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Albertiana 201 5 rozpoczynamy od podróży pocią-
giem do Lwówka Śląskiego. I nie byłoby w tym

nic szczególnego, ponieważ zazwyczaj tak właśnie za-
czynamy nasze wyjazdy, koleją mimo różnych ograni-
czeń nadal najłatwiej można dostać się w Sudety,
gdyby nie trasa przejazdu. Początkowo nic szczególnego,
chociaż do Legnicy, Bolesławca i Zebrzydowej po-
mkniemy pociągiem „Dolina Bobru” Kolei Dolnoślą-
skich (KD) całkowicie przebudowaną trasą kolejową.
Odcinek między Wrocławiem a Zebrzydową o długości
123 km pokonamy wg rozkładu jazdy w 1 godzinę i 46
minut, wliczając w to czas postojów na wszystkich
czynnych 19 stacjach i przystankach osobowych. Dalej
będzie ciekawie (geologicznie wjeżdżamy w Sudety) ,
ale i powolnie. Przejazd mało uczęszczanym (KD utrzy-
mują na tym odcinku jedną parę pociągów kursujących
wyłącznie w soboty i niedziele) szlakiem między Ze-
brzydową a Lwówkiem Śląskim (odległość 28 km) zaj -
mie bowiem 59 minut. Średnia prędkość pociągu, bez
uwzględnienia czasów postojów na stacjach Nowogro-
dziec, Gościszów, Niwnice, Rakowice Wielkie, wynosić
będzie mniej niż 40 km/godzinę. Gdy wysiądziemy w
Lwówku Śląskim i udamy się na zwiedzanie okolicy,
pociąg dostojnie zmierzał będzie dalej , aby po przeje-
chaniu z Wrocławia w sumie 184 km, po 4 godzinach
jazdy, dotrzeć o godzinie 1 1.00 do stacj i w Jeleniej Gó-
rze. Można narzekać na prędkość handlową „Doliny
Bobru” oraz cenę biletu, ale trzeba mieć na uwadze, że
dla pasjonatów kolej , a wśród geomorfologów wro-
cławskich jest takich kilku (por. ujawnienie się tako-
wych w Dniu Geomorfologa w Jedlinie-Zdroju) ,
przejazd na tej trasie to nie lada gratka. Wystarczy
wspomnieć o kilku tunelach i przejeździe wiaduktami
rozpiętymi nad taflą Jeziora Pilchowickiego.

Ponosząc trudy trzygodzinnej podróży do Lwówka
Śląskiego, pamiętajmy zatem, że nie jest on darmo-

wy. Raz, że docieramy do interesującego ze względu na
przeszłość geologiczną zakątka Sudetów, po drugie zaś
w jakimś stopniu przyczyniamy się do utrzymania linii
kolejowej biegnącej malowniczą doliną Bobru. Miejmy
nadzieję, że nie podzieli ona losu innych, atrakcyjnych z
punktu widzenia turystycznego i krajobrazowego, lokal-
nych połączeń w Sudetach.

N a stacj i w Lwówku Śląskim nie planujemy jakie-
goś dłuższego przywitania, bo po trzech godzinach

siedzenia w zamkniętej przestrzeni pociągu, każdy bę-
dzie myślał o jak najszybszym ruszeniu w trasę. Jej
przebieg, podany również w programie w dalszej części
Biuletynu, jest następujący: Lwówek Śląski – Panieńskie
Skały – Skałki Lóweckie – Mojesz – Pławna Dolna. Do
przejścia jest około 12 km, przy deniwelacjach nieprze-
kraczających 100 m, a więc praktycznie „po płaskim”. Po
drodze obejrzymy ciekawe obiekty geomorfologiczne i
geoturystyczne. W Lwówku będą to lapidarium z oka-
zami skał budujących nieckę północnosudecką, pia-
skowcowe ostańce denudacyjne – Panieńskie Skały,
Skałki Lwóweckie. Dla osób, które będą chciały w
szczegółach, zapoznać się z morfologią piaskowcową
okolic Lwówka polecamy lekturę on-line (pdf) pracy
Agnieszki Placek (zob. wykaz publikacj i geomorfologicz-
ne na temat Pogórza Izerskiego w dalszej części Biulety-
nu) . Koło Mojesza zajrzymy do wyrobisk dawnych
żwirowni-piaskowni w poszukiwaniu struktur będą-
cych zapisem działania na podłoże zimnego klimatu w

okresie plejstocenu. Dalej trasa biec będzie już przez
Pławną, która ciągnie się w dolinie Srebrnej (to ten sam
ciek, który koło Lwówka tworzy, krótki przełom przez
próg strukturalny Panieńskich Skał – Lwóweckich Ska-
łek) na odcinku około 8 km. Na szczęście nasza trasa za-
kończy się w Pławnej Dolnej . Tu jednak należy się
wyjaśnienie – Pławna Dolna leży mniej więcej w poło-
wie długości wsi. Przez Pławną prowadzi dość uczęsz-
czana szosa z Lwówka do Jeleniej Góry oraz
Lubomierza. Przejście ruchliwą szosą byłoby bardzo nu-
żące, a przy tym mało bezpieczne. Na szczęście można
pokonać ten odcinek ścieżką biegnącą obok szosy, a to z
powodu likwidacj i lokalnej linii kolejowej Lwówek
Śląski – Lubomierz – Gryfów. W miejscu dawnego toro-
wiska powstała bowiem kilka lat temu wyasfaltowana
trasa rowerowa.

O Pławnej , gdzie zatrzymamy się na noc (Pensjonat
Gerus) , można by pisać dużo, zaczynając od tego,

że jest to jedna ze starszych miejscowości w tej części
Sudetów, a kończąc na słynnych atrakcjach turystycz-
nych jak Muzeum Śląskich Legend, Muzeum Przesie-
dleńców czy też modelu Arki Noego. Początki Pławnej
giną w mrokach średniowiecza – pierwsze wzmianki w
dokumentach pisanych na jej temat pochodzą już z XI I
wieku. Wczesna kolonizacja tego regionu związana była
zapewne z obecnością w tutejszych skałach metamor-
ficznych złota rodzimego oraz rozproszonego w skałach
osadowych. Powstanie kasztelanii, a następnie zamku
wleńskiego – jednej z siedzib pierwszych linii piastów
śląskich, której protoplastą był Bolesław Wysoki, za-
pewne stanowiło dodatkowy impuls dla wzmożonego
osadnictwa i szybszego rozwoju gospodarczego tej czę-
ści Sudetów. W późniejszych wiekach dochodzi do tego
wydobycie surowców węglanowych, przywrócenie
wydobycia złota, a także innych metali, w tym wolfra-
mu, uranu.

D rugiego dnia będzie okazja, aby zapoznać się ze
śladami dawnego górnictwa, a oprócz tego z cie-

kawymi obiektami geoturystycznymi – porwakami
piaskowcowymi wśród skał bazaltowych oraz struktu-
rami związanymi z podmorskim wulkanizmem. Kulmi-
nację trasy, w sensie orograficznym, stanowić będą
ruiny zamku Wleń, który posadowiony został na
ostańcu denudacyjnym zbudowanym ze staropaleozo-
icznych law poduszkowych (por. artykuł A. Michnie-
wicz) . Ze Wzgórza Zamkowego stromą ścieżką, którą
podobno pokonywała również św. Jadwiga Śląska, zej -
dziemy do Wlenia, aby wsiąść do pociągu KD „Dolina
Bobru”, który powiedzie pełnych pozytywnych wrażeń
uczestników XI I DG z powrotem do Wrocławia.

