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NIECZYNNE KAMIENIOŁOMY DIATOMITÓW – 
ZAPOMNIANA HISTORIA ODKRYĆ SUROWCOWYCH 
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Streszczenie 

W poszukiwaniu, dokumentowaniu i propagowaniu ciekawych miejsc z punktu widzenia tury-
stycznego, a zwłaszcza dziedziny, jaką jest geoturystyka, przedstawiony został obszar obejmu- 
jący historię poszukiwań, dokumentowania i eksploatowania diatomitów w paśmie geosynkli- 
ny ciągnącej się od rejonu Krościenka nad Strwiążem po okolice Nozdrzca nad Sanem. Została 
przybliżona historia badań geologicznych, charakterystyka i geneza tego, czym są diatomity jako 
surowiec, zarys eksploatacji w latach 70. ubiegłego wieku. Dzień dzisiejszy tego okresu to porzu-
cone kamieniołomy i wyrobiska pogórnicze, które po odpowiednim, niewielkim przygotowaniu 
mogą stać się dodatkową atrakcją geoturystyczną tego rejonu. 

Słowa kluczowe: diatomity, synklina, algi, ziemia okrzemkowa, kamieniołom, wyrobisko gór-
nicze, Pogórze Karpackie 
 
 

CLOSED DIATOMITES  QUARRIES – THE FORGOTTEN 
HISTORY OF MATERIAL DISCOVERIES IN THE  

POGÓRZE KARPACKIE REGION 
 

Summary 

In order to search, document and advertise interesting touristic places (especially involving  
a farm tourism) there was presented a very fascinating area. This range of study involves the  
history of documentation and exploitation of diatomites in the area of a geological gully extend- 
ing from Krościenko town on the river Strwiąż to Nozdrzec town on the river San. The history  
o geological research was also presented as well as the genesis and characteristics of diatomites as 
raw materials and the outline of their exploitation in the 70s of the 20th century. Today, the area 
embraces abandoned quarries and excavations which, after some appropriate preparations, can 
become a new, additional touristic attraction of the region. 

Keywords: diatomites, syncline, algaes, diatomaceous earth, quarry, post-mining excavation, 
Carpathian Foothills 

1. Wprowadzenie 

Rozwijająca się dynamicznie turystyka musi sięgać po różne formy i aspekty jej 
promocji, aby to, co określamy „produktem turystycznym”, było chętnie nabywane  
przez turystę i stwarzało samoistnie potrzeby powrotu do tych miejsc, które w określo- 
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ny sposób nas urzekły. Współczesny turysta, co wielokrotnie podkreśla się w różnych 
opracowaniach, ankietach, wywiadach, coraz częściej oprócz walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych danego regionu, infrastruktury turystycznej (tras, noclegów, gastronomii) 
swoją uwagę zwraca w stronę „przyrody nieożywionej”. Ze swoistego zapotrzebowania  
w tym zakresie zrodziła się nowa gałąź wiedzy określana mianem geoturystyki. Chociaż 
rejon Pogórza Karpackiego może nie należy pod tym względem do najciekawszych, to  
tym bardziej powinniśmy odkrywać to, co może na pozór wydawać się mniej ciekawe,  
ale mimo wszystko unikalne w skali naszego kraju. Do takich zapomnianych odkryć 
geologicznych należą niewielkie, co prawda nagromadzenia diatomitów – surowca  
niegdyś eksploatowanego, dzisiaj zapomnianego. 

2. Rys historyczny geologicznych badań Pogórza Karpackiego 

Obszar Pogórza Karpackiego był terenem licznych badań geologicznych prowadzo-
nych dość systematycznie od XVIII w. do końca XX w. Dość szczegółowo historię tych 
badań zestawił doc. dr inż. Stanisław Rymar w artykule prezentowanym na IX Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” – Dynów 20121. Z opracowania wynika, że  
w badaniu obszaru Pogórza Karpackiego, w wyżej wymienionym okresie uczestniczyło 
około 22 geologów. Zakres ich prac był bardzo różnorodny: od badań tektonicznych  
do geologicznych rozpoznań surowcowych – głównie w poszukiwaniu ropy naftowej. 
Badania Jednostki Skolskiej Karpat polskich, w tym synkliny Leszczawki, są odnoto-
wywane przez Bujalskiego w 1934 r.2 Stwierdza on, że synklina Leszczawki stanowi 
obwodowy łęk grupy fałdów binzańskich zbudowany z utworów kredy i paleogenu3.  
Wg H. Świdzińskiego (1953 r.) synklina biegnie prostolinijnie wąskim pasem o równej 
szerokości około trzech metrów od granicy państwa w rejonie Krościenka nad Strwiążem 
w kierunku północno-zachodnim po okolice Nozdrzca nad Sanem na długości 60 km4. 

