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SŁOWO WSTĘPNE
Nie było wyjścia... Na pierwszym zebraniu Zakładowy
padło pytanie „… a Dzień Geomorfologa to kiedy bę-
dzie w tym roku?” Trudno, przyszło zająć się organiza-
cjąDG - Albertian a.d.2011.

Rok temu nasze spotkanie w Karpaczu Górnym zakoń-
czyliśmy postanowieniem, że „najwyższy czas przenieść
się do wschodniej części Sudetów”. Powstał nawet pomysł,
aby miejscem następnego spotkania był Karłów w Górach
Stołowych. Pomysł dobry, ale jego realizacja natrafiła na
trudności natury logistycznej. Nie jest problemem znale-
zienie miejsc noclegowych w Karłowie, o tak późnej porze
roku trudno jednak dostać się do „serca” Gór Stołowych.
Po okresie wakacyjnym, od października zawieszona zo-
stała na okres zimowy większość kursów autobusowych –
ani tam dogodnie dojechać, ani sensownie powrócić do
Kłodzka i Wrocławia.

Nasz wybór padł zatem na miejsce niezbyt oddalone od
Wrocławia, ale również gwarantujące możliwość przeżycia
„górskiej przygody” – nieco już dzisiaj zapomnianą
wschodnią część Gór Wałbrzyskich – Góry Czarne. W la-
tach 80. ubiegłego wieku można było tu dojechać z Wro-
cławia malowniczą linią kolejową wiodącą wzdłuż doliny
Bystrzycy przez Świdnicę i  Zagórze Śląskie do Jedliny
Zdroju. Istniała wówczas nawet relacja kolejowa: Wrocław
– Sobótka – Świdnica – Jedlina Zdrój – Nowa Ruda –
Kłodzko – Międzylesie. Dzisiaj na szlaku kolejowym koło
Jedliny można co najwyżej przejechać się drezyną, a regu-
larną komunikację autobusową między Wałbrzychem
a  Świdnicą przez Zagórze Śląskie zastąpiły min-busy. Ta
cześć Sudetów jest przez to, wyjąwszy turystykę samocho-
dową, w obecnych czasach również trudno dostępny ko-
munikacyjnie, a przez to i rzadko odiwedzana jako rejon
wycieczek geograficznych.

Ze względu na ciekawą problematykęmorfologiczną
oraz bliskośćWrocławia, jeszcze do końca lat 80. odbywa-
ły się tu wyjazdy w ramach ćwiczeń terenowych z geografii
fizycznej kompleksowej (Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Zagó-
rze Śląskie). Zajęcia te prowadzone były przez pracowni-
ków Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki pod
kierownictwem prof. W. Walczaka (ćwiczenia te obejmo-
wały również wyjazdy do Barda – Polanicy Zdroju, Książa,
Sobótki). Po latach, okolice położone na wschód od doliny
Bystrzycy, ostatnio nawiedzali kilkakrotnie wro-
cławscy antorpogeomorfolodzy. Obywało się
w ramach obozów Koła Naukowego Studentów
Geografii. Opiekukami tych obozów była
Agnieszka Latocha i Krzysztof Parzóch.

Teren położony między Pełcznicą a Bystrzycą
odwiedziliśmy również w 2009 r. z grupą specja-
lizacyjnąw ramach ćwiczeń z „Geologii i geo-
morfologii Sudetów”. Zadaniem studentów,
uczestniczących w tej wycieczce, było przygoto-
wanie przewodnika terenowego. Byly z tym po-
ważne trudności, bo w literaturze
geomorfoogcznej jest mało prac dotyczących tej
części Sudetów (ich wybór zawarty jest w końco-
wej części Biuletynu).

Warto zatem odwiedzić ten zakątek Sudetów, który czę-
sto omijany jest ze względu na bliskośćWałbrzycha i jego

przemysłu wydobywczo-energetycznego, który zresztą
uległ spektakularnej destrukcji (likwidacji) czy też ze
względu na fatalny stan dróg. Czasami okazuje się, że tuż
„za miedzą” znajdujemy ciekawe przyrodniczo miejsca
i obiekty. Historia rozwoju Wałbrzycha i okolic, zwłaszcza
jego funkcji gospodarczych, przemysłowych, a także tury-
stycznych jest interesująca. Znajdziemy tu między innymi
przykłady ciekawych, a zapominanych już dzisiaj miej-
scowości wypoczynkowych, czy też lokalnych atrakcji tu-
rystycznych (np. punktów widokowych, skałek itp.).

