Wśród tych minerałów oraz w
ich sąsiedztwie licznie występują fazy rudne
takie jak tytanomagnetyt oraz ilmenit
przyczyniający się do metalicznego połysku
skały. Niektóre z tych minerałów posiadają
struktury rozpadowe, po-spinelowe, układając
się w postaci zorientowanych lamelek.
Występują one zwykle w sąsiedztwie
ortopiroksenów w strefie ich zastępowania
przez klinopirokseny i amfibole. Wśród
minerałów femicznych występuje także w
mniejszej ilości tytanit oraz chloryty.
Minerałom tym towarzyszą drobne kryształy
siarczków
reprezentowane
przez
piryt,
chalkopiryt a także pentlandyt.
Granit rapa-kiwi (próbka 15) Jest to skała
barwy różowo-zielonkawo-czarnej o strukturze
orbikularnej, podkreślonej przez duże kryształy
skaleni, teksturze zbitej, koncentrycznej (fig.
17). Tło skały budują duże orbikularnie
wykształcone kryształy ortoklazu. Kryształy te
maja kulisty kształt, z widocznymi wrostkami
minerałów maficznych, układających się w
koncentryczne kręgi. W ich strefie brzeżnej
często obrośnięte są zielonkawym mikroklinem,
nadającym oczkowy charakter skale. Mikroklin
występuje także samodzielnie w postaci
tabliczkowych kryształów w skale pomiędzy
pozostałymi minerałami maficznymi (fig. 17).
Pomiędzy tymi minerałami widoczne są w skale
kryształy biotytu oraz hornblendy zwyczajnej,
którym towarzyszy dymny kwarc. W
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interstycjach tych minerałów widoczne są fazy
rudne taki jak rutyl i ilmenit.

ilości siarczków reprezentowanych głównie
przez piryt.

Pegmatyt z turmalinem (próbka 16).
Makroskopowo skała ta ma barwę kremowo
żółtą z domieszką szaroróżowej (fig 18). W
obrazie mikroskopowym widoczna jest
struktura
gigantokrystaliczną,
w
której
poszczególne składniki skały osiągają wielkość
dochodząca do kilku cm. Tło skały budują
plagioklazy zaliczane do szeregu albitoligoklaz. Są to kryształy posiadające
ksenomorficzny kształt, ułożone w skale w
sposób bezładny, poprzerastane tlenkami i
wodorotlenkami żelaza oraz minerałami
rudnymi. Obok tych minerałów w ich
interstycjach widoczne są kryształy kwarcu
także mającego kształt ksenomorficzny.
Minerałom tym towarzyszy turmalin osiągający
rozmiary kilku centymetrów reprezentowany
przez czarną odmianę szerlu. W sąsiedztwie
tych minerałów spotyka się niewielkie blaszki
flogopitu
a
także
szereg
minerałów
akcesorycznych i rudnych takich jak brukit,
fluoryt, tytanit którym towarzyszy piryt i,
chalkopiryt oraz digenit.

Sjenogranit (próbka 18). Jest to skała barwy
jasnokremowej, różowawe, posiada ona
strukturę średniokrystaliczną, teksturę zbitą,
bezładną. W obrazie mikroskopowym tło skały
wypełniają
kryształy
ortoklazu,
licznie
występującego w omawianej skale (fig 20). Jest
to
różowo zabarwiony minerał, tworzący
myrmekity, niejednorodnie wysycające jego
zabarwienie. W tle tych kryształów dostrzec
można także niewielkie minerały hematytu. W
sąsiedztwie ortoklazu jak i w jego interstycjach
i strefach brzegowych występuje kwaśny
plagioklaz (albit). Kryształy ortoklazu tworzą
zbite agregaty zbudowane z kilkunastu
osobników stykających się ze sobą. Wraz z
albitem oraz towarzyszącym im kwarcem
budują ponad 90% objętości skały. Kryształy
albitu występują także samodzielnie tworząc
podobne agregaty skupione w sąsiedztwie
minerałów femicznych. W niektórych z tych
plagioklazów
widoczna
jest
zonalność
podkreśloną przez nieco ciemniejsze jądro
kryształu (oligoklazowe) obrośnięte obwódką
albitu, wskazując na jej metasomatyczne
pochodzenie. Obok tych minerałów występuje
biotyt tworząc niewielkie agregaty na tle skały.
Biotytowi towarzyszy także akcesorycznie
chloryt oraz epidot. Występują także
pojedyncze kryształy tytanitu.