Zgeomorfologicznym pozdrowieniem

Andrzej Traczyk

Wrocław, 4 XI 2015 r.
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7 XI 2015
Planowany przyjazd do Lwówka Śląskiego godz. 9.12. Z
dworca około 9.30 udamy się wzdłuż murów miejskich
do lapidarium skał sudeckich, a potem przez Szpitalną
Górę do Panieńskich Skał i dalej do Lwóweckich Skałek.
Ze skałek na Złoty Widok i do Mojesza (po drodze zwie-
dzenie jednej ze żwirowni w poszukiwaniu struktur pe-
ryglacjalnych) . Z Mojesza scieżką rowerową do centrum
Pławnej i pensjonatu "Gerus". Po zakwaterowaniu –
obiad.
Po odpoczynku poobiednim, około godziny 17 rozpocz-
nie się sesja naukowa. W programie sesji przewidziane
są dwie prezentacje:
(1 ) Morfologia okolic Lwówka Śląskiego–Wlenia –
A. Traczyk
(2) 10 lat obcowania z przyrodą. Zwierzęta Polski w
obiektywie – P. Kurek

Po sesji referatowej około godziny 19 spotkanie towa-
rzyskie – "Klimaty lwóweckie". W tej części naszego spo-
tkania: dwa kwizy (temat konkursów to niespodzianka) ,
reminiscencje z kszubskiego wesela (kaszëbsczi wieselé)
...

8 XI 2015
Około godziny
9 wejście z
Pławnej w kie-
runku Golejo-
wa, Kleczy i
dalej Wleń-
skiego Gródka
do Wlenia
gdzie zakończe-
nie trasy. Po
drodze: pozo-
stałości wa-
pienników koło
Golejowa, rzeź-

ba strukturalna rowu Wlenia, pokrywy piaskowcowe na
górze Gniazdo, odsłonięcie porwakow piaskowcowych,
lawy poduszkowe na Wzgórzu Zamkowym, ruiny zam-
ku Wlen (Lenno) . Z Wlenia odjazd o gdzinie 14.40 pocią-
giem KD do Wrocławia. Przyjazd do stacji Wrocław
Główny o godz. 18. Po godz. 18 spontaniczne wyjście
pod nasyp?

ŚW. ALBERT – PATRON GEOMORFOLOGÓW

Ś

A
.

Romański sarkofag Alberta Wielkiego w
krypcie kościoła dominikanów pod
wezwaniem św. Andrzeja (grafika
poniżej ) w Kolonii (Fot. P. Migoń, 201 5-
04-30)

Źródło: Przewodnik Góry i Pogórze Kaczawskie, Wyd. PLAN



Biuletyn XII Dnia Geomorfologa, 7-8.11 .201 5

– 4 –

23-24 listopada 201 4, Różanka (Góry Bystrzyckie)

Orlice (PR) do Usti n/O. Mimo wczesnej
pory nikt nie śpi, a za oknem już świta

Czas w pociągu można było
przeznaczyć na lekturę Biuletynu DG

Piotr mami swoimi fotografiami
przyrody ożywionej, a pociąg sunie do
Międzylesia

Przywitanie na dworcu w Międzylesiu.
Mało nas, gdzie podziała się reszta

uczestników XIDG?

Punkt zaopatrzeniowy w Międzylesiu -
prowiant noszony na różne sposoby,
nawet w cienkiej foli i

Na rynku w Międzylesiu

Ujeżdżanie symbolu Międzylesia - biedny
wilczek

GGddyybbyy nn iiee ssttóówwaa PPiioottrraa mmłłooddzziieeżż nn iiee
wwiieeddzziiaałłaa bbyy jjaakk wwyygg llaaddaałł WWaarryyńńsskkii --
ppaattrroonn jjeeddnneejj zz uu ll ii cc ww MMiięęddzzyylleessii uu
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UUcczzeessttnn ii ccyy XXIIDDGG ssttuudd ii uu jjąą ppii ll nn iiee BBiiuu lleettyynn
pprrzzyy ssttaannoowwiisskkuu wwooddoowwsskkaazzoowwyymm nnaa
NNyyssiiee KKłłooddzzkkiieejj

GGrruuppaa ppoośścciiggoowwaa nnaa AAuuttoossttrraaddzziiee
SSuuddeecckkiieejj

PPrryymmuussiikk,, kkuubbeełłeekk,, GGaall ii ccyyjj sskkii ,,
mmaannddaarryynnkkaa ii zzaa cchhwwii ll ęę rroozzggrrzzeewwaajjąąccyy
nnaappóójj bbęęddzziiee ggoottoowwyy

RRaaddoośśćć ppoo eekksspplloorraaccjj ii ddzzii uurryy ppooggóórrnn iicczzeejj ,,
wwllaazzłłoo ddoo nn iieejj kkii ll kkaa oossóóbb

W kamieniołomie wapieni krystalicznych
na Żelaznej Górze

Sztolnia na zboczu Żelaznej Góry - wielkość oraz
urządzenie korytarza (ceglana i betonowa

obudowa) było zaskoczeniem dla zwiedzających

Radość, a nawet euforia narastała u niektórych uczestników
wycieczki proporcjonalnie do przebytych kilometrów - ciekawe
tylko jak na skutki jej działania zareaguje miejscowy rolnik?

Różanka wita - motyw róży widoczny był
w wielu miejscach wsi, tu wiata

przystanku autobusowego z Basią S.

Trasa XIDG wiodła z Międzylesia tzw. Autostradą Sudec-
ką do Różanki. Po drodze, pierwszego dnia, zwiedzano
zabytkowe centrum Międzylesia, dawne kamieniołomy
wapieni i sztolnie pogórnicze na Żelaznej Górze nad Ró-
żanką. Eksploracja dwnych sztolni okazała się nielada
atrakcją dla uczestników XIDG, tym bardziej, że trasa nie
była zbyt długa, ani wymagająca, a pochmurna pogoda
nie zapewniała dalekich widoków.

Drugi dzień XIDG to nawiedzenie największych atrakcji
okolic Różanki – jaskini Solna Jama oraz riun zamku
Szczerba (Śnielinek). W Solnej Jamie trzech śmiałków –
magistrantów ZGeom podjęło udaną próbę pokonania
jeziorka i syfonu krasowego odgradzającego
wewnętrzne partie jaskini. Pozostali też mieli kontak z
wodą ale opadową – przez kilka minut przy jaskini
intesywnie padało.
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W ośrodku „Regle” w Różance przed
sesją, ale tym razem prezentacyjną

Prezentacja programu sesji
popołudniowej w Różance

Kolega Marek Kasprzak na spotkanie wiecyorne
przygotował kwiz na temat Zakładu. W tle na
slajdzie znajoma postać .. .

Wieczorek towarzyski - na początek
powinszowania dla Marzeny i Kacpra z

okazji ich niedawnych zaślubin

Po lewej wrześniowi nowożeńcy w stro-
jach bawarskich. Życzenia, uściski i pre-
zent dla „Młodych” od uczestników XII
DG. Po środku podarunek dla uczestni-
ków XIIDG od „Młodych”. Na zdjęciu po-
niżej sudeckie specjały z południowej
strony gór.

Sztolnia na zboczu Żelaznej Góry - wielkość oraz
urządzenie korytarza (ceglana i betonowa

obudowa) było zaskoczeniem dla zwiedzających

W kamieniołomie wapieni krystalicznych
przy wejściu do jaskini Solna Jama

Próba nikczemnej napaści przy
omawianiu budowy geologicznej
okolic Różanki
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Eksploracja Solnej Jamy - na zdjęciu
Marek J. wynurza się z czeluści jaskini

Po pokonaniu jeziorka i syfonu
krasowego przed dalszą drogą należy się

rozgrzać procentami

Psina Pchełka i jej Pani. Spojrzenie
Pchełki wyraża wszystko.. .

WW rrii uunnaacchh zzaammkkuu SSzzcczzeerrbbaa -- kkoolleeggaa
WWaallddeekk nnaajjwwyyrraaźźnn iieejj cczzeeggoośś sszzuukkaa

UUśśmmiieecchhyy nnaa ttwwaarrzzaacchh -- wwyycciieecczzkkaa jjaakk cchhyybbaa ii ccaałłyy
wwyyjjaazzdd bbyyłł uuddaannyy

Żółto-biały EZT Przewozów
Regionalnych przed podjęciem grupy
XIIDG powracającej do Wrocławia

Tradycyjne zdjęcie grupowe uczest-
nikow XI Dnia Gemorfologa przed
budynkiem OW „Regle” w Różance
(na zdjęciu nie ma Krzysztofa P.,
który wczesnie rano pojechał do
Barda odbyć ćwiczenia terenowe).
Na XI DG zgłosiło się 30 osób, ale
ostatecznie do Różanki przybyło 26,
w tym liczba grupa magistrantów,
doktorantów oraz dwoje gości z Inst.
Nauk Geologicznych UWr.