Przykładem może być chociażby Kamieńsk, w którym
kończy się trasa pierwszego dnia VIII DG. W niedodległej
przeszłości była to wieś przemysłowa (=górnictwo węgla
kamiennego, wydobycie porfirów) w której pod na prze-
łomie XIX/XX w. zaczęły rozwijać się funkcje letniskowe
(=komunikacja kolejowa, bliskość uzdrowisk itp.). Dzisiaj
ten funkcje wypoczynkowe i turystyczne Kamieńska są
ponownie przywracane. Dla geomorfologa ciekawe będzie
natomiast zetknięcie się z „silnie energetyczną” rzeźbą
porfirowych wzniesień i grzbietów, czy też problemem za-
sięgu lądolodu skandynawskiego i peryglacjalnych prze-
kształceń rzeźby wschodniej części Gór Wałbrzyskich.

Obserwacjom rzeźby sprzyjać będzie jesienna pora
(ogołocone już z liści drzewa, nie będą przesłaniaćwido-
ków bliższych i dalszych), oraz pogodna i ciepła aura – te-
goroczny początek listopada jest wyjątkowo słoneczny
i ciepły z temperaturami sięgającymi we Wrocławiu do
+19 ºC. W Górach Wałbrzyskich w trakcie VIII Dnia
Geomorfologa zapewne nie będzie takich upałów, ale też
nie spodziewamy się, po analizie prognoz meteorologicz-
nych, jakiegoś nagłego załamania pogody i pochodu zimy.

Z życzeniami udanego VIII Dnia Geomorfologa
Andrzej Traczyk

Wrocław, 9 listopada 2011 r.

Widok ogólny Kamieńska na przełomie XIX i XX w.
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PROGRAM VI I I DNIA GEOMORFOLOGA

PATRON GEOMORFOLOGÓW

więtyAlbertWielki – biskup, doktor
Kościoła, wspomnienie obchodzimy 15
listopada. Patron górników, studiujących
nauki przyrodnicze i uczonych.
Kanonizowany przez Piusa XI 6 grudnia

1931 r., w 1942 r. ogłoszony przez Piusa XII
patronem studiujących nauki przyrodnicze.

lbert – imię pochodzenia
germańskiego, będące skróceniem
formyAdalbert, ta zaś składa się z
członu adal – szlachetny, dobry i
beraht – błyszczący, lśniący. Całość

może więc oznaczać – (mąż) słynący ze
szlachetności, dobroci, doskonałości.

Ś

A

Boże Ty sprawiłeś,
że święty Albert
stał się wielkim
dzięki
umiejętności
godzenia ludzkiej
mądrości z wiarą
objawioną;

daj, abyśmy w szkole takiego mistrza
przez postęp wiedzy doszli do
głębszego poznania i miłowania
Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

��

Sprawozdanie z VI I Dnia Geomorfologa
20-21 XI 201 0, Podgórzyn-Karpacz Górny

VII Dzień Geomorfologa rozpoczął się formalnie
w  Podgórzynie, ale większość uczestników spotkała
się już na dworcu kolejowym w  Jeleniej Górze po
bez mała 4 godzinnej jeździe PR z  Wrocławia. To
jednak nie był koniec naszej podróży, ponieważ
punkt zborny został ustalony w  Karkonoszach. Po
przerwie w  Jeleniej Górze autobusem podmiejskim
MPK dotarliśmy w  końcu około godziny 11 do daw-
nej pętli tramwajowej w  Podgórzynie.

Po oficjalnym przywitaniu i  krótkim omówieniu
programu VII Dnia Geomorfologa, wyruszyliśmy
w  górę doliny Podgórnej . Po drodze oglądaliśmy fan-
tazyjne skałki sterczące na zboczach przełomowego
odcinka Podgórnej , a  także różnorodne formy w  ob-
rębie dna doliny tej rzeki – progi, przegłębienia ero-
zyjne i  żwirowiska w  korycie. W  Przesiece kolejne

stanowiska, na których poruszana była problematyka
morfologiczna Pogórza były przy Dziurawej Skale
(naturalna jaskinia - tunel w  skałce granitowej)
i  dalej w  miejscu dawnych płuczek złota po prawej
stronie doliny Myji.