Z innych opracowań budowy geologicznej synkliny należy wymienić prace J. Wdo-
wiarza (1939 r.) obejmujące rejon Nozdrzca i Siedlisk, oraz S. Gucika i Morgiela (1960 r.) 
dotyczące rejonu Leszczawy Górnej – Trzciańca5. Należy nadmienić, że wspomniany  
rejon był badany także przez innych badaczy w okresie międzywojennym. Należy przy-
wołać tutaj nazwiska M. Styrnałówny (1923 r.), S. Krajewskiego (1929 r.), Bujalskiego  
(1934 r.), Watychy (1946 r.). Z ciekawszych opracowań to opracowanie fragmentu  
mapy geologicznej wycinków synkliny Leszczawki między Hutą a Kuźminą autorstwa  
J. Kotlarczyka (ryc. 1). 
 
 

 

                                                           

1 S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliński, Wydaw-
nictwo ZGTPD, Dynów 2012, s. 181. 

2 J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach 
polskich, [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, PAN, Warszawa 1966, s. 23. 

3 Ibidem, s. 24. 
4 Ibidem, s. 25. 
5 J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw…, op. cit., s. 23. 
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Ryc. 1. Mapa geologiczna wycinków synkliny Leszczawki między Hutą a Kuźminą 

 

Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki 
skolskiej w Karpatach polskich, [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, PAN, Warszawa 1966. 

 

Chociaż kompleks diatomitowy był opracowywany w sposób kompleksowy już od 
roku 1955 w podstawie wcześniej wymienionych prac, to dopiero właściwe opracowa- 
nie kompleksu diatomitowego liczącego ponad 100 m, pochodzącego z najmłodszych 
warstw krośnieńskich jednostki skolskiej zawdzięczamy J. Kotlarczykowi, co zawarł  
w swoim opracowaniu z 1965 r. pt. „Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na  
tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich” obejmujący oprócz 
wnikliwego opisu 27 map i przekrojów geologicznych złoża (ryc. 2). 
 

Ryc. 2. Rozmieszczenie wychodni poziomu diatomitowego  
w jednostce Skolskiej Karpat 1956 r. – fragment 

 
Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki 

skolskiej w Karpatach polskich, [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX , PAN, Warszawa 1966. 
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3. Czym są diatomity? 

Ze względu na genezę zaliczamy je do organogenicznych skał krzemionkowych. 
Powstały z nagromadzonych krzemionkowych pancerzyków jednokomórkowych alg  
– okrzemek. W zależności od stopnia diagenezy wyróżniamy skały bardziej zwięzłe  
zwane diatomitami oraz odmiany bardziej sypkie określane jako ziemia okrzemkowa.  
Algi (z łac. algae) to najprostsze samożywne rośliny plechowe obejmujące ponad  
23 tysiące gatunków6. Zalicza się do nich głównie: sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, 
brunatnice i krasnorosty (ryc. 3). 
 

Ryc. 3. Okrzemki i glonowce 

    
Źródło: Encyklopedia Powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1974. 

 
Wszystkie algi zawierają chlorofil oraz beta-karoten. Zawartość innych barwników 

decyduje o zróżnicowanej barwie od odcieni zielonożółtych, poprzez czerwone do bru-
natnych. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w polskiej literaturze od początku XX w. 
używanym określeniem tożsamym z łacińskim algi jest słowo glony. Wprowadził je do 
systematyki botanicznej Józef Rostafiński w latach 80. XIX w., zapożyczając ten zwrot  
z mowy góralskiej (ryc. 4). 