Dziękuję wszystkim autorom
zdjęć (Basi, Marzenie, Piotrowi –
jeśli kogoś pominąłem to z góry
przepraszam) za ich udostępnie-
nie i możliwość publikacji w Biule-
tynie XII Dnia Geomorfologa. AT
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Otoczenie Wlenia to mniej znany, w porównaniu
do okolic Złotoryi czy Lwówka Śląskiego obszar

złotonośny w zachodniej części Sudetów. W literatu-
rze krajoznawczej często przytaczane są informacje na
temat wydobycia tego kruszca ze starych osadów
rzecznych zalegających wy-
soko nad współczesnymi
dnem Kaczawy czy Bobru.
Śladem tej działalności są
liczne drobne wyrobiska
(szybiki) i hałdy tworzące
rozległe pola eksploatacyjne.
Jedno z nich rozciąga się w
lesie na północ od drogi z
Lwówka do Płakowic – jest
ono oznaczone kamiennymi
tablicami informującymi o
pozostałościach średnio-
wiecznego górnictwa. H isto-
rię i tradycję wydobycia
złota propagowana
jest m.in. przez Polskie Brac-
two Kopaczy Złota w Złoto-
ryi. Wiedza na temat innych
miejsc występowania złota
w zachodniej części Sudetów
jest mniej znana. W różnych
wydawnictwach turystycz-
nych i popularnonauko-
wych (Staffa 2003) pojawiają się wzmianki o
lokalnych wystąpieniach tego metalu szlachetnego w
skałach litych, ale miejsca jego poszukiwaniach i wy-
dobyciu są dzisiaj mało czytelne w krajobrazie.

Spośród nich warto zwrócić uwagę wystąpienia po-
łożone na południe od Lwówka Śląskiego po za-

chodniej stronie doliny Bobru. W strefie tej
występują złoża polimetaliczne towarzyszące łupkom
serycytowo-kwarcowym należącym do metamorfiku
kaczawskiego. Okruszcowanie to skoncentrowane jest
w żyłach kwarcowych przecinających poprzecznie se-
rie łupkowe. Żyły te zawierają m.in. arsen, żelazo,
ołów, arsenopiryt, piryt, galenę, uran oraz złoto rodzi-
me. Szczególnie bogaty pod tym względem jest obszar
między Kleczą, Radomicami a Golejowem, który w li-
teraturze geologicznej określany jest jako jeden z naj -
bogatszych w Polsce (Domaszewska 1964) . Tylko w
okresie 1922–1933 cztery pola górnicze (Dennoch, Gluc-
kauf, Wunschenort, Hussdorf I /I I ) w tym regionie do-
starczyły ok. 600 ton rudy surowej zawierającej
28,6 g Au/t i 10 t koncentratu o zawartości 64 g Au/t.
Złoto w złożu Radomice–Klecza występuje w postaci
submikroskopowych wrostków i zawarte jest przede
wszystkim w złotonośnym pirycie, a w mniejszym
stopniu w arsenopirycie (Domaszewska 1967) . Na tym
polega podstawowa różnica między tym złożem a in-
nymi pierwotnymi złożami Dolnego Śląska, w któ-
rych złoto przeważnie zawarte jest w związkach
arsenu. Być może, iż ten inny sposób występowania
ma wpływ na zawartość złota w rudzie, która jest naj -
bogatszą pierwotną rudą na Dolnym Śląsku (Doma-
szewska 1967) .

Klasyfikację złóż w rejonie Radomic przeprowadził
Mikulski (2000) . Stwierdził on, że złoto rodzime

występuje tu w postaci okruszcowanych arsenopiry -
tem riodacytów, masywnych rud arsenopirytowych,
brekcjach kominowych z mineralizacją arsenopiryto-
wą oraz w okruszcowanych porfirach. Skały te należą
do tzw. południowo-kaczawskiej strefy złotonośnej ,

która rozwinęła się przypuszczalnie w wyniku działa-
nia hydrotermalnych systemów pomagmowo-meta-
morficznych w czasie od górnego karbonu do dolnego
permu (Mikulski i in. 201 1 ) .

Złoża złota w okolicy Wlenia eksploatowane były
do głębokości ok. 200 m, ale ich skomplikowana

budowa geologiczna (prawie pionowe zaleganie żył
oraz uskoki poprzeczne) oraz trudne warunki hydro-
geologiczne spowodowały, że tylko część głównie
płytko zalegających złotonośnych rud siarczkowych
została z nich wydobyta (Mikulski i in. 201 1 ) .

I nteresujące informacje na temat eksploatacj i złóż w
okolicach Wlenia, zebrała na podstawie literatury

niemieckiej Domaszewska (1967) . Według niektórych
autorów niemieckich górne partie żył kruszconośnych
w Radomicach i Kleczy zostały rozmyte i zerodowane,
przez dopływy Bobru i przeniesione na złoża wtórne,
które dały początek ob?tym rozsypiskom złota w re-
jonie Lwówka Śląskiego (Zbylutów, Dworki, Włodzice
Wielkie, Sobota, Ustronie i in.) . Jak już wspomniano
wyżej złoża te eksploatowane były już w średniowie-
czy (por. udział gwarków ze z okolic Złotoryi i Lwów-
ka w Bitwie pod Legnicą w 1241 r.) . Domaszewska
(1967) wskazuje jednak, „że na temat złóż złota w Ra-
domicach i Kleczy brak jest danych historycznych, co
wydaje się dosyć dziwne, ponieważ o pobliskich ko-
palniach złota w rejonie Lwówka, Złotoryi i Starej
Góry zachował się dość ob?ty materiał archiwalny”. W
końcu XIX w., wraz z postępem wiedzy na temat bu-
dowy geologicznej Sudetów, również na podstawie
starych doniesień kronikarskich, dotyczących kopalni
kruszców na Dolnym Śląsku, rozpoczęto ponownie
prace poszukiwawcze złota, m.in. w okolicach Lwów-
ka, Radzimowic (Stara Góra) , Złotoryi. W tym okresie

28-Klecza, 29-Radomice, 30-Pilchowice, 31 -
Wleń (Domaszewska 1 964)



Biuletyn XII Dnia Geomorfologa, 7-8.11 .201 5

– 9 –

rozpoczęto także górnicze prace poszukiwawcze w Ra-
domicach i Kleczy, w trakcie których natrafiano na sta-
re wyrobiska i chodniki. Zwrócono ponadto uwagę na
obecność licznych zapadlisk na powierzchni terenu.
Znaleziska te wskazują, że niegdyś była tu duża kopal-
nia o dobrze rozwiniętej i długotrwałej eksploatacj i .
N iektórzy badacze niemieccy wyrażali również po-
gląd, że odkrywcami pierwotnych złóż złota koło Kle-
czy i Radomic byli górnicy z Lwówka, którzy idąc w
górę biegu Bobru i śledząc złotonośne rozsypiska w
aluwiach tej rzeki, w końcu natrafili na ich źródło (Do-
maszewska 1967) . Najazd Tatarów w 1241 r. zrujnował
eksploatację terenów złotonośnych. I stnieje hipoteza,
że część górników schwytali Tatarzy i wywieźli do
Azj i, gdzie pracowali przy eksploatacj i złota na Ałtaju.
Część z nich schroniła się natomiast w górach i być
może wtedy właśnie rozpoczęli oni eksploatację złóż
pierwotnych koło Wlenia. Z nielicznych wzmianek
wynika, że kopalnie w Radomicach i Kleczy ostatecz-
nie przerwały pracę w 1625 r., tj . w pierwszym okresie
wojny 30-letniej (Domaszewska 1967) .