• Dojazd do Wałbrzycha Miasto (PKP Wrocław Główny
6.49- Wałbrzych Miasto 8.40)
• Trasa: Stary Zdrój – (możliwy przejazd autobusem
miejskim) – park podoworski w Rusinowej – Rusinowa
– Klasztorzysko – Jedlina Zdrój (zwiedzanie Zdroju) –
Kamieńsk

(długość trasy ok. 1 0-1 2 km)
• Obiadokolacja
• Sesja wieczorna – prezentacje:
1 . Ł. Pawlik – Biogeomorfologia - czy E. Jońca miał rację?
2. P. Migoń – Relacja z Tajwanu
3. B

• Spotkanie przy beczce piwa :)
• Śniadanie
• Wyjście w kierunku Borowej (z wejściem na
najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich) – rzeźba
krawędziowa na północnym skłonie Wyżyny

Unisławskiej – zamek Nowy Dwór – Wałbrzych Główny;
• Wariant po zejściu z Borowej: wejście na Wołowiec i dol iną
Rybnej do Rybnicy Leśnej skąd do Wałbrzycha (z ominięciem
zamku Nowy Dwór).

Powrót do Wrocławia PKP (wyjazd z Wałbrzycha 1 5-1 7)
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Dłuższy postój zaplanowany był przy Wodospa-
dzie Podgórnej , poniżej którego znajduje się dobrze
zagospodarowane miejsce odpoczynku. Otoczenie
Wodospadu było dobrym miejscem na dokonanie
szerszego omówienia problematyki morfologicznej Po-

górza Karkonoskiego, w  tym uwarunkowań tekto-
nicznych i  strukturalnych rzeźby tego terenu -
zadania tego podjął się P.   Migoń.

Dalsza trasa wiodła w  kierunku Borowic, począt-
kowo żółtym szlakiem (droga okazała się bardzo
błotnista – w  dużej części rozjeżdżona przez maszy-
ny do transportu drewna) , potem nieznakowanymi

drogami leśnymi. Po drodze obejrzeliśmy górny niec-
kowaty i  zawieszony nad odcinkiem przełomowym,
fragment doliny Myji.

Dotarliśmy również do miejsca, w  którym wskutek
awarii starego wodociągu, na stoku powstała 4-6  m
głębokości wyrwa z  odsłonięciami osadów stokowych.
Miejsce to zostało przez nas odkryte kilkadziesiąt lat
temu w  trakcie wycieczki Koła Naukowego. Uczest-
nicy wycieczki, zachęceni ciepłymi słowami Kierow-

nika Zakładu, mogli
podziwiać w  jamie pod ko-
rzeniami jednego z  drzew ro-
snących na krawędzi
rozcięcia, miąższą pokrywę
utworów deluwialnych. Delu-
wia te zawierają znaczną do-
mieszkę węgli drzewnych,
przypuszczamy więc, że po-
wstały w  związku z  rolni-
czym zagospodarowaniem
stoku. Miejsce to przy okazj i
było okazją do wspomnień.
Niżej podpisany razem z  P.
Migoniem był tu 25 lat wcze-
śniej – tu można by się za-
stanowić nad trwałością tego
typu form erozyjnych oraz
nad czynnikiem czasu …

Od dziury z  deluwiami, po
pokonaniu odcinka bardzo
błotnistej i  śliskiej drogi le-
śnej wyszliśmy z  lasu w  za-
chodniej części Borowic.
Naszą uwagę przykuły liczne
kamienne miedze odgradza-

jące poszczególne działki – dawne pola orne oraz
przykłady nowej zabudowy wsi. Przed nami otwiera-
ły się również widoki spowitych szarymi chmurami
stoków Grzbietu Głównego Karkonoszy.
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Otwarty sklep w  Borowicach był zachętą do kolej -
nego, niestety ze względu na ubogi asortyment, krót-
kiego popasu. Taki postój nam się należał, bo kolejny
odcinek trasy wiódł dosyć stromo pod górę, doliną
Jodłówki.

