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Informacje ogólne  

Nr obiektu 119 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Łom w Księginicach Wielkich 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 16.88766 Szerokość: 50.76284 

Miejscowość Księginice Wielkie 

Opis lokalizacji i dostępności: 
Nieczynny kamieniołom położony przy drodze łączącej Łagiewniki z Górką Sobocką i 
przy czerwonym szlaku turystycznym. 

Długość 200 m 

Szerokość 115 m 

Wysokość 3 m 

Powierzchnia 23 000 m
2
 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Neoproterozik? 

Litologia 

Dominujące w tym odsłonięciu łupki łyszczykowe to skały drobnoziarniste 
zbudowane z kwarcu, muskowitu, biotytu i plagioklazu (Fig. 1). Jako minerały 
akcesoryczne w tej skale występują turmalin, apatyt oraz minerały nieprzezroczyste. 
W zachodniej części kamieniołomu pojawiają się zmylonityzowane gnejsy. Te 
ostatnie są przecięte, przebiegającą równolegle do penetratywnej foliacji, żyłą 
granodiorytu (Mazur and Puziewicz, 1995).  

Forma występowania skały Nieczynny kamieniołom 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Skały oglądane w tym punkcie powstały zapewne w wyniku metamorfizmu osadu 
osadu ilastego, który następnie uległ intensywnej mylonityzacji, a w końcowej fazie 
deformacji był intrudowany przez żyłę granodiortytu. Niestety dla skał odsłaniających 
się w strefie mylonitycznej Niemczy nie dysponujemy wiarygodnymi znaleziskami 
fauny, datowaniami izotopowymi wulkanitów, które często przewarstwiają się z 
łupkami łyszczykowymi czy też datowaniami izotopowymi cyrkonów detrytycznych 
występujących w mylonitycznychłupkach łyszczykowych. Możemy jedynie 
przypuszczać, że opisywane łupki łyszczykowe odsłaniające się w tym punkcie były 
zapewne pierwotnie fragmentem neoproterozoicznegokompleksu wulkaniczno-
osadowego, podobnie jak ma to miejsce w paśmie kamienieckim. 
 
Inwentarz struktur deformacyjnych 
W skałach tych zachowany jest zestaw trzech generacji struktur deformacyjnych o 
charakterze płaskim, czyli foliacji. Najstarsza struktura planarna widoczna jest jako 
foliacja S1. Widoczna jest ona jedynie lokalnie i jest reprezentowana przez ujęte w 
fałdy powierzchnie starszej foliacji S1 (Fig. 1 i 2). Natomiast w omawianym 
odsłonięciu dominującą strukturą deformacyjną o charakterze planarnym jest  
młodsza foliacja S2. Powstała ona równolegle do powierzchni osiowych omawianych 
już fałdów deformujących najstarszą foliację (Fig. 3 i 4).  
Geometria drobnych fałdów widocznych w kamieniołomie, które deformują foliację 
S0=S1 oraz relacja starszej foliacji S0=S1 do kliważu S2 wskazują, że opisywane 
odsłonięcie znajduje się na stromym, odwróconym skrzydle fałdu F2(Fig. 5; Mazur and 
Józefiak, 1999). Najmłodsze struktury deformacyjne to foliacja S3, która jest 
zorientowana równolegle do powierzchni foliacji S2. Ta najmłodsza foliacja jest 
efektem intensywnej mylonityzacji uprzednio zdeformowanych i 
zmetamorfizowanych skał. Wspomniana mylonityzacja była efektem intensywnej 
deformacji, która rozgrywała się przy wschodniej krawędzi bloku sowiogórskiego. 
 