Prace górnicze podjęto w okolicach Wlenia dopiero
po upływie ponad 250 lat, a i dzisiaj , ze względu

na postęp technologiczny oraz zapotrzebowanie na
metale szlachetne jest to region perspektywiczny, o
czym świadczy opracowanie weryfikujące stan wiedzy
na temat zasobów złota (Mikulski i in. 201 1 ) . Ostatnim
czasie powstał nawet projekt wznowienia prac
poszukiwawczych w rejonie na południe od
Lubomierza i Gryfowa (chodzi o złoża uranu) , co
jednakże spotkało się z protestami lokalnej
społeczności.

N a koniec należy wspomnieć o wynikach badań
geologicznych z lat 90. ubiegłego wieku prowa-

dzonych w niecce północnosudeckiej . Wykazały one,
że złoto występuje również w strefie mineralizacj i roz-
ciągającej się wzdłuż powierzchni granicznej oddziela-
jącej skały czerwonego spągowca od skał cechsztynu

(Speczik, Wojciechowski 1997) . Granica ta odsłania się
na powierzchni terenu i pod przykryciem osadów
czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych na odcinku
przeszło 70 km, licząc od Bolesławca przez Złotoryję,
Lwówek Śląski po dolinę Kwisy na północ od Luba-
nia. W skałach omawianej strefy przeciętna zawartość
złota w poziomie złotonośnym jest tego samego rzędu
co w złotodajnych piaskowcach białego spągowca w
okolicach kopalni Polkowice Zachód. Autorzy tego
opracowania wskazują przy tym, że w światowej
praktyce poszukiwawczej zawartość złota rzędu 0,8-1,5
g/t w ciałach typu pokładowego (soczewkowatego)
odsłaniających się na powierzchni terenu, niezależnie
od ich pochodzenia, jest uważana za perspektywiczną.
Pomimo znacznego zainteresowania na szczęści dla
okolicznej przyrody i krajobrazu w najbliższym czasie
nie jest chyba planowane wydobycie złota w strefie
kontaktu skał czerwnonego spągowca i cechsztynu na
Pogórzu Izerskim.
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Domaszewskiej (1 967)

Narzędzia górnicze z XVI wieku znalezione w pobliżu
szybu "Złotego Osła" w Złotym Stoku
(http://www.zlotystok.pl/sciezka/pl/1 0osiol.htm)
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Wschodnia cześć Pogórza Izerskiego położona między
dolinami Oldzy (dopływ Kwisy) a Bobru cechuje się

dosyć żywą jak na obszar pogórski, morfologią terenu.
Można to wiązać ze zróżnicowaną budową geologiczną te-
go obszaru, tj . występowaniem rozciągających się z NW na
SE pasm zbudowanych ze skał odmiennej genezy i różnej
odporności na procesy niszczenia. W obrębie południowego
skrzydła niecki śródsudeckiej wśród skał o wysokiej odpor-
ności odznaczają się kwarcowe piaskowce górnokredowe
okolic Lwówka Śląskiego oraz wulkanity – melafiry czer-
wonego spągowca. W obrębie metamorfiku kaczawskiego
są to łupki kwarcowo-serycytowe i serycytowo-kwarcowe
(często określane jako fylity) z żyłami kwarcu oraz socze-
wani wapieni krystalicznych i zieleńców, a podrzędnie łupki
kwarcowo-łyszczykowe z grafitem (Milewicz 1970). Pia-
skowce kredowe w okolicach Lwówka formują asymetrycz-
ne grzbietu – progi strukturalne, z czołami eksponowanymi
w kierunku południowo-zachodni. W przypadku skał czer-
wonego spągowca pozytywne formy rzeźby, w postaci sze-
rokich, obłych grzbietów wytworzyły się w obrębie
melafirów. Drugorzędne formy grzbietów, o mniejszej wy-
sokości względnej powstały natomiast w obrębie wychodni
dolomitów tkwiących w formie wąskich pasm wśród pia-
skowców i iłów czerwonego spągowca.

P odobnie jak w okolicach Różanki w Górach Bystrzyc-
kich, gdzie byliśmy w ubiegłym roku, tak i w północnej

części Pogórza Izerskiego występują skały węglanowe, któ-
re w drugiej połowie XIX i na początku XX w. były inten-
sywnie eksploatowane. Są to przede wszystkim
prekambryjskie wapienie krystaliczne tworzące wydłużone
soczewy wśród łupków serycytowo-kwarcowych i innych

należących do jednostki metamorfiku Gór Kaczawskich.
Ponadto występują tu dolomity, wapienie i wapienie dolo-
mityczne towarzyszące cechsztyńskim piaskowcom, mu-
łowcom, iłowcom i zlepieńcom. Znaczne zapotrzebowanie
na surowce węglanowe wraz z rozwojem przemysłu i bu-
downictwa w drugiej połowie XIX w. sprawiło, że nawet
stosunkowo niewielkie wystąpienia tego typu skał w obrę-
bie Pogórza Izerskiego były przedmiotem eksploatacji. Wy-
starczy spojrzeć na mapę topograficzną obejmującą okolice
Pławnej i Wlenia (Messtischblatt arkusz 4959 – Liebenthal,
1937 r.), żeby dostrzec liczne wyrobiska dawnych kamie-
niołomów i położonych przy nich wapienników. Ogółem na
arkuszu wymienionej mapy doliczyć się można 8 miejsc,
gdzie zlokalizowane były piece wapienne (K.O. – Kalkofen)
oraz jeden większy zakład przeróbczy.

Dwa zakłady pracowały w oparciu o wapienie krysta-
liczne występujące w strefie łupków metamorficz-

nych. W pozostałych zaś pozyskiwano dolomity i wapienie
ze skał osadowych cechsztynu. Cztery spośród nich zlokali-
zowane były na południe od Pławnej, między Golejowem
(Kolonia Pławna, na mapie topograficznej w skali 1:25  000
ukł. „65” w miejscu tym widnieje nazwa Pławna Górna) a
Łupkami – wydobywano tu dolomity występujące w formie
wkładek w piaskowcach i iłowcach cechsztynu.

W północnej części strefy zbudowanej ze skał cechsz-
tynu dwa duże miejsca eksploatacji istniały w Moje-

szu. Pierwsze z nich położone było przy południowym
krańcu wsi na zachód od szosy i linii kolejowej do Lubo-
mierza. Na mapie z 1937 roku miejsce to oznaczone było
już jako dawny/były wapiennik (ehem. K.O.). W tym czasie
działał natomiast duży zakład rozlokowany 1,5 km na za-

Formy antropogeniczne w okolicach Wlenia

Formy pogornicze w okolicy Wlenia: (A) Wyrobiska poszukiwawcze (piaski złotonośne) przy drodze do wsi Łupki, (B) Szyby
i hałdy w w rejonie Kleczy (na podstawie: www.geoportal.gov.pl)
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chód od Mojesza. Były tu dwie duże odkrywki. W po-
łożonej na północ od drogi wiodącej w górę doliny
Wilczycy (lewy dopływ Srebrnej) pozyskiwano mate-
riał ilasty(?), w drugiej zaś wydobywano dolomity. W
oparciu o te zasoby działał tu jeszcze do końca lat 40.
XX w. (?) zakład Kruse-Werke Gesellschaft zajmujący
się produkcją materiałów ogniotrwałych – szamoto-
wych (źródło dolny sląsk org) (ryc.). W 1946 r. został
on przejęty przez Państwo zgodnie „§30 Zarządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie
trybu postępowania przy przejmowaniu przedsię-
biorstw na własność Państwa (Dz. U.R.P. Nr 17, poz.
114)”.* Z opisu w tym zestawieniu wynika, że zakłady
w Mojeszu były filią przedsiębiorstwa eksploatującego
materiał krzemionkowy (kwarcyty, piaski kwarcowe)
m.in. w Nowogrodźcu, Mściszowie i Osiecznicy. Po-
wojennej historii tego zakładu niestety nie udało się
odtworzyć na podstawie źródeł internetowych. Na
szczegółowej mapie geologicznej Sudetów w skali
1:25  000, arkusz Lwówek Śląski (oprac. J. Milewicz)
wydanej w 1959 roku zaznaczono jeszcze zabudowa-
nia fabryki. Na mapach edycji z lat 1981-1989 zaznaczono
natomiast tylko pozostałości po budynkach, co oznaczało-
by, że jeszcze przed 1980 rokiem zakład już nie funkcjono-
wał (podobny stan „zn.” widnieje na wojskowej mapie
topograficznej 1:25  000, arkusz M-33-32-C (Lwówek Ślą-
ski) prezentującej stan z 1983-1984).