W  dolinie Jodłówki kolega M. Kasprzak omawiał
zagadnienia współczesnych procesów erozyjnych za-
chodzących w  Karkonoszach. Droga biegnąca wzdłuż
koryta Jodłówki, na długich odcinkach w  wyniku
niekontrolowanego spływu wód stokowych, prze-
kształciła się w  głęboką na 2-3  m rynnę erozyjną.
Formę tą kartował w  ramach swoje pracy magister-
skiej M.   Kasprzak. Jej opis zawiera również Biuletyn
VII Dnia Geomorfologa. Podejście do drogi Chomon-
towej , którą dotarliśmy do Karpacza Górnego, było
dosyć uciążliwe. Po drodze zaczął prószyć drobny
śnieżek, a  od wysokości 800  m zalegała już płatami
cienka pokrywa śniegu. Drogą Chomontową, przy
której , także 25 lat temu, poszukiwaliśmy z  Kierow-
nikiem odłamków bazaltów, wygodnie dotarliśmy do
„Stokrotki”.

Po obiadokolacj i około godziny 18 rozpoczęła się
sesja kameralna z  wystąpieniami: Piotra Kurka –
„Fotografia przyrodnicza – jak najciekawiej zatrzy-
mać chwilę”(znakomite zdjęcia ) oraz Marka Ka-
sprzaka – „Geomorfologia okolic Berela w  Ałtaju”.
Krótkie wystąpienie na temat Pogórza Karkonoskie-
go przedstawił także A. Traczyk.

Po sesj i spotkaliśmy się w  już mniejszej sali z  bar-
kiem, w  mniej formalnej atmosferze przy piwie. Po-
czątkowo przy stole (pieczywo, domowy smalec,
ogórki i  piwo) , a  potem również i  na parkiecie. Go-
spodarze Ośrodka byli tak uprzejmi, że udostępnili
nam sprzęt do odtwarzania muzyki. Oczywiście zna-
lazło się od razu kilku chętnych do roli didżeja,

a  każdy z  nich miał różne upodobania. Nie prze-
szkadzało to jednak pozostałym, którzy ruszyli w  ta-
ny. Zabawa trwała bardzo długo i  praktycznie

zakończyła się w  momencie, gdy pewne oznaki braku
cierpliwości zaczął wykazywać personel Ośrodka (by-
ło już dobrze po północy) .

Drugiego dnia, po śniadaniu i  pożegnaniu Kierow-
nika (udał się samochodem do Wrocławia) i  „Maria-
na” (koleżanka Mariola pojechała do Mysłakowic
spotkać się z  kursantami na przewodnika sudeckie-
go) , ruszyliśmy łagodniutko (wyczerpujące zabawy
nocne poprzedniego dnia) na Czoło i  Grabowiec do
kaplicy św. Anny i  Dobrego Źródła. Od Źródła naj -
szybszą drogą zeszliśmy do Miłkowa. Po drodze przy
sztolniach pod Grabowcem miały miejsce dyskusje
nt. wojennych tajemnic tej części Karkonoszy (złoto
Wrocławia itp.) .

Trasa była, krótka, bo zależało nam, aby wcześnie
dotrzeć do Wrocławia – niedziela była dniem wybo-
rów samorządowych. Ostatnim punktem drugiego

dnia, był drobny poczęstunek
na przystanku w  Miłkowie
(kolega J. Klementowski za-
wsze ma jakąś niespodziankę
na mglistą jesienną pogodę) .
Z  Jeleniej Góry odjechaliśmy
o  12.30 autobusem do Wro-
cławia, gdzie około godziny
14.30 nastąpiło ostateczne
rozwiązanie wycieczki i  poże-
gnanie jej uczestników.