Monzogranit (próbka 17). Makroskopowo jest
to skała barwy różowo-czerwonej, posiadająca
strukturę grubokrystaliczną, teksturę zaś zbitą i
bezładną. Tło skały zbudowane jest z ortoklazu,
który tworzy zasadniczą masę skały (fig 19). Są
to
stosunkowo
duże,
nieregularnie
wykształcone kryształy współwystępujące z
kwaśnymi sodowymi plagioklazami (albit,
oligoklaz). Niektóre kryształy ortoklazu są
zbliźniaczone wg prawa karlsbadzkiego.
Minerały te tworzą zasadniczą masę skalną. W
tle ortoklazu spotyka się dyspersyjnie
rozproszony hematyt. Minerały skaleni układają
się niekiedy tworząc pseudo gnejsową
strukturę. Obok tych minerałów występuje
biotyt. Ten ostatni stanowi raptem kilku
procentową domieszkę. W sąsiedztwie biotytu
występują także pojedyncze kryształy cyrkonu.
Minerałom tym towarzysza także niewielkie

Granit porfirowaty (próbka 19). Jest to skala
barwy szarej, makroskopowo odznaczająca się
widocznymi
większymi
kryształami
tabliczkowato wykształconych plagioklazów na
tle pozostałej masy skalnej (fig 21). Nadają one
porfirowaty charakter omawianej skale,
posiadającej strukturę średniokrystaliczną,
teksturę zbitą i bezładną. Plagioklazy te zwykle
tworzą tabliczki dochodzące niekiedy nawet do
2 cm wielkości, zbudowane głównie z udziałem
cząsteczki sodowej (albit, oligoklaz). Niektóre z
nich noszą także lekko różowawe zabarwienie
prawdopodobnie także na skutek wysyceniem
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niewielką ilością potasu w strukturze skalenia.
Obok nich występuje kwarc, zwykle tworzący
ksenomorficznie niewielkie kryształy w
interstycjach pomiędzy tymi minerałami. Wraz
z kwarcem pojawia się także biotyt oraz
flogopit, często występując w postaci
agregatów jak i niewielkich skupień blaszek na
tle minerałów femicznych. W sąsiedztwie
biotytu występują także akcesoryczne minerały
takie jak tytanit, ilmenit i galena. Niekiedy ilość
minerałów femicznych się zwiększa w strefach
szlirów gdzie tworzą one skupienia nadając
ciemniejszy odcień skale.
Alkaliczno skaleniowy granit porfirowaty
(próbka 20). Makroskopowo skała ta jest barwy
różowo szarej, z widocznymi tabliczkami
ortoklazu na tle pozostałej granitowej masy
skalnej (fig 22). W obrazie mikroskopowym
tabliczki
ortoklazu
osiągają
wielkość
dochodząca do kilku cm, nadając porfirowaty
charakter omawianej skale. Zdecydowanie są
największymi kryształami gdyż wszystkie
pozostałe posiadają kilkukrotnie mniejsze
rozmiary. Ortoklaz wykazuje zbliźniaczenia wg
prawa karlsbadzkiego. Obok znajdują się
kryształy plagioklazów zaliczane do szeregu
oligoklaz-andezyn wyraźnie noszące ślad
albityzacji
na
swoich
obwódkach.
Makroskopowo objawia się to podkreśleniem
ich lekko szarej barwy przez biało-kremową
obwódkę. W interstycjach tych minerałów
pojawia
się
kwarc,
także
noszący
ksenomorficzny charakter podobnie jak
plagioklazy. Obok kwarcu w omawianej skale
występuje biotyt tworzący agregaty skupione w
interstycjach pomiędzy fazami skaleni a także
towarzyszący im epidot i hornblenda
zwyczajna. Wśród tych minerałów występuje
także piryt i chalkopiryt, tworząc niewielkie
skupiska minerałów na tle epidotu i hornblendy
zwyczajnej.
3.3
Wyniki
badań
metamorficznych.