J ako ciekawostkę, odnoszącą się do przemysłu wapienni-czego, można podać, że największe kamieniołomy skał
węglanowych i zakład przeróbczy istniał w dolinie Bobru
na południe od Wlenia w Pilchowicach. Wydobywano tu

wapienie krystaliczne w łomach położonych na wysokości
470 m n.p.m na południowym skłonie Wietrznika (482 m
n.p.m.). O skali tego wydobycia świadczy to, że ściany naj-
większego wyrobiska osiągały wysokość od 20 do 46 m.
Urobek z kamieniołomów przesyłano kolejką napowietrzną
do zakładu przeróbczego położonego w dnie doliny Bobru
na wysokości 270 m n.p.m. Znaczenie tego zakładu podkre-
śla również fakt, że doprowadzono do niego, od stacji Nie-
lestno, położonej na linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek
Śląski, specjalną bocznicę kolejową.

P ółnocna cześć Pogórza Izerskiego to także region obfi-
tujący w różnorodne surowce budowlane. Należy tu

przede wszystkim wymienić górnoreglowe piaskowce
kwarcowe, które w okolicy Lwówka Śląskiego formują sze-
reg grzbietów strukturalnych. Piaskowce te były wydoby-
wane na potrzeby budowlane w Mojeszu Dolnym na
zboczu doliny przełomowej Srebrnej oraz na północnym
skłonie grzbietu z Lwóweckimi Skałami. Kilka niewielkich
kamieniołomów zaspokajało lokalne potrzeby surowcowe
miasta – wiele budowli w Lwówku zawiera elementy ka-

mienne pochodzące z tego lokalnego źródła. Warto przy
tym wspomnieć jako ciekawostkę, że w 1691 r. w kamie-
niołomie w Mojeszu Dolnym wykuto kilka kamiennych ko-
ryt słodowych na potrzeby browaru miejskiego (Staffa
2003). Wydobycie to jak już wspomniano, miało charakter
miejscowy. Większe znaczenie gospodarcze miały kamie-
niołomy piaskowca położone na północny-zachód od
Lwówka Śląskiego między Radłowką a Niwnicami, gdzie
w kilku łomach wydobywano piaskowce ciosowe grubo-
ziarniste i zlepieńcowate cenomanu tj . te same skały, które

eksploatowano w Mojeszu Dolnym. Interesujące jest, że na
szerszą skalę nie wykorzystywano przy tym triasowych pia-
skowców kwarcowych, których szerokie pasmo przylega od
południowej strony do wychodni utworów górnokredo-
wych.

P oza piaskowcami górnokredowymi pewne znaczenie
gospodarcze miały także melafiry występujące w 3-4

pasmach wśród skał osadowych czerwonego spągowca
tworzących południowo- zachodnie obramowanie niecki
północnosudeckiej . Przegląd map topograficznych i geolo-
gicznych wskazuje jednak, że melafiry te nie były wydoby-
wane na szerszą skalę. W okolicy Pławnej występuje kilka
małych wyrobisk, w których pozyskiwano zapewne ten su-
rowiec na lokalne potrzeby. Znacznie większym zaintereso-
waniem cieszyły się natomiast piaszczysto-żwirowe utwory
czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe, zachowane gdzienie-
gdzie w postaci płatów zalegających na łagodnych po-
wierzchniach działów międzydolinnych. Zainteresowanie
tym matriałem wynikało nie tylko z potrzeb budowlanych
(kruszywo naturalne), ale związane było także z pozyski-

Obiekty przemysło-
we na arkuszu mes-
stischblatt
Lubomierz (wypeł-
nione kwadraty -
wapienniki)

Fragment tekstu zarządzenia 1 76 Ministra Przemysłu z dnia 26 sierpnia 1 946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu
przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa zawirający informację o zakładach w Mojeszu.
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Czy geologię okolic Lwówka Śląskiego i Wlenia,
czyli północnej części Pogórza Izerskiego można

poznać w Jeleniej Górze? Okazuje się, że jest to możli-
we i to nie za sprawą wizyty w Bibliotece Miejskiej czy
też Muzeum Karkonoskim, ale dzięki krótkiemu space-
rowi z centrum Jeleniej Góry do parku miejskiego na
Wzgórzu T. Kościuszki (412 m n.p.m.). Na południo-
wym skłonie wzniesienia przy żółtym szlaku do Stani-
szowa znajduje się przekrój geologiczny Sudetów
Zachodnich. Przedstawia on właściwie, jeśli posługiwać
się podziałem fizyczno-geograficznym, przekrój zachod-
niej części Sudetów Środkowych oraz Sudetów Zachod-

nich. Linia przekroju biegnie bowiem od Teplic nad
Metują przez Góry Krucze, Grzbiet Główny Karkonoszy
do Szrenicy, po czym skręca w kierunku północnym i
dalej prowadzi przez Góry i Pogórze Izerskie aż do Góry
Grodziec.

S zczegółowy opis przekroju znajduje się na tablicy
informacyjnej VIII przystanku ścieżki dydaktycznej

poprowadzonej w parku miejskim na Wzgórzu Ko-
ściuszki. Ścieżka ta powstała z inicjatywy Urzędu Mia-

sta w Jeleniej Górze przy współpracy z
Zachodniosudeckim Towarzystwem Przyrodniczym.
Wiadomości prezentowane w dalszej części niniejszej
notatki w dużej mierze nawiązują opracowania przygo-
towanego przez przez A. Paczosa (nb. absolwenta wro-
cławskiej geomorfologii i długoletniego dyrektora
Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach).

P rzekrój jest półkolisty i ma długość 20 metrów, co w
naturze odpowiada odcinkowi ponad 100 km. Zo-

stał on wykonany w oparciu o profil geologiczny opra-
cowany przez wrocławskiego geologa prof. Georga
Güricha a zamieszczony w jego przewodniku geolo-

gicznym po Karkonoszach. Na oryginalnej rycinie sięga
on na północy aż po Chojnów. Model w Jeleniej Górze
jest krótszy, bo sięga tylko do Grodźca (389 m n.p.m.),
pomijając końcowy odcinek zbudowany z luźnych skał
trzeciorzędowych.

P rzekrój na Wzgórzu Kościuszki skonstruowano z
naturalnych skał występujących w Sudetach w ob-

razowanej części Sudetów, tj . z piaskowców, porfirów,
gnejsów, hornfelsów (Śnieżka), bazaltów (Grodziec),

waniem złota. Jedno z takich miejsc, gdzie w śre-
dniowieczu eksplorowano osady złotonośne poło-
żone jest na niewielkim wzniesieniu przy drodze
do wsi Łupki. Na południe od Kleczy i Wlenia
rozciąga się natomiast strefa łupków metamorficz-
nych serii kaczawskiej poprzecinanych złotono-
śnymi żyłami kwarcu. Pod względem zasobności
jest to najbogatsze złoże złota rodzimego w Polsce
(zawartość złota dochodzi tu nawet do 29 g/t, pod-
czas gdy w bogatych złożach osadowych w okolicy
Lwówka przecietnie wynosi od 0,1 do 0,2 g/t). Ale
to już zupełnie inna historia ... (oprac. AT)

(*) w zarządzeniu tym podano, że zakład zaj -
muje się „Prowadzeniem kopanin kwarcytu
i produkcją materiałów ogniotrwałych”

Kamieniołom wapieni
i dolomitów w Mojeszu
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które zostały ułożone tak, aby przypominały ich rzeczy-
wisty, ale oczywiście ze względu na skalę uproszczony,
układ w terenie. Ogółem do budowy profilu użyto około
30 różnych rodzajów skał. Jak podaje A. Paczos skały te
„zostały po odpowiedniej obróbce ułożone tak, by z
przodu tworzyły gładką powierzchnię
przekroju, u góry zaś profil powierzchni
terenu w 2. krotnym przewyższeniu.
Skala pozioma wynosi ok. 1: 5000 (1 m
długości profilu odpowiada 5 km w na-
turze)”.

