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Ciekawsze miejsca 
w najstarszej części kamieniołomu 

w Miękini



WSTĘP
Działający przez ponad 200 lat kamieniołom czerwonego porfiru 
w Miękini był miejscem szczególnym dla wielu pokoleń mieszkańców 
Miękini i okolicznych miejscowości. Stanowił centrum życia kultu-
ralnego, sportowego naszej „małej społeczności”. Był świadkiem 
wielu ważnych i wspaniałych wydarzeń. Pracownicy kamieniołomu 
organizowali działającą do dziś Ochotniczą Straż Pożarną, pomagali 
w utworzeniu Szkoły Podstawowej, działali w amatorskim kółku te-
atralnym i lokalnym klubie sportowym „PORFIR” Miękinia. 
Kamieniołom bardzo aktywnie wspomagał parafię nowogórską. Był 
jednym z fundatorów istniejących i działających do dziś dzwonów 
kościelnych. Wykonał wiele użytecznych prac dla kościoła i parafii. 
Z wielu z nich jeszcze my korzystamy. 
Po latach jego świetności pozostały: ruiny budowli, częściowo zrekul-
tywowane wyrobiska, w użyciu są jeszcze budynki: dawnej „sztyga-
rówki” (obecnie siedziba CZRPE A.G.H), dawnego budynku dyrekcji 
kamieniołomu „Willa” (obecnie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Spokojna Przystań”), dawnego magazynu sprzętu p.poż, kance-
larii, magazynu (obecnie „sołtysówka”). Pozostały stare fotografie, 
a przede wszystkim wspomnienia coraz mniejszej grupy byłych pra-
cowników kamieniołomu, mieszkańców i pasjonatów tego niezwy-
kłego miejsca. 



KRÓTKA HISTORIA 
KAMIENIOŁOMU W MIĘKINI 
Skały porfirowe w Miękini powstały ponad 280 mln lat temu w wy-
niku erupcji czynnego wulkanu. Na pewno pierwsi osadnicy którzy 
zasiedlili teren obecnej Miękini wykorzystywali porfir na własne po-
trzeby, budowano z niego tak zwane podpory (podbudowy pod kon-
strukcje budynków), utwardzano teren i lokalne drogi.
Wydobycie tego surowca na skalę półprzemysłową rozpoczęto w Mię-
kini już w pierwszej połowie XVIII w. Kamieniołom składał się z kilku 
oddzielnych miejsc pozyskiwania porfiru (zwanych „łomami”) i sta-
nowił mienie wiejskie i własność gminy. 
Złoża porfiru w Miękini ze względu na swoją niezwykłość były nie-
ustannie badane i rozpoznawane przez wybitnych geologów i mine-
ralogów nie tylko polskich. Powodowało to, systematyczny wzrost za-
interesowania naszą miejscowością, a wielu miejscowych i nie tylko 
przedsiębiorców inwestowało w rozwój kamieniołomu. 



Na skalę przemysłową wydobycie „czerwonego miękińskiego marmu-
ru” (takie określenie spotyka się w dokumentach) rozpoczęto w poło-
wie XIX w. Czynnikiem o tym decydującym było uruchomienie linii 
kolejowej przez Krzeszowice. Umożliwiała ona wysyłanie „miękiń-
skiego złota” w różne miejsca w Polsce i Europie. Zapotrzebowanie 
na porfir miękiński było zawsze duże. Ze względu na swoje znakomi-
te walory (odpowiedna wytrzymałość, możliwość obróbki, a przede 
wszystkim oryginalny fioletowo – różowy kolor), stanowił przez cały 
okres istnienia kamieniołomu atrakcyjny wyrób. Zmieniali się wła-
ściciele kamieniołomu, jego nazwa, stosowane przy prowadzonych 
pracach wydobywczych i przeróbczych urządzenia i technologie. 
W tamtych czasach były one nowoczesne, pionierskie w skali ogól-
nopolskiej, europejskiej i światowej.
Naszą podróż wspomnieniową rozpocznijmy od cmentarza parafial-
nego w Nowej Górze.