AT 2011-11-08

Relacja z VI I Dnia Geomorfologa ukazała
się również w pismie studentów geografi i
UWr. – Zzagłoba, nr 4 (1 0/1 1 ) / (1 34)
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Różności wałbrzyskie

W  Wałbrzychu do końca lat 90. ubiegłego wieku
funkcjonały, ze zmiennym powodzeniem, zakłady
porcelany użytkowej i  ozdobnej. Historia rozwoju tej
gałęzi przemysłu w  Wałbrzychu jest długa i  sięga
początków XIX w. Najstarszą była fabryka Johanna

Traugotta założona w  1829 r. (zakład ten zlokalizo-
wany był w  centrum Wałbrzycha), a  prowadzona
w  późniejszym okresie przez K. F. Kristera (tradycje
tego zakładu kontynuuje Porcelana "Krzysztof" ) .
Jednak już w  1820 r. C. S. Rausch założył pierwszą
fabrykę wyrobów sanitarnych.
Jeden z  większych zakładów (Porcelana Wał-

brzych – obecnie w  stanie likwidacji upadłościowej)
funkcjonował w  Starym Zdroju przy Dworcu kolejo-
wym Wałbrzych - Miasto. Była to znana, o  dużej re-
nomie światowej, fabryka Carla Tielscha
„Porzellanfabrik C. Tielsch & Co in Altwasser (Schle-
sien)”. Zakład ten funkcjonował pod tą nazwą od
1845 r. do 1945 r. Po II Wojnie Światowej jego mają-
tek przejęło przedsiębiorstwo państwowe Zakłady

Porcelany Stołowej „Wałbrzych”. Jako ciekawostkę
można podać, że w  latach 1945-1952, wyroby tego
zakładu sygnowane były znakiem "Tielsch Wał-
brzych//Made in Poland" (obrazek powyżej) . Rodzi-
na Tielschów pod koniec XIX w., po przyjęciu

szlachectwa,
stała się również
właścicielami
majątku ziem-
skiego i  pałacu
Rusinowa.
Przemysł ce-

ramiczny rozwi-
nął się również
w  Jedlinie
Zdroju. W  Su-
liszowie (dziel-

nica Jedliny) małą
fabrykę porcelany założyli
Behrends i  Schwarz.
W  1858 r. Jej właścicie-
lem był J. Schwarz a  w
następnym roku przejął ją
Joseph Schachtel. Zakład
produkował początkowo
tylko główki do fajek, jed-
nak szybko rozszerzył
produkcję na naczynia
stołowe. Dużą część wyro-

bów fabryka wysyłała do Stanów Zjednoczonych. Od
1877 roku zaczęła wytwarzać porcelanę elektrotech-
niczną. Coraz większe zamówienia (postępy elektryfi-
kacji) spowodowały, że w  1910 roku 3/4 produkcji
stanowiła porcelana elektrotechniczna. Po drugiej
wojnie światowej firma (Zakłady Porcelany Elektro-
technicznej „Zofiówka”) produkowała już wyłącznie
wyroby elektrotechniczne. Obecnie zakłady są częścią
koncernu Lapp Insulators.

Wałbrzych nie tylko węglem stał

Znaki (marki )
ceramiczne –
po lewej z
początków
działa l ności
farbryki
Tie l scha, po
prawej z l at
1 945-1 952.

Polododowcowe dziedzictwo
wałbrzyskiego przemysłu

Podążając doliną ciągnącą się od Starego Zdroju
do Rusinowej , między grzbietem Lisiego Kamienia
a  Niedźwiadkami i  Parkową, na wschód od terenów
dawnego szybu „Chwalibóg”, mijamy po prawej
stronie miejsca dawnych wyrobisk (większość z  nich
został już zrekultywowana i jest słabo widoczna) ,
które powstały w  efekcie eksploatacj i surowców ila-
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stych.

W  plejstocenie, w  okresie transgresj i lądolodu
skandynawskiego do Kotliny Wałbrzyskiej , w
obniżeniu dolinnym ciagnącym się w kierunku
Rusinowej , powstawało zastoisko, w  którym zacho-
dziła depozycja iłów i  mułków warwowych. Źró-
dłem dużej ilości drobnofrakcyjnego osadu, oprócz

materiału morenowego, były zapewnie również
zwietrzeliny mułowców i  łupków karbońskich, które
występują w  formacjach węglonośnych niecki wał-
brzyskiej .