I nicjatorami budowy tej atrakcji tury-stycznej w parku miejskim byli dzia-
łacze Riesengebirgsverein (RGV –
Towarzystwa Karkonoskiego), wykona-
nia całości podjął się natomiast mistrz
murarski, a przy tym również członek
RGV, Alfred Dähmel z Jeleniej Góry
(Czerwiński J., 1990, Model geologicz-
ny Sudetów Zachodnich w Jeleniej Gó-
rze, Pielgrzymy' 89. Materiały
krajoznawcze SKPS, Wrocław, s. 10-
12). Co ciekawe, jak informuje Czer-
wiński (1990), idea budowy profilu zro-
dziła się w 1900 r. podczas wycieczki
członków jeleniogórskiej sekcji RGV do
Lwówka Śląskiego. Być może zachętą
do podjęcia tego wysiłku było nawie-
dzenie przez uczestników wycieczki la-
pidarium geologicznego, które powstało
w Lwówku Ślaskim pod koniec XIX w.
Istnieje również przypuszczenie, że ini-
cjatorem postawienia przekroju mógł
być sam G. Gürich (Czerwiński 1990).
Prace budowlane rozpoczęto jeszcze w
1900 r., a uroczyste odsłonięcie profilu
odbyło się 3 lipca 1902 r. Jak wspo-
mniano wyżej, górna krawędź przekroju
naśladuje relief gór, m.in. panoramę
Karkonoszy, którą kiedyś można było stąd podziwiać
(obecnie nie jest to możliwe ze względu na drzewostan).
W opisie przystanku nr VIII ścieżki dydaktycznej A. Pa-
czos wskazuje, że „lokalizacja profilu na jednym z
wierzchołków Wzgórza Kościuszki nie była przypadko-
wa. Park był wówczas miejscem spacerów licznych go-
ści przyjeżdżających do Jeleniej Góry, mieszkających w
pensjonatowej dzielnicy u stóp Wzgórza Kościuszki.
Nie bez znaczenia było też sąsiedztwo Muzeum Towa-
rzystwa Karkonoskiego (dziś Muzeum Karkonoskie),
które posiadało liczne okazy geologiczne z okolicy. Z
miejsca ustawienia przekroju widoczna była niegdyś
fragmentaryczna panorama Karkonoszy ze Śnieżką
włącznie, co umożliwiało niejako konfrontację części
profilu z naturą.”

W okresie powojennym przekrój geologiczny na
Wzgórzu Kościuszki uległ pewnemu zapomnie-

niu. Większość wydawnictw turystycznych i krajoznaw-
czych pomijało fakt jego istnienia, w nielicznych zaś
zawarte były tylko skąpe informacje ogólne (Czerwiński

1990). Skutkiem zaniedbania i braku konserwacji tak jak
i całe założenie parkowe na Wzgórzu Kościuszki rów-
nież i przekrój ulegał powolnej dewastacji. Dopiero w
latach 2010-2012 na zlecenie Urzędu Miejskiego w Je-
leniej Górze, przy współudziale środków finansowych z
UE, wykonano prace rewitalizacyjne w parku oraz odre-
staurowano przekrój geologiczny, który stał się częścią
ścieżki dydaktycznej . W ten oto sposób przywrócono do
życia ten unikatowy obiekt krajoznawczy i edukacyjny o
ponad 100-letniej historii.

AT

Lokalizacja profilu na planie Jeleniej Góry z ok.
1 940 r. 1 – profil geoloigczny, 2 – siedziba i muzeum
RGV
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Wleń to malownicze miasteczko położne w zakolu
doliny Bobru na pograniczu Pogórza Izerskiego i

Gór Kaczawskich. Pierwotna osada założona we wcze-
snym średniowieczu uzyskała dzięki nadaniu Henryka I
Brodatego, prawa miejskie już w 1214 r. Bolesław I
Wysoki (1127-1201), ojciec księcia Henryka, wcześniej
rozpoczął w miejscu dawnego grodu na Górze Zamko-
wej budowę murowanego zamku, którego ruiny z okrą-

głą basztą dominują do dzisiaj nad miastem. Jest to
prawdopodobnie pierwszy murowany zamek na zie-
miach polskich, na co wskazywałby, oprócz przekazów
historycznych, prowadzone w ostat-
nich latach badania archeologiczne.
Lokalizacja zamku w tym miejscu
nie była przypadkowa. Zadecydowa-
ły o tym warunki posadowienia i wa-
lory obronne wzniesienia. Wzgórze
Zamkowe stanowi wydłużony osta-
niec twardzielowy zbudowany ze
staro-paleozoicznych wulkanitów
(zieleńców i diabazów) występują-
cych w otoczeniu łupków metamor-
ficznych. Oprócz tego w pobliżu
Góry Zamkowej występują młode
wulkanity kenozoiczne – intruzje ba-
zaltowe, które przebiły łupki należą-
ce do metamorfiku kaczawskiego
oraz górnokredowe piaskowce wy-
pełniające rów tektoniczny Wlenia. Wspomniane wulka-
nity stanowią, obok zabytków kulturowych, ważną
atrakcję geoturystyczną tej części Pogórza Izerskiego.

L awy pukliste na Górze Zamkowej. Góra Zamkowa
(384 m n.p.m.) wznosi się 115 m nad dnem doliny

Bobru oraz 40-60 m ponad otaczające od zachodu i pół-
nocy obniżenia morfologiczne. Wschodni, miejscami
skalisty skłon wzniesienia opada stromo do doliny Bo-
bru. Widoczne są na nim diabazowe skałki z lawami pu-
klistymi (zwanymi również poduszkowymi). Lawy te
klasyfikowane są jako metawulkanity wieku kambryj-
skiego, należące do kompleksu kaczawskiego. Są one
produktem płytkomorskich wylewów lawy bazaltowej

w dawnej strefie ryftu kontynentalnego
(Awdankiewicz, Krzemińska, 2011).
Podczas erupcji gorąca lawa podlegała
szybkiemu schłodzeniu przez wodę i za-
stygając, rozpadała się na kuliste, elipso-
idalne, przeważnie spłaszczone
(bochenkowate) formy. Spłaszczenie tych
struktur wiąże się z oddziaływaniem na
lawę ciśnienia hydrostatycznego panują-
cego na dnie oceanu. Lawy poduszkowe
mają gąbczastą, szklistą skorupę, oraz
koncentryczną budowę i są spojone sub-
stancją międzypuklinową złożoną z roz-
tartej miazgi lawowej, szkliwa, tufu lub
osadu morskiego. Średnica poduszek la-
wowych na Wzgórzu Zamkowym docho-
dzi do kilkudziesięciu centymetrów.
Lawy te, oprócz wspomnianych skałek, są

dobrze widoczne u podstawy południowej części murów
zamkowych od strony zachodniej . W obrębie wychodni
można zaobserwować również inne efekty szybkiego

stygnięcia lawy w warunkach wodnych. Są to m.in.
pierwotne spękania wypełnione kalcytem oraz hialokla-
styty, czyli skały składające się ze szklistych fragmen-
tów lawy (Grocholski, Jerzmański, 1975). Stanowisko to
zostało opisane jako punkt OGT  9 Geostrady Sudeckiej
(Łodziński i in. 2009).

