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A b s t r a c t. History of the use of natural stones in Brisbane architecture (east coast Australia)
begun in 1823 when first colonists came to Australia. The authors present main historical buil-
dings of Brisbane and rocks that were used to construct them. The stone materials were taken
from closer and further surroundings of Brisbane, they include: Moggill, Murphys Creek,
Albion Heights, Breakfast Creek, Yangan, and Sydney sandstones, Oamaru limestones as well
as Upper Triassic-Lower Jurassic sandstones of Goodna and Helidon, the Triassic versicolo-
ured pyroclastic ryolitic the Brisbane tuff (consisting of tuffs and ignimbrites) exposed in Kan-
garoo Point by the Brisbane River. There is also possible to find granitoides from Albion
Heights and Enoggera, quartz diorites from Karana (Mount Crosby) and the Samford biotitic
grandiorites from Camp Mountain. Currently the Brisbane architecture is dominated by more
attractive stone material imported from outside Australia.
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Brisbane jest trzeci¹ co do wielkoœci aglomeracj¹
Australii, po³o¿on¹ na jego wschodnim wybrze¿u (ryc. 1).
W mieœcie jest widoczne wykorzystanie kamienia budowla-
nego – od czasów pocz¹tków osadnictwa europejskiego a¿
do dzisiaj. Historia stosowania kamienia w budownictwie
wi¹¿e siê z przybyciem na kontynent pierwszych osadników
w roku 1823. Posiadali oni umiejêtnoœci u¿ycia tufów, pias-
kowców i granitoidów znalezionych w okolicy Brisbane
(ryc. 1). W pobli¿u miasta zlokalizowano równie¿ znaczne
iloœci surowca ilastego do produkcji ceg³y. Trudnoœci na
jakie w pocz¹tkowym okresie napotykali budowniczowie
wi¹za³y siê z dostaw¹ wapna. Problem ten jednak zosta³
rozwi¹zany wraz z odkryciem korali w pobliskiej Zatoce
Moreton.

Informacje o zabytkowych obiektach i kamieniu, który
wykorzystano przy ich budowie, zosta³y zaczerpniête z prze-
wodnika przygotowanego dla uczestników 34 IGC (Miê-
dzynarodowego Kongresu Geologicznego), który odby³
siê w dniach 5–10 sierpnia 2012 r. w Brisbane (von Gnielin-
ski & Siemon, 2012). W przygotowaniu tej publikacji korzy-
stali oni z informacji zawartych w pracach m.in. Richardsa
(1918), Wolffa (1957) oraz Trezise’a (1990).

ZABYTKOWE BUDOWLE

Pocz¹tki miasta Brisbane siêgaj¹ czasów kolonii karnej,
która zosta³a za³o¿ona w zakolu rzeki Brisbane w 1825 r.
Wolni osadnicy zaczêli pojawiaæ siê w okolicy w 1837 r.
Najstarszym kamiennym zabytkiem w mieœcie jest Wind-
mill (Stary M³yn) wybudowany przez wiêŸniów w 1824 r.
(ryc. 2 – patrz str. 318). Pocz¹tkowo by³ on wykorzystywa-
ny do mielenia m¹ki, natomiast w póŸniejszych latach
s³u¿y³ jako wie¿a obserwacyjna oraz miejsce pionierskich
eksperymentów telekomunikacyjnych. Wie¿a zosta³a
wykonana z kamienia oraz ceg³y. Zachowane w pobli¿u
murki s¹ zbudowane z bloków kamiennych tufu brisbañ-
skiego, prawdopodobnie z kamienio³omu Kangaroo Point
(ryc. 3 – patrz str. 318).

Drug¹ najstarsz¹ budowl¹ jest Old Commissariat Store
(Magazyn) datowany na lata 1828–1829, wzniesiony rów-
nie¿ przez wiêŸniów. Œciany budynku zbudowano z blo-
ków tufu brisbañskiego o gruboœci 0,6 m pochodz¹cych
z kamienio³omu Kangaroo Point. Natomiast jego podsta-
wa, naro¿niki, parapety oraz nadpro¿a wykonano z jasno-
br¹zowego piaskowca z Goodna. Czêœæ budynku obejmuje
nadbrze¿n¹ skarpê rzeczn¹ zbudowan¹ z bloków tufu.