próbek

skał

Granitognejs reomorficzny (próbka 21).
Makroskopowo jest o skała barwy czerwonoczarnej. Dominują w niej duże kryształy
ortoklazu
zbliźniaczonego
wg
prawa
karlsbadzkiego, których długość dochodzi do
kilku cm. Są one w sposób bezładny
porozrzucane w tle skały (fig 23). Ortoklaz jest
wysycony tlenkami żelaza (hematytem) w
sposób niejednorodny, który przyczynia się do
ceglastoczerwonego zabarwienia tego minerału.
W skale widoczne są także ksenomorficzne
plagioklazy reprezentowane przez szereg albitoligoklaz, obok których ulokowany jest kwarc
dymny tworzący szereg drobnych kryształów o
charakterze kseromorficznym. W interstycjach
tych minerałów szczególnie ortoklazów
znajdują się fazy femiczne. Występuje wśród
nich hornblenda zwyczajna tworząca w
omawianej skale polikrystaliczne agregaty
skupione obok siebie. Obok tych faz występują
granaty, reprezentowane przez znaczny udział
cząsteczki piropowej,
zwykle pokruszone
tworzące
skupiska
agregatów
którym
towarzyszy rutyl i tytanit. W sąsiedztwie
hornblendy spotyka się także pojedyncze
agregaty flogopitu. Akcesorycznie występują
także monacyt, cyrkon i apatyt.
Konichalcyt – serpentynitowy marmur (próbka
22). Jest to skała makroskopowo barwy zielonokremowej.
Wykazuje
ona zbrakowanie
minerałów
serpentynitowych
które
jest
scementowane kalcytem (fig 24). W obrazie
mikroskopowym widoczna jest struktura
fibroblastyczna podkreślona przez kryształy
serpentynu. Widoczny tu jest antygoryt oraz
towarzyszący mu tremolit tworzące spilśnione
poprzerastane diablastycznie agregaty. W ich
sąsiedztwie spotyka się także drobne kryształy
magnetytu, grafitu i chalkopirytu. Występują
one zwykle w formie rozproszonej na granicy
pomiędzy serpentynem a węglanami. Antygoryt
i tremolit są rozmieszczone w skale
nierównomiernie. W niektórych miejscach
dominuje antygoryt odpowiadając z a żywo
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zielony charakter skały a innych dominuje
tremolit powodując bardziej zielonoszary
odcień skały. W interstycjach tych minerałów
dostrzega się także drobne kryształy hematytu.
Towarzyszy im także klinozoisyt. Występuje on
także w sąsiedztwie węglanów. Węglany
tworzą różnorodne żyłki i soczewy pomiędzy
kryształami serpentynu cementując skałę i
nadając
jej
białokremowego
odcienia.
Zbudowane są z dużych ksenomorficznych
kryształów kalcytu którym w strefach
brzeżnych towarzyszy niewielka ilość talku
stykającego się z serpentynitem. Cała skała ma
charakter
mega
brekcji,
różnorodnie
wypełnionej
fragmentami
serpentynitu
wysyconego i sklejonego węglanami.
Marmur (próbka 23). Jest to skała barwo
białokremowej z niewielkimi żyłkami barwy
szaro niebieskawej. Posiada ona strukturę
granoblastyczną, teksturę zbitą i bezładną (fig
25). W obrazie mikroskopowym zbudowana
jest z monotonnie występujących kryształów
kalcytu z niewielką domieszką dolomitu,
tworzących osnowę omawianej skały, tworzące
duże przekrystalizowane blasty. Obok tych
minerałów w świetle odbitym dostrzeżono
rozproszony piryt który przyczynia się do
występowania
drobnych
szarych
stref.
Towarzyszy mu także chloryt. W świetle
odbitym stwierdzono także drobne kryształy
maghemitu i hematytu rozproszone pomiędzy
omawianym kalcytem. Obok nich występuje
także niewielka domieszka galeny.
Migmatyt „stromatytowy” (próbka 24). Jest to
skała barwy różowo – szarej, z widocznymi
makroskopowo
strefami
leukosomu
i
melanosomu
o
wyraźnie
widocznej
oddzielności podkreślonej przez proporcje
występowania minerałów femicznych i
maficznych (fig 26). Jest to skała o strukturze
grano – lepido – nematoblastycznej, teksturze
zbitej i bezładnej. Migmatyt ten nosi ślady
granityzacji, co widoczne jest z głównie
felzytowym charakterem szkieletu blastycznego