Rekonstrucja zamku romańskiego z pocz.
XIII w. wg C. Busko (źródło: Kajzer L.,
Kołodziejski S., Salm J., 201 0,
Leksykon zamków w Polsce,
Wyd. Arkady)

Schemat powstawania law po-
duszkowych w czasie wylewów
podmorskich (źródło: Awdankie-
wicz, Krzemińska, 2011 )
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S kały Porwaki. Drugim sta-
nowiskiem wulkanitów w

okolicy Wlenia są neogeńskie
bazalty nefelinowe z tkwiącymi
w nich porwakami – ksenolitami
piaskowców. To interesujące od-
słonięcie można oglądać na
północno-wschodnim stoku góry
Gniazdo (444 m n.p.m.), w daw-
nym wyrobisku położonym przy
drodze z Wleńskiego Gródka do
Kleczy. Bazalty widoczne w
dawnym kamieniołomie związa-
ne są z najmłodszym etapem
wulkanizmu (Łodziński i in.,
2009) w tej części Sudetów. W
okresie neogenu zasadowa lawa
bazaltowa wdarła się w strefę
dyslokacji obramowującej rów
Wlenia, zabierając ze sobą roz-
kruszony materiał piaskowcowy
(Wagner 1961).

W ścianach kamieniołomu widoczne są ksenolity
piaskowców górnokredowych, które osiągają

długość od kilku do 200 cm. Nietypową, wyjątkową w
skali ponadregionalnej , cechą tych porwaków jest od-
dzielność kolumnowa piaskowców. Przejawia się ona
obecnością pięcio– lub sześciobocznych kolumn – słup-
ków piaskowcowych o średnicach od 2 do 4 cm. Prawie
wszystkie kolumny zapadają ku północy pod kątem 35-
50o i tylko w jednym odsłonięciu piaskowców ich cios
jest skierowany na południe. Wagner (1961) wyróżnił tu
dwa rodzaje porwaków:
• Porwaki zbudowane z piaskowców, które nie zosta-
ły zmetamorfizowane, ale wykazują oddzielność słu-
pową. Ziarna piaskowca są wyraźnie widoczne, słabo
obtoczone, materiał jest stosunkowo łatwy do rozkru-
szenia.
• Porwaki składające się z piaskowca, który uległ
„pseudokwarcytyzacji”. Te fragmenty skały wykazują
wyraźną oddzielność słupową i są twardsze niż pia-
skowce niezmetamorfizowane, ze względu na częścio-
we termiczne przetopienie spoiwa skalnego.

Kamieniołom bazaltów wraz z porwakami piaskow-
ców od 1990 roku stanowi pomnik przyrody nie-

ożywionej . Jest to również jedno ze stanowisk (OGT10)
na trasie Geostrady Zachodniosudeckiej (Łodziński in.
2009) ukazującej najciekawsze obiekty geologiczne Su-
detów. Dostęp do stanowiska porwaków ułatwia wyty-
czona w 2003 r. przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Góra Gniazdo”.

Oprac. A. Michniewicz
Wsp. A. Traczyk

Literatura:
Awdankiewicz M., Krzemińska E., 201 1, H istoria

geologiczna aktywności wulkanicznej na obszarze
Polski, Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych,
60(3-4) , s. 261 -275.

Grocholski A., Jerzmański J., 1 975, Zabytki paleowul-
kanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony
przyrody, Ochrona Przyrody, 40, s. 291 -340.

Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Mastej W.,
2009, Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachod-
niosudeckiej , Geoturystyka, 4(19) , s. 1 9-42.

Wagner S., 1 961, Kolumnowa oddzielność porwa-
ków piaskowca w bazalcie z okolic Wlenia (Dol-
ny Śląsk) , Kwartalnik Geologiczny, 5(1 ) , s. 21 7-220.

Dziedzic K., Kozłowski S., Majerowicz A., Sawicki L.
(red.) , 1 979, Surowce mineralne Dolnego Śląska,
Zakł. Narod. im Ossolińskich – Wydawnictwo,
Wrocław, s. 308.

Oddzielność słupowa piaskowców na ścianie
kamieniołomu bazaltu (źródło: http://pomniki-
przyrody.odskok.pl/)

Przekrój przez rów Wlenia - strzałką zaznaczono bazalty
neogeńskie (źródło: Pawlak 1 992)
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Wybierając miejsce kolejnego zjazdu w ramach
Dnia Geomorfologa, zawsze stajemy przed

problemem zebrania fachowej literatury dotyczącej
odwiedzanego regionu. W większości przypadków
problem ten nie dotyczy publikacj i krajoznawczych,
historycznych czy nawet geologicznych, bo tych jest
całkiem sporo, a prac geomorfologicznych.
Prezentowany poniżej wykaz publikacj i dotyczących
rzeźby Pogórza I zerskiego zawiera zaledwie
kilkanaście pozycj i . Z tej liczby, dwie publikacje są
autorstwa geologów badających obszar niecki
północnosudeckiej [3] [9] , a dwie inne zostały zawarte
w materiałach konferencyjnych. Widać przy tym, że
zainteresowanie autorów poniższych prac skupiało się
głównie na zagadnieniach rzeźby dolinnej i
czwartorzędowych zmian sieci rzecznej . W czterech
przypadkach [1 ] [6] [10] [1 1 ] zaprezentowana została
problematyka wpływu struktury podłoża na
zróżnicowanie rzeźby terenu. Na wyróżnienie
zasługuje przy tym praca Agnieszki Placek, która w
detaliczny sposób opisała Skałki Lwóweckie – jedną z
głównych atrakcj i geoturystycznych okolic Lwówka
Śląskiego. Jeśli posłużyć się żargonem naukowym, to
można powiedzieć, że odwiedzane przez nas Pogórze
I zerskie cechuje się dużym potencjałem
publikacyjnym. Wystarczy, chociażby pochylić się nad
zagadnieniem przekształcenia rzeźby tego regionu w
efekcie działalności górniczej , której początki w tej
części Sudetów datowane są na przełom XI i XI I w. W
przypadku prac, których tytuł nie odnosi się
bezpośrednio do omawianej części Sudetów, w
nawiasach podano uzupełniający opis ich zawartości.

[1 ] Adam A., 2004, Rzeźba strukturalna Pogórza
Kaczawskiego i północno-wschodniej części
Pogórza I zerskiego. Przyroda Sudetów, z. 7, s. 1 75-
190.

[2] Bartkowski T., 1 966, O genezie Wzgórz
Sławnikowickich (Pogórze I zerskie) , Badania
Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XVI I , s. 7-
23.

[3] Grocholski, A., Milewicz, J., 1 958. Morfologia i
rozwój doliny Bobru między Lwówkiem a
Bolesławcem, IG Biul. 129, Z badań geologicznych
na Dolnym Śląsku, 6, s, 1 1 1 -145.

[4] Jahn A., 1977, The permafrost active layer in the
Sudety Mountains during the last glaciation,
Quaestiones Geographicae, 4, s. 29-42. (zawiera
opis strukturperyglacjalnych wMojeszu)

[5] Jahn A., 1995, Some remarks on hydrographical
changes in the Sudety Mountains. Quaestiones
Geographicae, Special I ssue 4, s. 121 -124. (dotyczy
zmian przebiegu dolin Bobru i Kwisy na Pogórzu
Izerskim)

[6] Maciejak K., Migoń P., 1990, Rzeźba
krawędziowa Pogórzy: I zerskiego i Kaczawskiego,
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, t. 46, nr 4-5, s. 73-81.

[7] Michniewicz A., 201 5, Morfologia przełomu
Bobru między Wrzeszczynem a Siedlęcinem na
Pogórzu Izerskim, Przyroda Sudetów, t. 1 8 (201 5) ,
s. 221 -236. (przełomy leżą na pograniczu Pogórza
I zerskiego i Gór Kaczawskich)

[8] Migoń P., 1998, Kwarcytowy głaz narzutowy koło
Lubania (Sudety Zachodnie) , Chrońmy Przyrodę
Ojczystą, t. 54, z. 4, s. 1 10-1 13.