Złoża plejstoceńskich iłów warwowych zostały
przedstawione na mapie geologicznej z  1921 roku
(G. Berg – Geologische Karte von Preußen und be-
nachbarten deutschen Ländern, Waldenburg) .
Pokłady iłów stanowiły źródło zaopatrzenia cegielni,
które produkowały cegłę na potrzeby budowy No-
wego Miasta w  Wałbrzychu. Cegielnie, bazujące na
iłach zastoiskowych, zlokalizowane były w  Starym
Zdroju na zachód od dworca kolejowego, na połu-
dnie od centrum (Stare Miasto) , oraz na zachód od
Placu Grunwaldzkiego (za potokiem Sobięcinka) .
Dwa zakłady istniały także w  Rusinowej , które
eksploatowały iły zastoiskowe zalegające do rzędnej
ok. 480  m n.p.m. Na podsatwie położenia osadów
zastoiskowych można przypuszczać, że lądolód
skandynawski sięgnął w  tej części Sudetów do wy-
sokości 580  m (Szczepankieiwcz 1954, Wójcik 1996) .
Światkiem pobytu lądolodu we wschodniej części
Gór Wałbrzyskich jest m.in. duży głaz eratyczny
(pomnik przyrody) , który znajduje się w  parku
podworskim w  Rusinowej .

Wschodnia część Gór Wał-
brzyskich i Kamiennych była
obszarem w którym w okresie
po II wojnie światowej prowa-
dzono intensywne prace po-
szukiwawcze rud uranowych.

Szczegółowe opracowanie na
temat wydobycia uranu w
Polsce zawiera 10 numer Prze-
glądu Geologicznego (vol. 59,
2011): Miecznik J. B. Strzelecki
R., Wołkowicz S. – „Uran
w Polsce – historia poszukiwań
i perspektywy wydobycia”. Do-
wiadujemy się z niego między
innymi, że w latach 50. i 60. XX
wieku uznano obszar Sudetów
za jedyną wartościową, pod
względem poszukiwawczym,
jednostkę geologiczną na obszarze Polski. W efekcie
prac rozpoznawczych odkryto w Sudetach kilka złóż
rud uranu o zasobach od kilkudziesięciu do 938 ton.
Największe spośród nich to złoża Radoniów, Podgó-
rze, Wolność w obrębie krystaliniku karkonosko-
izerskiego, które zostały już wyeksploatowane w
latach 50. XX w.

Złoża uranu
znane są także
z depresji śródsu-
deckiej. Uran
zanleziono m.in. w
Okrzeszynie i Grzmiącej,
gdzie podjęto eksploatację próbną. Mineralizacja

Złoża uranu i punkty mineral izacj i

uranowej w Sudetach (wg Barei i in. ,

1 982, zmienione)
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uranowa jest tu związana z formacjami osadowymi
górnego karbonu i dolnego permu. Wyróżnia się jej
trzy typy: piaskowcową (złoże Grzmiąca), łupkową
(łupki walchiowe rejonu Radków-Wambierzyce) i
mineralizację w węglach kamiennych (złoże Okrze-
szyn).

Złoże Grzmiąca zlokalizowane jest w utworach
piaskowcowych formacji z Glinika. W skałach tych
stwierdzono okruszcowanie w postaci tlenków ura-
nu występujących w spoiwie nieutlenionych pia-
skowców i zlepieńców przewarstwianych
mułowcami i iłowcami. Okruszczowanie to tworzy
kilka warstw rudnych w strefie o łącznej miąższości
około 20 m. Średnia zawartość uranu w złożu wyno-
si 0,05%, a jego zasoby szacowane są na około 792
ton. Mineralizacja w strefie Grzmiącej ma charakter

epigenetyczny, co oznacza, że uran był wielokrotnie
przemieszczany przez podziemne wody utleniające
w przepuszczalnych skałach klastycznych i wytrąca-
ny w sprzyjających warunkach geochemicznych
(blokadę migracji wód stanowiała dyskordancja
oddzielajca skały osadowe formacji z Glinnika od
utlenionych skał osadowych czerwonego spągowca).
Ważną rolę w powstaniu złoża odegrała obecność w
jego bezpośrednim sąsiedztwie ryolitów pasma Ru-
sinowa-Grzmiąca, które stanowiły pierwotne źródło
uranu.

Przejawy podobnej mineralizacji uranowej typu
piaskowcowego znane są również z innych części
depresji śródsudeckiej, między innymi w Kamionce,
Rybnicy Leśnej i Starym Lesieńcu.
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