skały. Leukosom reprezentują kryształy
ortoklazu o charakterze kseromorficznym,
którym towarzysza plagioklazy szeregu albitoligoklaz oraz kwarc. Niekiedy w sąsiedztwie
tych minerałów widoczne są także drobne
kryształki hematytu. Pomiędzy nimi pojawiają
się także pojedyncze agregaty biotytu. W
melanosomie dominująca rolę przejmują
kryształy hornblendy zwyczajnej, której
towarzyszą agregaty biotytu i flogopitu.
Hornblenda tworzy wielokrystaliczne skupienia
kryształów stykających się ze sobą a w jej
sąsiedztwie spotykane są łyszczyki. Na tle
kryształów hornblendy występują także
pojedyncze kryształy kwarcu, ortoklazu i
plagioklazów
(oligoklaz
i
andezyn).
Akcesorycznie występują także niewielkie
kryształy granatu. Wśród hornblendy spotyka
się także niewielkie domieszki minerałów
rudnych reprezentowanych przez magnetyt,
któremu towarzyszy tytanit i hematyt,
zlokalizowane zwykle w sąsiedztwie flogopitu.
Hematyt stwierdzono także w tle ortoklazu w
leukosomie. Ponadto występują także drobne
kryształy cyrkonu.
Migmatyt nebulitowy (próbka 25). Jest to skała
o barwie kremowo –różowej z widocznymi
makroskopowo czerwonymi granatami (fig.
27).
Jest
to
migmatyt
nebulitowy,
charakteryzujący się występowaniem masy
skaleniowej (ortoklaz) na tle albitowokwarcowo-granatowym, tworzące plamy o
różnorodnym wybarwieniu skały. Skała posiada
strukturę
grano-lepido-nematoblastyczną,
teksturę zbitą i bezładną, nebulitową. W obrazie
mikroskopowym
widoczne
są
ortoklaz
wykształcony w postaci ksenomorficznych
tabliczek o różnorodnym formacie wielkości,
którym towarzyszy niekiedy także albit oraz
kwarc. Ortoklaz tworzy leukosom, który w
niektórych miejscach znacznie dominuje nad
pozostałą częścią skały. Kryształy ortoklazu
stykają się ze sobą niekiedy tworząc duże
powierzchnie skały. W kryształach tych można
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niekiedy
dostrzec
także
dyspersyjnie
rozproszony hematyt. Pomiędzy tymi strefami
występują
nieco
jaśniejsze
fragmenty
zbudowane głównie z plagioklazu (albit) oraz
kwarcu. Proporcje tych agregatów mineralnych
ulegają w tle skały zmianom podobnie jak
wielkość, tworząc nebulitowy charakter
migmatytu. Na tle plagioklazów także
wykształconych w postaci ksenomorficznych
kryształów występują także drobne minerały
hematytu i epidotu. Obok tych faz pojawia się
niekiedy kwarc wykształcony w postaci
wielkokrystalicznych pseudo soczew z dużymi
dochodzącymi do centymetra wielkości
kryształami. Obok tych minerałów widoczny
jest granat, któremu towarzyszy często rutyl,
tytanit w niewielkiej ilości także ilmenit.
Minerały femiczne reprezentowane przez
hornblendę zwyczajną, która stanowi niewielki
procent objętości skały co oznacza iż uległa ona
silnym
procesom
metasomatycznym
(feldspatyzacja, granityzacja).
Ortoklazowo –amfibolowy gnejs smużysty
(próbka 26). Makroskopowo jest to skała barwy
czerwono-czarnej, z wyraźnie zaznaczoną
linijnością, podkreśloną przez minerały
maficzne. Posiada ona strukturę grano-lepidonematoblastyczną, teksturę zbitą, gnejsowa,
smużystą (fig 28). Tło skały budują kryształy
ortoklazów ułożone wydłużoną osia względem
siebie, stykając się ze sobą. Kryształy ty
wykazują charakterystyczna dla siebie strukturę
także niekiedy tworząc myrmekity. W ich
objętości można dostrzec niekiedy drobne
minerały hematytu a także minerały femiczne,
poikilitowo wrastające w ortoklaz. Obok tego
minerału występują niewielkie domieszki
plagioklazów sodowych ulokowane w jego
interstycjach. Towarzyszy im kwarc, który
znajduje się w sąsiedztwie minerałów
femicznych. Obok tych faz występują igiełki
zbudowane z hornblendy zwyczajnej. Tworzy
ona zarówno rozproszone niewielkie kryształki
w ortoklazie jak i zwartej kompleksy