[9] Milewicz J., 1 961, Quaternary fluvial and glacial
deposits in the region of Lwówek Śląski, Zesz.
Nauk. Uniw. Wrocł. Seria B., Nauki Przyrodnicze,
Nauka o Ziemi V, 8, s. 81 -92.

[10] Pawlak R., 1992, Odwrócenie rzeźby i inne
zjawiska geologiczne okolic Wlenia, Karkonosz.
Sudeckie materiały krajoznawcze, SKPS, Wrocław,
z. 7, s. 106-1 13.

[1 1 ] Placek A., 2008, Formy skalne przełomu Srebrnej
koło Lwówka Śląskiego, Przyroda Sudetów,
1 1 (2008) , s. 1 1 1 -126.(publikacja dostępna na stronie Zach.-
sudeckiego Tow. Przyrodn: http://ztp.eko.org.pl/)

[12] Traczyk A., 2010, Quaternary drainage network
evolution of the Izerskie Mts. Forefield (Western
Sudetes) in the light of the geomoprhometric
analysis, Geomorfologický sbornik 9, 1 1 .
mezinárodní konference Stav geomorfologických
výzkumů v roce 2010, Branná, 1 1 .-13.5.2010, s. 65-
66.

[13] Traczyk A., 201 1, Ewolucja sieci dolinnej Pogórza
I zerskiego w świetle analizy geomorfometrycznej ,
[w:] M. Mazurek, M. Ewertowski, IX Zjazd
Geomorfologów Polskich, Georóżnorodność
rzeźby Polski Poznań, 20-22 września 201 1,
Streszczenia, Wyd. Stow. Geomorfologów
Polskich, Inst. Geoekologii i Geoinformacj i UAM,
Poznań, s. 1 51 (streszcz.) .

[14] Traczyk A., Kasprzak M., 2010, Morfologia i
morfogeneza doliny Maciejowickiego Potoku we
wschodniej części Pogórza I zerskiego, Przyroda
Sudetów, t. 13 (2010) , s. 235-250.

ZestawiłA. Traczyk

Nietrudno chyba, patrząc na ten rysunek domyślić się, o
jaką publikację chodzi (źródło: Karkonosz, Mat. Kraj . SKPS)?
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Konkurs wiedzy przeprowadzony na ostatnim Dniu
Geomorfologa w Różance przez kolegę Marka Ka-

sprzaka wykazał, że wiedza na temat historii naszych spo-
tkań, nawet wśród ich „żelaznych” uczestników jest co
najmniej wątpliwa. Niestety pamięć jest zawodna, dlatego
też, aby uporządkować te sprawy, przedstawiam poniższe
kalendarium dla przypomnienia naszej już ponad dziesię-
cioletniej historii.

S tatystycznie rzecz ujmując, w DG uczestniczyło prze-
ciętnie 21 (±9) osób. Najmniej uczestników liczył

VDG. W pochmurny i deszczowo-śnieżny poranek na sta-
cji kolejowej w Henrykowie, gdzie było miejsce zbiórki,
zapowiadało się bardzo skromnie – 3 osoby. Jak się jednak
wkrótce okazało, większość osób dojechała samochodami
do nieodległych Raczyc. W sumie na tym DG pojawiło się
zatem 9 osób i byłoby nawet trochę więcej , gdyby nie to,
że niektórzy zaspali na poranny pociąg do Kłodzka.

Rekordowa liczba osób pojawiła się natomiast rok
wcześniej na IV DG w Karpaczu – Wilczej Porębie.

Było nas tam, głównie za sprawą „najazdu” studentów z III
roku studiów licencjackich 40 osób, w tym jeden gość za-
graniczny ze Szkocji. Sprawa tak znacznej popularności te-
go DG jest nadal niewyjaśniona. Być może stało się to za
przyczyną pewnego zbiegu okoliczności. W tym samym
terminie tj . 19-20 października obchodzony był również II
Dzień Pajaca. Bliższe szczegóły dotyczące idei tego święta
nie są jednak znane.

Można by sądzić, że o popularności danego DG decy-
dowało położenie wysokościowe miejsca, w któ-

rym się on odbywał. Nie ma tu jednak ścisłej reguły, tym
bardziej że dla miejsc wydawałoby się bardziej atrakcyj-
nych, bo położonych w wyższych partiach Sudetów (po-
wyżej 650 m n.p.m) rozrzut liczby uczestników wynosi
prawie 30 (wpływ IVDG).

J eśli chodzi o rozkład przestrzennyDG to widać wyraźnie, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy GIS, że
w Sudetach i na ich przedpolu jest du-
żo miejsc, gdzie DG jeszcze nie zawi-
tał. Chodzi tu przede wszystkim o
zachodnią część Kotliny Kłodzkiej ,
oraz szeroki pas terenu obejmujący
Pogórze Kaczawskie, wschodni skraj
Gór Kaczawskich, Pogórze Bolkow-
skie i zachodnią część Gór Wałbrzy-
skich oraz Kotlinę Kamiennogórską i
jej południowe otoczenie. Znaczne
połacie Przedgórza Sudeckiego to
również swoista „ziemia niczyja”.
Można zatem życzyć naszemu gronu
geomorfologicznego, aby idea DG
kwitła i rozwijała się, bo w Sudetach
(na Dolnym Śląsku – może ze wzglę-

du na
nie-
przewi-
dywalność
klimatu zaintereso-
wać się również terenami ni-
zinnymi?) tyle jeszcze do
zobaczenia.
AT
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Na ostatniej stronie poprzedniego, 11 Biuletynu zamie-
ściliśmy grafiki, które zdobiły okolicznościowe

edycje koszulek kolejnych Dni Geomorfologa. Okazało się
przy tym, że dwa loga – dwie grafiki gdzieś się zapodziały,
a  ślad w  postaci jakiegoś zapisu cyfrowego, również po
nich zaginął. Nauczeni tym przykrym doświadczeniem po-
stanawiamy, aby kolejne wydania Biuletynu zawierały in-
formacje na temat materiałów okolicznościowych
przygotowywanych na nasze spotkania.

T ym razem zamieszczamy logo XII DG zaprojektowa-
ne przez kol. Marka Kasprzaka. Jeszcze przed jego

upowszechnieniem doszły do
nas jednak głosy, że wzbudzi-
ło ono jakieś kontrowersje
(podobnie zresztą było
w  ubiegłym roku z  Różanką).
Nie wiemy, czy logo wypły-
nęło przed premierą w  wyni-
ku przecieku, podsłuchu,
włamania do komputera, czy
też celowych działań służb
(wiadomo jakich), trudno sta-
ło się. Aby jednak ukrócić
wszelkie dalsze insynuacje
oraz domysły w  stylu „co au-
tor miał na myśli” wyjaśnia-
my. Logo XII DG przedstawia
przekrój przez próg struktu-
ralny.

U kazuje on, w  syntetycz-
ny sposób wykształcenie

osadów kredowych w  niecce
lwóweckiej . Idąc od góry, za-
znaczono górnokredowe mar-
gle, piaskowce ciosowe,
piaskowce wapniste, pia-
skowce margliste. Literą Q
oddano obecność pokrywy
luźnych osadów czwartorzę-
dowych.Nadmieniamy przy
tym, że jest to wyłącznie wi-
zja autorska i  nie może ona
stanowić podstawy do żad-
nych roszczeń odnośnie do
stanu faktycznego, to jest bu-
dowy progu strukturalnego

położonego na południowy-wschód od centrum Lwówka
Śląskiego (tzw. Wzgórze Kombatantów). Kolejnym ele-
mentem logo jest wspięty na tylnych łapach lew (związek
z  elementem herbu Lwówka Śląskiego) wydzierający pa-
zurami z  podłoża piaskowcowe kolumny (czarne elementy
o  butelkowatym pokroju). Wspomniane wyżej kolumny
możemy oglądać w  terenie jako Skałki Lwóweckie. A  jeśli
komuś wydaje się, że na tym rysunku jest coś innego to
trudno, nic na to nie poradzimy.

AT, MK

DG