 
Ramy czasowe procesów tektonometamorficznych 
Ustalenie ram czasowych dla opisywanych wydarzeń w opisywanym terenie jest 
problematyczne ze względu na ubóstwo danych. Obecnie dysponujemy jedynie 
datowaniami izotopowymi wykonanymi metodą Ar-Ar na hornblendzie pochodzącej z 
eklogitów odsłaniających się w pasmie Kamienieckim w okolicy Kamieńca 
Ząbkowickiego. Wspomniane datowania dostarczyły wieku ok. 376 Ma (Steltenpohl 
et al., 1993), które są najprawdopodobniej zapisem metamorfizmu 
wysokociśnieniowego na tym obszarze. A zatem jest to prawdopodobnie 
maksymalny wiek metamorfizmu w pasmie kamienieckim. Natomiast minimalny wiek 
metamorfizmu na tym obszarze wyznacza przypuszczalnie wiek intruzji 
granitoidowych przecinających skały metamorficzne pasma kamienieckiego i 
sąsiadujących z nimi skał strefy mylonitycznej Niemczy. Ich wiek, oznaczony 
metodami U-Pb na cyrkonach, wynosi ok. 342-335 Ma ((Oliver et al., 1993); (Pietranik 
et al., 2013)). 
Konsekwentnie należy przyjąć, że metamorfizm i deformacja na obszarze pasma 
kamienieckiego rozgrywały się w okresie od ok. 376 do ok. 335 Ma, czyli od późnego 
dewonu po wczesny karbon. 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Opisywane odsłonięcie jest zbudowane z szarych łupków łyszczykowych. Ich 
protoloitem były zapewne osady ilaste. 
 
Wiek opisywanej sukcesji osadowej pozostaje nieznany ponieważ nie dysponujemy 
wiarygodnymi znaleziskami fauny, datowaniami izotopowymi wulkanitów, które 
często przewarstwiają się z łupkami łyszczykowymi czy też datowaniami izotopowymi 
cyrkonów detrytycznych występujących w łupkach łyszczykowych. Dlatego jedynie na 
podstawie podobieństwa do innych skał odsłaniających się w Sudetach 
przypuszczamy, że cała sukcesja wulkaniczno-osadowa budująca pasmo kamienieckie 
może być wieku neoproterozoicznego. 
 
W skałach tych zachowany jest zestaw trzech generacji struktur planarnych. 
Najstarsza struktura planarna widoczna jest jako foliacja S1. Charakteryzuje ją stroma, 
niemal pionowa orientacja, którą z łatwością dostrzec możemy w omawianym 
punkcie, ale też w większości odsłonięć na obszarze pasma Kamienieckiego. 
Poszczególne laminy zorientowane równolegle do wspomnianej foliacji wykazują 
zmienną barwę, która jest uzależniona od składu mineralnego. Obserwacje te 
dowodzą, że opisywana foliacja jest przypuszczalnie równoległa do warstwowania 
sedymentacyjnego S0. Z tego powodu można uznać, że penetratywna w tym 
odsłonięciu foliacja jest strukturą złożoną S0=S1. Strome ustawienie pierwotnie 
sedymentacyjnego warstwowania S0 jest interpretowane jako efekt fałdowania. W 
konsekwencji należy uznać, że powierzchnia S0 jest ujęta w fałdy F2. Ponadto w kilku 
miejscach kamieniołomu dostrzec możemy, że stromą foliację S0=S1 przecina połogo 
zalegający, niemal poziomy kliważ S2. Jest to struktura niepenetratywna , a zatem 
pojawiająca się tylko lokalnie w kilku miejscach. 
Wspomniane fałdy F2 są strukturami o rozmiarach regionalnych, czyli 
przekraczających wielkość pojedynczego odsłonięcia. Jednak na podstawie geometrii 
drobnych struktur deformacyjnych oraz ich przestrzennego ułożenia można opisać 
geometrię fałdów F2. Geometria drobnych fałdów widocznych w kamieniołomie, 
które deformują foliację S0=S1 oraz relacja starszej foliacji S0=S1 do kliważu S2 
wskazują, że opisywane odsłonięcie znajduje się na stromym, odwróconym skrzydle 
fałdu F2(Mazur and Józefiak, 1999). 
Metamorfizm jaki został zapisany przez te skały przebiegał w warunkach facji 
amfibolitowej przy temperaturze ok. 580-590 

o
C przy ciśnieniu rzędu 7.5 – 10.5 kbar. 

Przytoczone ciśnienia wskazują, że kompleks skalny odsłaniający się na Górze 
Wapiennej w trakcie metamorfizmu był pogrążony na głębokościach rzędu 30-40 km. 
Opisywane wydarzenia metamorfizmu i związanej z nim deformacji zachodziły w 
trakcie formowania się wschodniej części orogenu waryscyjskiego podczas kolizji 
struktur Sudetów Środkowych i Wschodnich.  