Najstarsz¹ budowl¹ sakraln¹ jest pochodz¹ca z 1850 r.
Kaplica œw. Stefana (St. Stephen’s Chapel). G³ównym su-
rowcem skalnym budowli by³ piaskowiec Goodna i w mniej-
szej iloœci importowany piaskowiec Sydney. Ze wzglêdu na
silne uszkodzenia materia³u skalnego kaplicê poddano re-
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Ryc. 1. Miejsca wystêpowania najczêœciej stosowanych kamieni
budowlanych w rejonie Brisbane (von Gnielinski & Siemon, 2012)



nowacji i ponownie j¹ poœwiêcono w 1999 r. Obok kaplicy
postawiono St. Stephen’s Cathedral (Katerdê œw. Stefana),
której budowê rozpoczêto w 1863 r., a zakoñczono w 1874 r.
(ryc. 4 – patrz str. 318). Jest to gotycka budowla zbudowa-
na na planie krzy¿a. Konstrukcjê katedry wykonano z tufu
brisbañskiego z kamienio³omu Skyring, zewnêtrzn¹ ok³a-
dzinê z piaskowca Breakfast Creek, natomiast dzwonnicê
zbudowano z wapienia Oamaru z Wyspy Po³udniowej
Nowej Zelandii.

W 1864 r. po³o¿ono kamieñ wêgielny pod budowê Par-
liament House (Budynek Parlamentu), co wi¹za³o siê z fak-
tem oddzielenia stanu Queensland od Nowej Po³udniowej
Walii w 1859 r. (ryc. 5 – patrz str. 318). Po otwarciu budyn-
ku w 1876 r., prace budowlane by³y nadal kontynuowane
a¿ do 1889 r. (m.in. arkady oraz fasada). W 1976 r. dodano
portyk do fasady od strony ulicy Georga. G³ówn¹ konstru-
kcjê budynku stanowi³ jasnobr¹zowy piaskowiec z Goodna.
Nastêpnie zaczêto stosowaæ piaskowiec Breakfast Creek.
W roku 1890 u¿yto piaskowca z Moggill w fasadzie oraz
arkadach, jednak ze wzglêdu na jego nietrwa³oœæ zosta³ on
zast¹piony w 1898 roku bia³ym piaskowcem z Murphys
Creek. Z tego piaskowca s¹ zbudowane równie¿ arkady.
W roku 2010 zniszczony kamieñ ze œcian zosta³ zast¹piony
piaskowcami Helidon oraz ze Stanwell (ko³o Rockhamp-
ton, na pó³noc od Brisbane). Przy budowie Parlamentu
wykorzystano równie¿ tuf brisbañski, który stanowi³ pod-
stawow¹ ska³ê w murkach oraz niektórych podporach. Progi
budynku zbudowano z ciemnoszarego piaskowca ilastego,
natomiast pod³ogi na piêtrze s¹ wy³o¿one ciemnoszarym
³upkiem o nieregularnej liniowej teksturze.

Kolejnym zabytkowym budynkiem jest General Post
Office (Budynek Poczty G³ównej). W 1872 r. wzniesiono
pó³nocne skrzyd³o tego budynku – w stylu kolonialnym,
natomiast w latach 1876–1979 powsta³y skrzyd³o po³ud-
niowe oraz czêœæ œrodkowa z kru¿gankami. Fasadê, arkady
oraz kolumny korynckie zbudowano z piaskowca z Mur-
phys Creek i Albion Heights. W podstawie budynku wyko-
rzystano kremowo-ró¿owy tuf brisbañski.

W 1889 r. wzniesiono The Mansions (Rezydencja),
budynek z³o¿ony z szeœciu trzypiêtrowych domów taraso-
wych w klasycznym stylu w³oskim. Do jego budowy u¿yto
ceg³y oraz bia³ego wapienia Oamaru z Nowej Zelandii.
Z wapienia, który jest ska³¹ porowat¹ i miêkk¹, wykonano
kolumny, ozdobne ornamenty oraz rzeŸby kotów na gór-
nych balustradach. Wapieñ Oamaru jest ska³¹ zbudowan¹
z du¿ej iloœci skamienia³oœci: mszywio³ów, szkar³upni
i otwornic, które s¹ spojone materia³em skalnym (g³ównie
wêglan wapnia) o niskiej gêstoœci, wysokiej porowatoœci
i wysokiej adsorpcji wody. W³aœciwoœci ska³y powoduj¹,
¿e nie jest to dobry materia³ kamieniarski. Z tego powodu
na przestrzeni czasu wapieñ ten, pod wp³ywem dzia³ania
kwaœnych deszczy, uleg³ rozk³adowi i musia³ zostaæ zas-
t¹piony nowym materia³em z Oamaru.

