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przegrodami. Są to skamieniałości zwierząt morskich z grupy 
łodzikowatych, spokrewnionych z amonitami i dzisiejszymi 
kałamarnicami. Dzięki nim wiemy, że 450 milionów lat temu 
terytorium Europy pokryte było morzem. Jego wody nie były tak 
ciepłe i płytkie jak w dewonie, nie znajdziemy bowiem 
skamieniałości gąbek ani koralowców.

Muszle łodzikowatych widoczne
w posadzkach wykonanych
z ordowickich wapieni.

Rekonstrukcja ordowickich
łodzikowatych, których muszle
widoczne są w posadzce fary.

Na Górze Przemysła

Zaglądając do kościoła św. Antoniego Padewskiego na Górze 
Przemysła warto podejść do ołtarza. Jego stopnie wykonano z 
tak zwanego zlepieńca, czyli skały osadowej, w której tkwią duże 
okruchy starszych skał. Tymi okruchami są fragmenty wapieni 
dewońskich oglądanych już przez nas wcześniej. Uległy one 
pokruszeniu po ustąpieniu z terenu Polski dewońskiego morza, 
sfałdowaniu skał i powstaniu wysokich gór. Góry te ulegały 
erozji, a okruchy skalne transportowane po ich stokach oraz w 
korytach okresowych rzek stały się później zlepieńcami, które 
oglądamy. Po wielu kolejnych milionach lat góry przestały 
istnieć, a Europę Środkową ponownie zalały morza, w których 
powstały między innymi widziane przez nas w kościele św. 
Franciszka wapienie jurajskie z amonitami.

Zlepieńce powstałe w wyniku erozji wysokich gór.



Choć najstarsze poznańskie zabytki mają niewiele więcej niż tysiąc 
lat, to jednak możemy w nich znaleźć pamiątki o wiele starszych 
dziejów. Kamienie, z których wykonano posadzki, pomniki, 
nagrobki i ołtarze, liczą sobie bowiem nie tysiące, ale miliony lat. 
Co więcej – można w nich zaobserwować skamieniałości, czyli 
pozostałości dawnych organizmów, w większości wymarłych.

Katedra na Ostrowie Tumskim

Kościół św. Franciszka Serafickiego
przy Placu Bernardyńskim

Dwukolorowa posadzka 
kościoła została wykona-
na z dwóch odmian 
kamienia dekoracyjnego – 
ciemnego i jasnego. 
W ciemnych płytkach 
widoczne są skamienia-
łości gąbek, takich jak 
w katedrze. Są to więc 
skały tego samego wieku, 
datowane na dewon, na 
około 375 milionów lat. 
Obok obłych kształtów 
w posadzce często 
widoczne są gałązki – to 
też są gąbki, a nie szczątki 
roślin. Duże białe plamy 
to z kolei skamieniałości 
małży.

Skamieniałości gąbek widoczne
w ciemnych płytkach posadzki
kościoła św. Franciszka.

Rekonstrukcja gąbek sprzed 375 milionów lat, których
szkielety można oglądać w posadzce katedry.

W posadzce naw znajdują się płyty czarnego wapienia 
pochodzącego z miejscowości Dębnik koło Krakowa. 
Na ciemnym tle w wielu miejscach widoczne są jaśniejsze, owalne 
i nieregularne kształty. Są to szkielety skamienia-łych organizmów 
zaliczanych do grupy gąbek. Żyły one ponad 350 milionów lat 
temu, w ciepłym morzu strefy okołorównikowej, i razem z koralo-
wcami tworzyły struktury podobne do dzisiejszych raf koralo-
wych. Dzięki nim wiemy, że na terenie Polski panował niegdyś 
gorący klimat, a teren naszego kraju zalany był wodami morskimi.

Jasne płytki posadzki wykonano z jurajskiego wapienia z miej-
scowości Morawica leżącej na południe od Kielc. Ta skała także 
powstała w ciepłym morzu, które zalewało Polskę 160 milionów 
lat temu, w tych samych czasach, gdy na lądach królowały 
dinozaury. W wodach morskich pływały wówczas amonity, 
a przekroje przez ich zwinięte ślimakowato muszle, podzielone 
licznymi przegrodami, można zobaczyć w wielu miejscach 
kościoła. Obok amonitów często pojawiają się koliste struktury, 
które są skamieniałościami dobrze nam znanych gąbek, jednak 
ponad 200 milionów lat młodszych od tych, które widoczne są 
w ciemnych płytkach.

Przekrój przez muszlę amonita
widoczną w jurajskim wapieniu. 
Skamieniałości amonitów można
oglądać w kościele św. Franciszka.

             Tak wyglądały amonity, których 
      muszle można oglądać w posadzkach 

wykonanych z jurajskich wapieni.

Tuż przy głównym wejściu zobaczyć możemy skamieniałości 
gąbek i małży w dewońskich wapieniach, takie jak w kościele 
św. Franciszka. Są one słabo widoczne, ponieważ posadzka została 
mocno wytarta podeszwami butów milionów odwiedzających.

W nawach kościoła możemy oglądać tak zwaną posadzkę 
szwedzką, czyli wykonaną z wapienia pochodzącego z wyspy 
Olandii i datowanego na ordowik, a więc liczącego sobie 450 
milionów lat! Niekiedy w wapieniu tym widoczne są słabo 
zachowane, wydłużone muszle w kształcie strzał, podzielone 
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