Historia badań naukowych 

Prowadzone na tym obszarze prace badawcze skupiały się główni wokół zagadnień 
dotyczących deformacji oraz metamorfizmu łupków łyszczykowych. Do 
najważniejszych prac traktujących o tych skałach należą (Dziedzicowa, 1987); (Mazur 
and Józefiak, 1999); (Achramowicz, 1994); (Mazur and Józefiak, 1999); (Józefiak, 
2000). 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 
zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 znaków) 

Kamieniołom ten budują łupki łyszczykowe, które powstały przypuszczalnie z 
przeobrażenia skał ilastych. Wiek opisywanej sukcesji osadowej pozostaje nieznany. 
Jedynie na podstawie podobieństwa do innych skał odsłaniających się w Sudetach 
przypuszczamy, że cała sukcesja wulkaniczno-osadowa budująca strefę mylonityczną 
Niemczy jak i pasmo kamienieckie może być wieku neoproterozoicznego. 
W skałach tych zachowany jest zestaw struktur deformacyjnych dokumentujący 
złożoną historię deformacji tych skał. Wspomniana historia wiążę się z rozwojem 
orogenu waryscyjskiego, którego częścią są Sudety. Metamorfizm jaki został zapisany 
przez te skały przebiegał w warunkach facji amfibolitowej przy temperaturze ok. 580-
590 

o
C przy ciśnieniu rzędu 7.5 – 10.5 kbar. Przytoczone ciśnienia wskazują, że 

kompleks skalny odsłaniający się na Górze Wapiennej w trakcie metamorfizmu był 
pogrążony na głębokościach rzędu 30-40 km. Opisywane wydarzenia metamorfizmu i 
związanej z nim deformacji zachodziły w trakcie formowania się wschodniej części 
orogenu waryscyjskiego podczas kolizji struktur Sudetów Środkowych i Wschodnich. 

 

 

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych(czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

W geostanowisku można zaprezentować następujące zagadnienia: 
1) różne generacje struktur planarnych - foliacji, 
2) odtwarzanie geometrii większych struktury deformacyjnych na podstawie cech 

drobnych fałdków, 
3) metamorfizm regionalny. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Brak 



Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Odsłonięcia znajduje się przy czerwonym szlaku turystycznym. 

Wykorzystanie i zastosowanie 
skały oraz związane z nią 
aspekty kulturowe i 
historyczne 

W  Księginicach jest kilka obiektów zabytkowych. Kościół filialny p.w. św. Jana 
Chrzciciela, obecny wzniesiony na przełomie XV i XVI w., na miejscu wcześniejszego 
wymienionego już w 1295 r., został gruntownie przebudowany w XVIII w. i 
restaurowany w XIX w. Dom mieszkalny Nr 5 z roku 1883, jednopiętrowy z 
poddaszem, z  dwuspadowym dachem. Dom mieszkalny Nr 24 z końca XIX w., 
piętrowy z poddaszem. Dom mieszkalny Nr 26 z 1880 r. dwupiętrowy, kwadratowy z 
tarasem na dachu otoczonym żeliwną barierką wspartą na murowanych słupach 
(imituje attykę). Przy zabudowaniach gospodarstwa KHZZ znajduje się kilka 
pomnikowych drzew. 

Waloryzacja geostanowiska 

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany  Wymagający przygotowania  x 

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

Stopień zachowania [0-4] 3 

Wartości poza geologiczne [0-2] 0 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

5 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

5 

 

Dokumentacja graficzna 

 

Fig. 1. Fałdy F2 deformujące najstarszą zachowaną w kamieniołomie powierzchnię foliacji S1. 

 



 

Fig. 2. Fałdy F2 deformujące najstarszą zachowaną w kamieniołomie powierzchnię foliacji S1. 

 

Fig. 3. Dominująca, młodsza foliacja S2 widoczna w kamieniołomie. 



 

Fig. 4. Dominująca, młodsza foliacja S2(czarne linie) widoczna w kamieniołomie. 

 

 

Fig. 5. Położenie kamieniołomu (ramka) w relacji do większych form fałdowych wg Mazura i Józefiaka 

(1999). 