Algi są jedno- lub wielokomórkowe. Ich wielkość wynosi od kilku mikronów do 
ponad 100 m o kształtach drzewiastych tworzących tzw. podziemny las. Wykazują ogrom-
ne bogactwo kształtów. Cechami łączącymi gromady składające się na tę grupę to funkcja 
pierwotnego producenta materii organicznej w zbiornikach wodnych. W warunkach 
geologicznych tzn. beztlenowych i znacznym ciśnieniu powstały produkty liofizacji 
(suszenia sublimacyjnego)7 typu mineralnego. 

                                                           

6 Encyklopedia Powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1974, s. 69. 
7    Sublimacja – proces zmiany stanu stopnia skupienia ze stałego od razu w gazowy z pominięciem fazy ciekłej. 
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Ryc. 4. Algi (glony) 

 
Źródło: Encyklopedia Powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1974. 

 
W Polsce ziemia okrzemkowa występuje jedynie sporadycznie w utworach czwar-

torzędowych i znane wystąpienia nie mają charakteru surowcowego. Diatomity, jako 
forma silnie zdiagenezowana, występuje w obrębie utworów trzeciorzędowych, tworząc 
wkładki różnej grubości w kilku poziomach stratygraficznych8 (ryc. 5). 

 

                                                           

8  S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986, s. 235. 
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Ryc. 5. Skamieniałości 

 

Źródło: P.D. Taylor, Skamieniałości, Arkady, Warszawa 1993. 
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4. Eksploatacja i zastosowanie diatomitów – Kamieniołom  
Leszczawka – Bircza 

Badania diatomitów karpackich rozpoczął w 1955 r. J. Kotlarczyk pod naukowym 
kierownictwem prof. dra H. Świdzińskiego. Zainicjowało je znalezienie w 1954 r. grubej 
wkładki diatomitu – skały dotychczas nieopisanej w Karpatach polskich, wśród warstw 
krośnieńskich synkliny Leszczawki. Wstępne badania zmierzające do rozpoznania  
złoża, warunków geologicznych i własności diatomitu trwały od 1955 do 1962 i ob- 
jęły praktycznie cały obszar Karpat. W wyniku tych badań znaleziono cienkie wkładki 
diatomitów bądź łupków diatomitowych z okrzemkami m.in. skały diatomitowe rejonu 
Błażowej – Dynowa. Dalsze badania wskazały jednak, że praktyczne znaczenie może  
mieć jedynie kompleks diatomitowy liczący ponad 100 m, pochodzący z najmłodszych 
warstw krośnieńskich jednostki skolskiej9 (ryc. 6). 

Diatomity odkryte na terenie Karpat w obrębie utworów trzeciorzędowych tworzą 
wkładki o różnej grubości w kilku poziomach stratygraficznych. Białe, rozsypliwe i bar-
dzo porowate diatomity występują między Ulanicą a Futomą. Badanie były diatomity  
z Piątkowej przydatne do chromatografii gazowej. 
 

Ryc. 6. Rozmieszczenie wystąpień diatomitów karpackich na tle budowy geologicznej 

 

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986. 

                                                           

9 J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw…, op. cit., s. 8. 



Dorota Rohan 

170 

Największe znaczenie złożowe przypisano diatomitom występującym między Kuź-
miną – Leszczawką a Hartą. W pobliżu Brzezawy skały te tworzą dwa lub trzy pakiety  
o miąższości od 20 do 58 m. Nachylone są ku SW i zapadają pod kątem 45 stopni (ryc. 7). 
 

Ryc. 7. Przekrój geologiczny okolic Leszczawki (według S. Węcławika) 

 
1a – diatomity z dużym udziałem innych skał, 1b – diatomity w zwartych kompleksach,  
2 – piaskowce cienkoławicowe, 3 – piaskowce gruboławicowe z warstw krośnieńskich,  

4 – warstwy menilitowe, 5 – nasunięcia 
Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986. 

 
Poprzedzielane są one wkładkami rogowców, łupków bentonitowych, a także pia-

skowcami i łupkami krzemionkowymi. 
Wyróżnia się tutaj następujące odmiany diatomitów: 

 diatomity ciosowe, 
 diatomity gruzłowe, 
 diatomity skrzemieniałe, 
 diatomity zapiaszczone, 
 łupki diatomitowe. 