CMENTARZ W NOWEJ GÓRZE
Ten przy którym jesteśmy został założony w roku 1881. (świad-
czy o tym wyryta nad główną bramą data). Jest to trzeci cmentarz 
o którym informują dokumenty parafialne. Inicjatorem jego budowy 
był ówczesny proboszcz Nowej Góry ksiądz Jan Polowiec, który rok 
wcześniej zakupił ok. „trzy ćwierci morga gruntu”, oraz ogrodził go 
istniejącym do dziś murem kamiennym. 





Powstały cmentarz był własnością parafii nowogórskiej, do której 
należało wówczas 5 okolicznych wsi: Nowa Góra, Miękinia, Czerna, 
Ostrężnica, Filipowice. 
Na cmentarzu spoczywa wiele osób zasłużonych dla naszej lokalnej 
społeczności:
- fundatorzy i proboszczowie parafii nowogórskiej: księża Augustyn 
Gunia, Jan Polowiec, Józef Hajduk,
 - sołtysi, i radni, lokalni działacze społeczni (między innym pani He-
lena Noworyta współzałożycielka KGW w Miękini i wieloletnia prze-
wodnicząca) 
- lokalni badacze historii i dziejów Miękini i Nowej Góry: Stanisław 
Dymek, Fabian Łagan. 
Znajdziemy na nim groby ofiar wojen światowych i kombatantów 
walczących na frontach I i II wojny światowej. Tu spoczywa Małgo-
rzata Millerówna 19 letnia nauczycielka jedna z pierwszych ofiar II 
wojny światowej w Nowej Górze (zginęła 5 września 1939 roku za-
mordowana przez hitlerowców). Znajdują się tu groby między inny-
mi: Józefa Wójcika uczestnika bitwy pod Monte Casino, i Władysła-
wa Lasonia, który przeszedł szlak od Lenino do Berlina. Tu są groby 
naszych bliskich, znajomych, przyjaciół.



DROGA SZWEDZKA
Jeden z etapów naszego spaceru stanowi „droga szwedzka”. Wybu-
dowana została w latach 1655-1657 (okres „potopu szwedzkiego”), 
na polecenie króla Szwecji Karola Gustawa. Jej długość to ok. 6 km. 
Faktem historycznym jest to że, „drogę szwedzką” wybudowali gór-
nicy olkuscy i nowogórscy oraz okoliczni chłopi . Przez wiele pokoleń 
była wykorzystywana jako ważny szlak komunikacyjny, przewozowy 
i wojskowy. Tędy podróżował król Stanisław August Poniatowski od-
wiedzając Nową Górę i podróżując do Olkusza.
Na szczególne uznanie zasługuje sposób przeprowadzenia drogi 
przez Górę Bartlową. To zadanie wymagało fachowej wiedzy i ogrom-
nego zaangażowania. Materiałem użytym do utwardzenia drogi były 
odpady po eksploatacji rud cynku i ołowiu, oraz urobek uzyskiwany 
na miejscu. 



Obecnie „szwedzka droga” jest szlakiem pieszym i rowerowym z pięk-
nymi widokami na bliższą i dalszą okolicę,) Po lewej stronie drogi 
w stronę kamieniołomu był jeden z cmentarzy cholerycznych.



NAJSTARSZA CZĘŚĆ KAMIENIŁOMU 
W MIĘKINI
Pierwsze prymitywne jeszcze próby eksploatacji porfiru rozpoczęły 
się na wschodnim brzegu Miękinki. To teren często określany jako 
(„centuria, cantoria, czantoria”) a jego nazwa pochodzi od nazwy ro-
śliny zielnej wtedy bujnie porastającej ten teren. Tutaj 3 i 4 lipca 1787 
roku król Stanisław August Poniatowski podziwiał piękne „przednie 
kamienie łomu porfirowego”. 