Pierwszy murowany most w Brisbane – Victoria Bridge
(Most Wiktorii) – zbudowano w latach 1894–1897. Niestety
zosta³ on prawie ca³kowicie zniszczony w 1969 r. Pozosta-
³oœciami pierwotnego mostu s¹ ³uk wejœciowy nad chodni-
kiem z przytwierdzon¹ do niego tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
œmieræ ch³opca Hektora Vasylia (w czasie uroczystoœci
z okazji zakoñczenia I wojny œwiatowej) oraz fragment
trakcji tramwajowej (ryc. 6 – patrz str. 318). Filary i przês³a
mostu zosta³y wykonane z tufu brisbañskiego natomiast

jego górna czêœæ, m.in. ³uk, zosta³a zbudowana z naprze-
mianleg³ych br¹zowych i bia³ych piaskowców Helidon.
Ozdob¹ ³uku s¹ dekoracyjne p³yty polerowane z czerwone-
go granitu Peterhead importowanego ze Szkocji.

Na prze³omie XIX i XX w. wybudowano Old Admini-
stration Building (Budynek Rz¹dowy), gdzie od 1905 do
1971 r. swoj¹ siedzibê mieli premier oraz rada wykonaw-
cza. Obecnie w budynku mieœci siê Treasury Heritage
Hotel. G³ówn¹ elewacjê obiektu podtrzymuj¹ joñskie
kolumny zbudowane z piaskowca Yangan z okolic War-
wick. W podstawie i cokole budynku u¿yto jasnoszarego
granitu Enoggera oraz ciemnoszarego diorytu kwarcowego
Karana z Mount Crosby. G³ówna konstrukcja zosta³a wy-
konana z piaskowca Helidon. Usytuowany przed frontem
budynku pomnik królowej Wiktorii postawiono w 1906 r.
Postaæ królowej, wykonana z granitu Enoggera oraz kwar-
cowego diorytu Karana, stoi na cokole zbudowanym z pias-
kowca Helidonu.

Do obiektów pochodz¹cych z XX w., które zas³uguj¹
na uwagê, nale¿¹: War Memorial (Pomnik Ofiar Wojny) na
Anzac Square oraz City Hall (Ratusz Miejski). Pomnik
Ofiar Wojny, w formie greckiego centofanu, zbudowano
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Ryc. 7. Budynek Ratusza Miejskiego, którego œciany zosta³y
ob³o¿one piaskowcem Helidon. Fot. A. Koz³owska



w 1918 r. Ma on kszta³t rotundy z 18 kolumnami, wewn¹trz
której p³onie wieczny ogieñ. G³ównymi materia³ami bu-
dowlanymi by³y piaskowiec Helidon oraz ró¿nokolorowe
tufy brisbañskie. Budynek Ratusza (ryc. 7) powstawa³
w latach 1920–1930. Zbudowany zosta³ z betonu, ceg³y
i stali, w stylu w³oskiego renesansu. Podstawê budynku
wykonano z szarego granodiorytu biotytowego Samford
z Camp Mountain. Œciany budynku, powy¿ej podstawy, od
stron wschodniej, pó³nocnej i zachodniej oraz zegar na
wie¿y zosta³y ob³o¿one piaskowcem Helidon.