kryształów przyczyniające się do podkreślenia
gnejsowego charakteru skały. Obok hornblendy
zwyczajnej lokuje się rutyl, tytanit, oraz brukit.
Minerałom tym towarzyszą akcesorycznie
apatyt, chalkopiryt, a także tytanomagnetyt
bogaty w cząsteczkę ulwitową, wykazujące
charakterystyczne refleksy w świetle odbitym.
Felzyt z granatami (próbka 27). Jest to skała
barwy biało-kremowej. Posiada ona strukturę
grano-lepido-nematoblastyczną, teksturę zbita,
bezładną (fig 29). Zbudowana jest z dużych
tabliczek albitu tworzącego tło skały,
współwystępuje on z kwarcem stykając się ze
sobą. W interstycjach tych minerałów można
dostrzec chloryty i epidot nadające niekiedy
lekko zielonkawego odcienia omawianej skale.
Na tle tych minerałów występują granaty o
wielkości dochodzącej do 1 cm, przyczyniającej
się do niewielkiego odcienia różowego skały.
Granaty zwykle są otoczone obwódką
zbudowaną z chlorytów. Są one pokruszone i
poprzerastane rutylem oraz tytanitem, mającymi
tendencje do wypadania. W tych strefach skała
jest pokryta żółtawą żywicą epoksydową,
widoczną w obrazie mikroskopowym. Poza
tymi minerałami w omawianej skale występują
niewielkie domieszki flogopitu, biotytu oraz
hornblendy zwyczajnej.
Granitognejs (próbka 28). Jest o skała
makroskopowo barwy różowo-szaro-niebieskiej
(fig 30). W obrazie mikroskopowym widoczny
jest ortoklaz, tworzący duże kryształy w
omawianej
skale.
Ortoklaz
tworzy
symplektytowe zrosty z albitem, który
powoduje iż wykazuje on niejednorodne
zabarwienie a także pasiastą budowę. Obok
ortoklazu pojawia się kwarc który ma charakter
dynamicznie zdeformowanych kryształów
posiadający niebieskawe zabarwienie. Kwarc
jest pokruszony i zdeformowany, tworzy
kryształy
wydłużone
ksenomorficzne,
ściemniające faliście, sektorowo.
W
interstycjach tych minerałów spotyka się
pojedyncze kryształy plagioklazów (andezyn-
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oligoklaz), tworzące niewielkie szare plamy na
tle skały a
w obrazie mikroskopowym
posiadające polisyntetyczne zbliźniaczenia.
Obok tych minerałów tworzących fazy
femiczne występują melanokratyczne skupiska
ulokowane w ich interstycjach a zbudowane
głównie z kryształów hornblendy zwyczajnej
której towarzyszy domieszka biotytu oraz
minerałów rudnych takich jak tytanit i rutyl a
także brukit.
Granulit (próbka 29). Jest to skała barwy
szaroróżowej, o strukturze grano-lepido
blastycznej, teksturze zbitej, bezładnej. W
obrazie mikroskopowym widoczne są duże
kryształy kwarcu, tworzącego tło skalne (fig.
31). W ich towarzystwie występuje ortoklaz o
zabarwieniu żółtaworóżowym, prawdopodobnie
w
wyniku
występowania
pigmentu
zbudowanego z wodorotlenków żelaza.
Minerałom tym towarzysza granoblasty
granatów, najczęściej izometrycznego kształtu
którym towarzyszy rutyl niekiedy także z
tytanitem. W omawianej skale występują także
pirokseny (hipersten), których udział w skale
jest zmienny od znikomych części procenta do
kilkunastu procent w strefach zbudowanych z
maficznych minerałów. Minerałom tym
towarzysza liczne fazy rudne. Są to
wspomniany
wyżej
rutyl
i
tytanit
współwystępujące ze sobą oraz pojawiające się
w sąsiedztwie granatów a także liczne siarczki
reprezentowane przez chalkopiryt, któremu
towarzyszy pentlandyt zlokalizowane w
sąsiedztwie piroksenów oraz grafit występujący
w sąsiedztwie kwarcu w interstycjach tych
minerałów (fig. 30).
4. DYSKUJA I WNIOSKI.
Zbadany
materiał
wykazuje
duże
zróżnicowanie wiekowe oraz petrologiczne. Są
to zarówno próbki pochodzące ze starych
platform jak i z rejonów orogenicznych.