Wydobycie porfiru prowadzono w tak zwanych „łomach” (od słowa 
„łamać” to znaczy odłupywać, odspajać, kruszyć). Do naszych cza-
sów nie zachowały się po nich prawie żadne ślady oprócz licznych 
zapadlisk. Pozostały jednak naturalne wypiętrzenia skał porfirowych 
które, coraz bardziej zarastają i niszczeją. 
W 1970 roku dla ratowania upadającego kamieniołomu rozpoczęto 
badania i ewentualnej eksploatacji zalegających w tej części obszaru 
kamieniołomu złóż melafirów. Próbowano udostępnić również złoże 
porfiru „Miękinia Wschód” (Centurya, Zaolzie, Zarzecze). Rozpoczęto 
wybieranie starych hałd „madera”, dla pozyskiwania i wykorzysta-
nia na potrzeby przemysłowe składowanego tam materiału. Podjęte 
działania nie przyniosły spodziewanych efektów i w 1975 roku ka-
mieniołom w Miękini został ostatecznie zlikwidowany.
Najbardziej wysunięty na wschód obiekt to magazyn amunicyjny wy-
kuty w skale otoczony kiedyś wałem i drutem kolczastym od strony 
wejściowej. Składał się z dwóch osobnych pomieszczeń: w jednym 
przechowywano środki inicjujące(lonty, spłonki, zapalniki , w dru-
gim materiał wybuchowy). Nad wejściem jest data 1943. Jest to data 
jego budowy. Obecnie zarośnięty roślinnością i drzewami jest siedli-
skiem drobnej zwierzyny i trudny do znalezienia. Wykorzystywany 
był do 1969 roku.



Były pracownik kamieniołomu p. Czesław Wójcik którego ojciec był 
górnikiem strzałowym wspomina że: „materiał wybuchowy trans-
portowali ręcznie górnicy strzałowi ze składu MW do miejsc eksplo-
atacji, często zaś gdy zachodziła konieczność przewiezienia większej 
ilości środków strzałowych, korzystano z pomocy pana Jana Kocja-
na który przewoził materiał wybuchowy i górników strzałowych za-
przęgami konnymi”. 
Pan Wiesław Lasoń mieszkaniec Nowej Góry (jego rodzinny dom 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kamieniołomu) wspomina-
jąc opowieści swojego ojca i własne wspomnienia z dzieciństwa mówi 
że: „ przy składzie MW teren był równy, można tam było paść krowy 
a skład ochraniał pracownik wyposażony w trąbkę sygnałową którą, 
informował o nieprzewidzianych sytuacjach”. Trudno dziś sobie wy-
obrazić taki sposób alarmowania o zaistniałym zagrożeniu.
Przechodząc wzdłuż potoku „Miękinka” piękną aleją grabową docho-
dzimy do częściowo zasypanego budynku. Jest najstarszy zachowa-
ny budynek kamieniołomu. Jego powstanie datuje się na 1908 rok. 
Nazywany jest często „starą maszyną”. Pozostały zachowane na nim 
fragmenty ornamentów. Według przekazów na jednej ze ścian był 
zabudowany zegar słoneczny. Po drugiej stronie potoku zachowa-
ły się ruiny dawnego magazynu olejowego. Koryto rzeczki Miękinki 
uregulowane i zabezpieczone przed podmyciem. Zostało to wykona-
ne ok. 1923 roku.