W największej ilości występują diatomity ciosowe, w odmianach jasnych i ciemnych 
(ryc. 8). 
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Ryc. 8. Różne odmiany diatomitów 

 

Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki 
skolskiej w Karpatach polskich, [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, PAN, Warszawa 1966. 

 
Własności fizyczne diatomitów karpackich przedstawia tabela 1. 

 

Tab. 1. Własności fizyczne diatomitów karpackich 

Własności Odmiana jasna Odmiana ciemna 

Gęstość pozorna, g/cm3 1,2–1,5 1,5–1,9 

Porowatość, % 30–50 20–30 

Nasiąkliwość, % 30–40 5–20 

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986. 

 
Pod względem składu chemicznego diatomity karpackie są bardzo podobne do 

diatomitów takich złóż, jak: irbickie, kamyszłowskie, krymskie oraz niektórych złóż 
rumuńskich. Jednakże w porównaniu z diatomitami z wyżej wymienionych złóż posiadają 
niekorzystnie małą porowatość i dużą gęstość pozorną. Te właściwości zadecydowały  
w znacznej mierze o losie ich eksploatacji. Eksploatację diatomitów na skalę przemysło- 
wą rozpoczęto w ubiegłym wieku w wyniku rozwoju przemysłu maszynowego, a także 
rozwoju budownictwa, rolnictwa i zagadnień technologicznych związanych z ochroną 
środowiska. Wykonane badania wskazywały na możliwość zastosowania diatomitu jako: 

 pochłaniacza olejów i smarów ze środowiska wodno-gruntowego i powietrza, 
 nośnika środków ochrony roślin, 
 środka do gaszenia pożarów ropy i jej produktów na wodzie, 
 dodatków do cementów specjalnych, 
 kruszywa do betonów lekkich i spoiw cementowo-gipsowych. 

Badania w tym zakresie były prowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” w Jaworowicach. 
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5. Historia eksploatacji i dzień dzisiejszy 

W wyniku prac geologicznych udokumentowano dwa złoża: Kuźmina z polami 
eksploatacyjnymi Pastewnik, Roszuszka, Leszczawka i Kuźmina oraz złoże Jaworo- 
wice zawierające pola Jaworowice Rybne, Jaworowice Północ, Zmulice i Borownicę. 
Diatomity były eksploatowane w dwóch miejscowościach: w Kuźminie od 1975 r.  
przez przedsiębiorstwo „Kruszgeo” – Rzeszów. Surowiec był przerabiany w Łopuszce  
na granulat o uziarnieniu 0–10 mm. W Jaworowicach była prowadzona eksploatacja 
doświadczalna dla potrzeb Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – Chemkop. Eksploatacja 
diatomitów została zakończona (ryc. 9 i fot. 1). 

Nieczynne wyrobiska obejmują obszar około 16 ha, a teren nieczynnych kamienio-
łomów może stać się jeszcze jedną z atrakcji turystycznych tego regionu. 
 

Ryc. 9. Eksploatacja diatomitów, lata 60. 

      
Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki 

skolskiej w Karpatach polskich, [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, PAN, Warszawa 1966. 
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Fot. 1. Eksploatacja diatomitów w Kuźminie i Leszczawce, stan obecny 
Źródło: http://podkarpackie.regiopedia.pl/zdjecie/kamieniolom-diatomitu-z-leszczawki-w-kuzminie-108892 

6. Podsumowanie 

Przedstawiona historia odkryć surowcowych, jakim był diatomit w Polskich Kar-
patach, to oprócz odkryć złóż ropy naftowej jeden z ciekawszych epizodów zarówno  
prac geologicznych tego okresu, poszukiwania i dokumentowania faktów, sylwetek 
geologów i ich prac kartograficznych, a także być może opowieści o ludziach, którzy 
przecież stosunkowo niedawno tę historię tworzyli. Dla turystów stanowić może cenną 
informację o tym obszarze, co wkracza w dziedzinę dyscypliny turystycznej, a mianowicie 
„geoturystykę”. Być może warto przybliżyć i opisać wnikliwiej porzucony kamieniołom 
diatomitów w Leszczawce. 
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