Analiza poszczególnych próbek skał
wykazal duże ich zróżnicowanie strukturalne i
teksturalne. Niekiedy także bardzo ciekawy
skład mineralny jak np. grafit, znaleziony w
granulicie. Nietypowia mineraliacja (inkluzje
polimetaliczne) apatyt, cyrkon, minerały
zawierające cer to tylko kilka przykładów które
udało się wychwycić podczas prowadzonych
badań omawianych skał.
Stanowi to o ich dużym potencjale
dydaktycznym a fakt iż występują w postaci
zgładów tylko polepsza ich walory. Pewnym
dodatkowym czynnikiem jest możliwość
obejrzenia wielu z tych skał w postaci dużych
kilkumetrowych wyszlifowanych tafli gdzie
szczególnie w przypadku migmatytów można
przesledzic cała game tekstur tych skał.
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6. ZAŁACZNIK GRAFICZNY.

Fig 1. Przykład kilkumetrowej tafli migmatytu nebulitowego.
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Fig. 1. Makrofotografie przygotowanych i wypolerowanych dostępnych na runku próbek skał z
kruszywa łamanego i odpadów zakładów kamieniarskich: wapień bitumiczny (1), dolomitowa
organogeniczna brekcja (2), trawertyn (3), wapień bulasty (4), masywny wapień organogeniczny (5),
brekcja wapienna (6), wapień organodetrytyczny (7), piaskowiec hematytowy o spoiwie
krzemionkowym (8), masywny węglanowy gejzeryt (9), gabroanortozyt (10), noryt (11), anortozyt
(12), flogopitowe gabro (13), doleryt (14) granit rapa-kiwi (15), pegmatyt z turmalinem (16),
monzogranit (17), sjenogranit (18) granit porfirowaty (19), alkaliczno skaleniowy granit porfirowaty
(20), granitognejs reomorficzny (21), konichalcyt – serpentynitowy marmur (22), marmur (23),
migmatyt „stromatytowy” (24), migmatyt nebulitowy (25), ortoklazowo –amfibolowy gnejs smużysty
(26), felzyt z granatami (27), granitognejs (28), granulit (29).
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Fig. 3. Mikrofotografie wapienia bitumicznego (próbka 01) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, mikroskamieniałości oraz materię organiczną na tle
mikrytu węglanowego, żyłki kalcytowe.
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Fig. 4. Mikrofotografie dolomitowej organogenicznej brekcji (próbka 02) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, fragmenty brekcji dolomitycznej oraz
zrekrystalizowany cement węglanowy w strefach pomiędzy ekstraklastami.
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Fig. 5. Mikrofotografie wapienia trawertynu (próbka 03) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące porowatość w skale, występujące niewielkie domieszki hematytu
na tle węglanów oraz zrekrystalizowane szczotki kalcytowe w pustkach.
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Fig. 6. Mikrofotografie wapienia bulastego (próbka 04) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, wraz z wysyconym hematytem mułem
węglanowym (C) oraz strefami przejściowymi pomiędzy poszczególnymi bułami (D).
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Fig. 7. Mikrofotografie masywnego wapienia organogenicznego (próbka 05) z lupy binokularnej
(A,B) i mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, struktury mikrobialne (A, B),
cement na tle pelitów (C,D) wraz z widmem EDS (E) kalcytu.
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Fig. 8. Mikrofotografie brekcji wapiennej (próbka 06) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, jej warstwowość (A,B) a także wodorotlenki żelaza
na tle palisadowego kalcytu (C) jak i rozproszony hematyt w pobliżu węglanów (D) wraz z widmem
EDS (E) kalcytu.