Po prawej stronie „Miękinki” rozciąga się teren tak zwanej „made-
ry”. To składowisko materiałów porfirowych różnej granulacji po-
wstałych w procesie technologicznym jego przeróbki. Fabian Łagan 
w swoich opracowaniach o kamieniołomie pisze że „madera to za-
pasy klińca z lat około 1930 z okresu kryzysu i braku zbytu. Jest 
to olbrzymi nasyp o wymiarach 350 x 200m Wyrównany stanowił 
miejsce rekreacyjne i użyteczne dla mieszkańców Miękini i okolic. 
Znajdowały się tu między innymi: boisko sportowe do piłki nożnej, 
boisko do siatkówki, koszykówki, rzutnia, skocznia, bieżnia, plac 
ćwiczeń i organizacji imprez dla powstałej w 1927 roku Straży Po-
żarnej i Związku Strzeleckiego”. 
Obecnie po próbach jego eksploatacji w latach 70 ubiegłego wieku 
nie przypomina wspaniałego miejsca dla którego został stworzony.



TEREN PRZY „MIĘKINCE” 
W tym miejscu przed wojną znajdował się staw rybny należący do 
Rudolfa Tegla. Ten niezwykły człowiek pełniący funkcję zarządcy 
kamieniołomu w latach 1918-1945, doprowadził go do świetno-
ści a opowieści o nim są bardzo ciekawe. Jako ciekawostkę należy 
wspomnieć o tym że, Rudolf Tegel ofiarował kamień porfirowy na ist-
niejący do dziś pomnik „Nieznanego Żołnierza” w parku Bogackiego 
w Krzeszowicach.
Pan Wiesław Lasoń przytacza swoich przodków którzy pamiętali: „że 
pan Tegel często zapraszał proboszcza z Nowej Góry do pływania 
łódką po wspomnianym stawie”. O czym wtedy dyskutowali i roz-
prawiali nie dowiemy się nigdy. Jako ciekawostkę podaje również 
informację że „młodzież z Miękini chciała wybudować staw na tere-
nie należącym do kamieniołomu, przyłapani na tej pracy przez pana 
Tegla nie tylko nie zostali za to zrugani ale zarządca oddelegował 
dodatkowo pracownika kamieniołomu specjalnie do pomocy”
Po zasypaniu stawu na jego miejscu powstało boisko piłkarskie. Na 
nim młodzież nie tylko z Miękini ale nawet z Krzeszowic rozgrywała 
mecze piłkarskie chociaż warunki były bardzo spartańskie. Obecnie 
teren ten jest mocno zarośnięty i zaniedbany.
Za mostkiem miejsce zwane „centralką”. Nieoceniony pan Wiesław 
wyjaśnia skąd taka nazwa. „Na pewno znajdował się tu jedyny tele-
fon w kamieniołomie i z niego miej można było uzyskać połączenie 
z odpowiedzialnymi za ruch kamieniołomu osobami”. 



NOWY ZAKŁAD PRZERÓBCZY
Nowy zakład przeróbczy funkcjonował w latach 1962-1975. Na sta-
rych fotografiach widać że w tamtym okresie czasach był bardzo no-
woczesny i niezwykle rozbudowany. Składał się z: kruszarni wstęp-
nej, kruszarni wtórnej, sortowni, zespołu estakad z zabudowanymi 
przenośnikami do transportu urobku. 
Czesław Wójcik pracujący wówczas w kamieniołomie wyjaśnia, że: 
„proces technologiczny przeróbki porfiru rozpoczynał się od jego 
transportu ciężkimi samochodami z miejsca wydobycia do kruszarni 
wstępnej. Tutaj następowała jego wstępna obróbka. Następnie przez 
zabudowany system przenośników taśmowych porfir był transporto-
wany na obiekty kruszarni wtórnej, gdzie podlegał dalszej przeróbce, 
a potem na urządzenia sortowni. Tam następował jego ostateczny 
podział na różne frakcje ziarnowe, załadunek na wagony, i wysyłka 
do odbiorców Oczywiście jest to schemat bardzo uproszczony, bo 
w rzeczywistości procesy technologiczne były bardziej skompliko-
wane, pracochłonne, wymagały stosowania wielu maszyn urządzeń 
i technologii”. Sortownię często nazywano „młynami kamieniarski-
mi”, i na starych fotografiach ta nazwa często się pojawia. 