KAMIENIE BUDOWLANE

Na rycinie 1 zaznaczono miejsca wystêpowania kamie-
ni najczêœciej wykorzystywanych w zabytkowych budow-
lach Brisbane. W przedstawionym opisie najciekawszych
obiektów w mieœcie, przy których budowie stosowano
surowiec skalny, wielokrotnie powtarza siê lokalny tuf
brisbañski, bardzo dobrze ods³ania siê on m.in. w Kanga-
roo Point nad rzek¹ Brisbane (ryc. 3 – patrz str. 318). Tuf
brisbañski jest wieku triasowego. Jest to ska³a pirokla-
styczna, ryolitowa o barwach bia³ej, br¹zowej, ró¿owej
i szarej. Zbudowana jest z kryszta³ów kwarcu, ortoklazu
oraz plagioklazu, które tkwi¹ w zdewitryfikowanej masie
skaleniowej (Knibbs, 1919). Ska³a ta charakteryzuje siê
zró¿nicowan¹ odpornoœci¹ na wietrzenie dlatego przy jej
stosowaniu jest wskazana uwa¿na selekcja. Robinson (1966)
wi¹¿ê tê cechê ska³y z jej barw¹. Nazwa tuf brisbañski
obejmuje zarówno tuf, jak i ignimbryt. Du¿e zastosowanie
mia³y równie¿ piaskowce wystêpuj¹ce w niedalekiej od-
leg³oœci od Brisbane, szczególnie Breakfast Creek, Goodna
oraz Helidon. Triasowy piaskowiec Breakfast Creek wys-
têpuj¹cy w bliskim s¹siedztwie miasta by³ stosowany na
pocz¹tku rozwoju budownictwa kamiennego. Jest to gru-
boziarnisty arenit subarkozowy/arkozowy, barwy jasno-
br¹zowej. Nastêpnie zaczêto u¿ywaæ piaskowca Goodna.
Ska³a ta, wieku górny trias/dolna jura znajduje siê w od-
leg³oœci oko³o 20 km na po³udnie od Brisbane. Jest to œred-
nioziarnisty arenit sublityczny/kwarcowy spojony mine-
ra³ami ilastymi oraz cementem kwarcowym (Wikipedia).
Ska³a ta barwy jasnobr¹zowej jest odporna na wietrzenie
(Knibbs, 1919). W póŸniejszym okresie zaczêto powsze-
chnie stosowaæ piaskowiec górnotriasowy/dolnojurajski

Helidon, wystêpuj¹cy w odleg³oœci ok. 110 km na zachód
od Brisbane. Jest to œrednioziarnisty arenit kwarcowy/sub-
lityczny o barwach br¹zowej, bia³ej i ró¿owej w zale¿noœci
od zawartoœci ¿elaza i manganu (Knibbs, 1919; Ablatio Pty
Ltd). Materia³ detrytyczny jest spojony cementem kwarco-
wym i kaolinitowym oraz matriksem ilasto-¿elazistym.
Ska³a ta charakteryzuje siê nisk¹ porowatoœci¹ (oko³o 3%
objêtoœci ska³y) i dobr¹ odpornoœci¹ na wietrzenie (Ablatio
Pty Ltd). Jako kamieñ budowlany mia³y zastosowanie
tak¿e ska³y granitoidowe. Pocz¹tkowo granit by³ importo-
wany z innych stanów lub z zagranicy, tak jak np. granit
Peterhead ze Szkocji. Nastêpnie zaczêto u¿ywaæ granitu
Enoggera wystêpuj¹cego w okolicy Brisbane. Niestety ze
wzglêdu na utlenienie pirytu do limonitu (Robinson, 1966),
granit ten na skutek wietrzenia ulega „nie ³adnemu dla oka”
zabarwieniu. W póŸniejszym okresie zaczêto stosowaæ gra-
nodioryt Samford, który nie zawiera pirytu. Wystêpuje on
w odleg³oœci kilkunastu kilometrów na pó³nocny-zachód
od Brisbane. Wspó³czeœnie, w nowobudowanych obiek-
tach nadal jest u¿ywany kamieñ lokalny, jednak szersze
zastosowanie ma kamieñ importowany. Wi¹¿e siê to z ni¿-
szymi kosztami oraz wiêksz¹ atrakcyjnoœci¹ materia³u
importowanego.
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Ryc. 2. Stary M³yn – najstarszy zabytek w Brisbane wykonany
z kamienia i ceg³y. Murek otaczaj¹cy budowlê zosta³ zbudowany
z tufu brisbañskiego. Fot. K. Jarmo³owicz-Szulc

Ryc. 3. Œciana tufu brisbañskiego ods³aniaj¹ca siê w Kangaroo
Point, nad rzek¹ Brisbane

Ryc. 5. Budynek Parlamentu, przy budowie którego wyko-
rzystano w kolejnoœci nastêpuj¹ce piaskowce: Goodna, Breakfast
Creek, Moggill oraz Morphys Creek

Ryc. 4. Katedra Œw. Stefana – najstarsza budowla sakralna w Brisbane.
Do konstrukcji u¿yto tufu brisbañskiego, zewnêtrzna ok³adzina
wykonana zosta³a z piaskowca Breakfast Creek, a dzwonnica
z wapienia Oamaru z Nowej Zelandii

Ryc. 6. Zachowany ³uk z pierwszego murowanego Mostu Wiktorii
w Brisbane, zbudowanego z piaskowca Helidon. Filary i przês³a mostu
zosta³y zbudowane z tufu brisbañskiego. Ryc. 3–6 fot. A. Koz³owska

Kamieñ w zabytkowych budowlach Brisbane (Australia)
(patrz str. 345)
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