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Fig. 9. Mikrofotografie wapienia organodetrytycznego (próbka 07) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, mikroskamieniałości (A,B) pigment
hematytowy na tle sparytu (C), oraz mleczny kalcyt z rozproszoną dyspersyjnie wodą (D) wraz z
widmem EDS (E,F) kalcytu i hematytu.
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Fig. 10. Mikrofotografie piaskowca hematytowego (próbka 08) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C -F), ukazujące strukturę skały, ziarna kwarcu wraz z tlenkami i
wodorotlenkami żelaza (A,B) a także widoczne mikroskamieniałości (otwornice, C) litoklasty
kwarcytów (D), nierównomiernie rozmieszczony pigment związków żelaza na tle szkieletu
ziarnowego skały (E,F).
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Fig. 11. Mikrofotografie masywnego węglanowego gejzerytu (próbka 09) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, jej warstwowość (A,B), widoczny
hematyt i limonit (C,D), niejednorodnie rozmieszczony w tle skały.
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Fig. 12. Mikrofotografie gabroanortozytu (próbka 10) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące strukturę skały podkreśloną przez plagioklazy (A,B), pirokseny
ulegające uralityzacji (C), obecnośc blaszek mik na tle minerałów femicznych (D), bornit na tle
chalkopirytu i ilmenitu (E) oraz tytanit na tle hornblendy (F).
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Fig. 13. Mikrofotografie norytu (próbka 11) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu polaryzacyjnego
(C,D), ukazujące strukturę skały, kwarc, ułożenie plagioklazów (A,B), uralityzację piroksenów (C) a
także obecność magnetytu na tle plagioklazów (D).
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Fig. 14. Mikrofotografie anortozytu (próbka 12) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące charakter skały, występujące w niej plagioklazy i ilmenit (A,B),
obecność wtórnego hematytu (D) a także siarczków i ilmenitu z magnetytem (D) wraz z widmem
EDS (E,F) labradoru i ilmenitu.
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Fig. 15. Mikrofotografie flogopitowego gabro (próbka 13) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące kryształy biotytu na tle plagioklazów i piroksenów (A,B), siateczkę
sagenitową na tle biotytu (C), rutyl w tle plagioklazów (D) korony reakcyjne zbudowane z flogopitu
(E,F) wraz z widmem EDS (G,H) flogopitu i plagioklazu.
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Fig. 16. Mikrofotografie dolerytu (próbka 14) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące charakter skały, plagioklazy na tle piroksenów (C,D), oraz
obecność minerałów rudnych w tym siarczków (E,F) wraz z widmem EDS (G,H) kwarcu i biotytu.
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Fig. 17. Mikrofotografie granitu rapa-kiwi (próbki 15) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D) z widocznymi ortoklazem, mikroklinem, kwarcem dymnym oraz amfibolami
wraz z widmem EDS (E,F) hornblendy i mikroklinu.
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Fig. 18. Mikrofotografie pegmatytu z turmalinem (próbka 16) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące wielkość minerałów (A,B) a także kwarc, ortoklaz, turmalin (A-D)
wraz z tytanitem (D) oraz siarczkami (E,F).
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Fig. 19. Mikrofotografie monzogranitu (próbka 17) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), z widocznymi kryształami ortoklazu i albitu (A,B), oraz pigmentem
hematytowym na tle ortoklazu (C), oraz występowaniem biotytu z chlorytami (D) wraz z widmem
EDS (E,F) plagioklazu i galeny.