SORTOWNIA 
ZWANA RÓWNIEŻ 
„MLYNAMI KAMIENIARSKIMI”

KRUSZARNIA
WTÓRNA

ZESPOŁY ESTAKAD  
Z ZABUDOWANYMI  
PRZENOŚNIKAMI

KRUSZARNIA 
PIERWOTNA



ZESPOŁY ESTAKAD  
Z ZABUDOWANYMI  
PRZENOŚNIKAMI





OBELISK  UPAMIĘTAJĄCY MIEJSCE  ŚMIERCI 
ROTMISTRZA ANDRZEJA LEŚNIAKA
Przy głównej drodze przez kamieniołom jest to miejsce szczególne. 
Kamień postawiony w tym miejscu informuje że, zginął tu tragicznie 
rotmistrz Andrzej Leśniak. Był on jednym z założycieli grupy kawa-
leryjskiej Niepołomice przekształconej później w Szwadron Niepo-
łomice 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego. 14 maja 2006 
roku ok. godz. 14 podczas jazdy konnej po terenach kamieniołomu 
w Miękini spadł z konia doznając śmiertelnych obrażeń. Znajomi 
i przyjaciele uczcili jego pamięć stawiając właśnie ten obelisk.

DAWNY BUDYNEK SZTYGARÓWKI
Wybudowany w latach 1948-1949 z dolomitu libiąskiego i porfiru 
miękińskiego pełnił funkcje administracyjne Miękińskich Kamie-
niołomów Drogowych. W budynku funkcjonowała przychodnia le-
karska i poradnia dentystyczna. Obecnie po całkowitej przebudowie 
i modernizacji jest własnością Akademii Górniczo – Hutniczej w Kra-
kowie. Mieści się tu Centrum Rozwoju i Poszanowania Energii.



OBIEKT PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM
Częściowo wkopany w skarpę budynek to dawna lodownia. Wyko-
rzystywana w lecie do przechowywania towarów dla znajdującego się 
po drugiej stronie sklepu spożywczego. Napis „H. Kulka i S-ka 1909” 
świadczy o dacie jego budowy. Obok znajduje się potężna podstawa 
betonowa ciągnicy linowej do transportu odpadów i ziemi na hałdę 
w kierunku rzeczki Miękinki.



Opracowując niniejszą publikację chcieliśmy chociaż częściowo 
„ocalić od zapomnienia” to co jeszcze pozostało po kamienioło-
mie w Miękini. Miejsca które kiedyś tętniły życiem powoli zarasta-
ją i niszczeją. Czas i natura robią swoje. Starsi mieszkańcy powoli 
zapominają o tych wspaniałych miejscach, młodzież interesuje się 
nimi jako ewentualnymi trasami motocyklowymi i dla rajdów samo-
chodowych niszcząc to co jeszcze pozostało. 
Stale rośnie zainteresowanie Miękinią. Nowi mieszkańcy znajdują tu 
swoją „małą ojczyznę”. Dlatego uważaliśmy że warto i należy opisać 
takie miejsca chociażby dla poznawania ich w czasie spacerów i ro-
dzinnych wycieczek”. 
Jeżeli ta publikacja, spotkanie z byłymi pracownikami kamienio-
łomu i mieszkańcami Miękini chociaż w części pomoże zaintereso-
wanym poznanie tego wyjątkowego zakątka naszej miejscowości to 
cel jaki Stowarzyszenie „NA WULKANIE” założyło realizując projekt 
został osiągnięty.

Z wyrazami szacunku i podziękowań wszystkim, którzy pomogli przy 
opracowaniu tej publikacji: Autorzy 



Publikacja powstała dzięki: 
Mirosławowi Kłosowskiemu, Czesławowi Wójcikowi, 
Wiesławowi Lasoniowi, Andrzejowi Gonciarzowi, 
CZRPE AGH w Krakowie, 
Stowarzyszeniu Społeczno- Kulturalnemu „NA WULKNIE” w Miękini.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.