Geo-Science Education Journal 2019; 1 (8): 17-63

52 | Huber M., Chudoba S., Michalski Ł.| Petrology of selected rocks used in the stone industry of Eastern Poland
as decorative cladding.

Fig. 20. Mikrofotografie sjenogranitu (próbka 18) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące występowanie w nich ortoklazu z myrmekitami (A,B), minerały
hornblendy i epidotu (C) oraz towarzyszącego im tytanitu (C-E), na tle kwarcu i plagioklazów (E,F),
wraz z widmem EDS (G,H) ortoklazu i kwarcu.
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Fig. 21. Mikrofotografie granitu porfirowatego (próbka 19) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące występowanie plagioklazów, kwarcu (A, B) na tle biotytu i
diopsydu (C,D) wraz z widmem EDS (E,F) diopsydu i plagioklazu.
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Fig. 22. Mikrofotografie alkaliczno skaleniowego granitu (próbka 20) z lupy binokularnej (A,B)
ukazujące strukturę skały, obecność ortoklazu, kwarcu, hornblendy i epidotu.
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Fig. 23. Mikrofotografie granitognejsu reomorficznego (próbka 21) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C-F), ukazujące strukturę skały (A,B) wraz z gigantycznymi
kryształami ortoklazu, towarzyszącymi im epidotem, hornblendą i granatami (C,D), a także tytanitem
i rutylem (E,F).
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Fig. 24. Mikrofotografie konichalcytu – serpentynitowego marmuru (próbka 22) z lupy binokularnej
(A,B) i mikroskopu polaryzacyjnego (C -F), ukazujące interesującą strukturę skały, występowanie
antygorytu i tremolitu oraz strukturę fibroblastyczną (A,B, E,F) oraz kryształy talku (C) i
towarzyszącym mu siarczkom na tle węglanów (D).
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Fig. 25. Mikrofotografie marmuru (próbka 23) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę skały, kryształy kalcytu oraz drobiny pirytu (C,D).
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Fig. 26. Mikrofotografie migmatytu „stromatytowego” (próbka 24) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące występowanie w niej ortoklazu, kwarcu, hornblendy
jak i biotytu.
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Fig. 27. Mikrofotografie migmatytu nebulitowego (próbka 25) z lupy binokularnej (A,B) i
mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), z widocznymi granatami (A,C), towarzyszącym i, rutylem i
tytanitem (C), oraz hornblendą (D) na tle kwarcu i ortoklazu wraz z widmem EDS (E,F) granatu i
hornblendy.
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Fig. 28. Mikrofotografie ortoklazowo –amfibolowego gnejsu smużystego (próbka 26) z lupy
binokularnej (A,B) i mikroskopu polaryzacyjnego (C,D), ukazujące strukturę smużystą skały
podkreśloną przez minerały femiczne (A,B), oraz ortoklaz i hornblendę zwyczajną (C,D) wraz z
widmem EDS (E,F) tych minerałów.
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Fig. 29. Mikrofotografie felzytu z granatami (próbka 27) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F), ukazujące schlorytyzowane granaty (A -D) oraz obecność hornblendy,
biotytu, tytanitu w sąsiedztwie granatów (C-F).

Geo-Science Education Journal 2019; 1 (8): 17-63

62 | Huber M., Chudoba S., Michalski Ł.| Petrology of selected rocks used in the stone industry of Eastern Poland
as decorative cladding.

Fig. 30. Mikrofotografie granitognejsu (próbka 28) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C,D), ukazujące duże kryształy ortoklazu z widocznymi myrmekitami na tle
niebieskiego kwarcu szokowego (A,B) oraz obecność amfiboli i tytanitu na tle skaleni (C,D).
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Fig. 31. Mikrofotografie granulitu (próbka 29) z lupy binokularnej (A,B) i mikroskopu
polaryzacyjnego (C -F) ukazujących granaty, wraz z rutylem i tytanitem, hornblendę oraz grafit wraz
z widmem EDS (G) grafitu.
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