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Słowo Wstępne

Program IX Dnia Geomorfologa
10 XI 2012: Z Ludwikowic Kłodzkich pez Miłków 
(dawna KWK Wacław) i Sierpnicę (terasy rolne) do 
Rzeka. Obiad około godz. 15-16. 
Sesja wieorna – prezentacje: (1) A. Trayk – 
Geomorfometria Gór Sowich, (2) M. Kaak – 
Badania elektrooprowe na Spistbergenie

Po referatach kolacja i otkanie namysłowskie.
11 XI 2012: Po śniadaniu wejście na Wielką Sowę 
(morfologia G. Sowich) – zejście do skałek Siedem 
Sówek, z Kamionek odjazd aut. MPK do 
Dzierżoniowa skąd powrót do Wrocławia.

PATRON GEOMORFOLOGÓW
więty Albe Wielki – biskup, 
doktor Kościoła, womnienie 
obchodzimy 15 listopada. Patron 
górników, studiujących nauki 

pyrodnie i uonych. Kanonizowa-
ny pez Piusa XI 6 grudnia 1931 r., w 
1942 r. ogłoszony pez  Piusa XII pa-
tronem studiujących nauki pyrodni-
e.

lbe –  imię pochodzenia 
germańskiego, będące skróceniem 
formy Adalbe, ta zaś składa się z 
łonu adal – szlachetny, dobry i 
beraht – błyszący, lśniący. Całość 

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

Ś

A

Boże Ty rawiłeś, że 
święty Albe stał 
się wielkim dzięki 
umiejętności godze-
nia ludzkiej mądro-
ści z wiarą 
objawioną; daj, aby-
śmy w szkole takie-

go mista pez postęp wiedzy doszli 
do głębszego poznania i miłowania 
Ciebie. 
Pez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 



Po raz drugi w ramach obchodów Dnia Geomor-
fologa zdobędziemy najwyższy szyt jednego z 

masywów górskich Sudetów. Do tej pory nasze 
drogi zazwyaj, ze względu na obawę ped ata-
kiem zimy, wiodły raej dolinami, podnóżami 
gbietów i kulminacji. W ubiegłym roku zdobyli-
śmy już na najwyższy szyt Gór Wałbyskich i ka-
wałek korony Sudetów, a yjała temu doskonała 
pogoda (można się o tym pekonać ytając relację 
z VIII DG na str. 4 Biuletynu). Tak można powie-
dzieć, również dzięki pewnej korekcie pomiarowej. 
Na starszych mapach turystynych za najwyższy 
szyt G. Wałbyskich uważany był Chełmiec (869 
m). Pomiary wykazały jednak, że Chełmiec jest o 18 
m niższy, a prym wysokości wiedzie Borowa (854 
m). Co ciekawe wysokość 869,2 m dla Chełmca po-
daje jesze mapa topografina, którą można wy-
świetlić w Geopoalu.Gov.Pl.

Jesienna aura skłania nas do ciągłej ujności. 
Pierwszego dnia VIIIDG z odległości pyjymy się 
kulminacji Gór Sowich, mieąc siły ped ostate-
nym atakiem. Drugiego dnia planujemy bowiem 
wejście na ponad 1000 m n.p.m. 

Wielka Sowa to dziwny szyt. Jest to dosyć 
rozległa kopuła o łaszonej wiechowinie. Ob-
szar położony powyżej 1000 m zajmuje, wg. po-
miarów na MTP 1:10 000, około 19 ha. W obrębie 
kopuły wyróżnić można dwie kulminacje. Wyższa 
zachodnia wznosi się, jak można sądzić po poziomi-
cach, powyżej 1015 m (punkt geodezyjny położony 
ok. 45 m na SW od wieży widokowej ma 1013,33 
m), niższa wschodnia pekraa 1010 m n.p.m, ale z 
mapy trudno stwierdzić, jaka jest jej faktyna wy-
sokość. Podchodząc na kulminację G. Sowich od 

wschodu ma się wrażenie, że to ten wschodni 
wiechołek jest wyższy. Do wieży widokowej na 
Wielkiej Sowie schodzi się łagodnie w dół na sio-
dło między wiechołkami, a potem prawie po pła-
skim podchodzi się pod wieżę. Czyżby znowu jakiś 
akram, albo miejsce osobliwe jak na ul. Strażackiej 
w Karpau? 

Sprawa zapewne wyjaśniłaby się dawno, gdy-
by nie peszkody natury materialnej. W 69. nume-
e „Sudetów”  możemy peytać bowiem, że „Na 
poątku lat pięćdziesiątych XX w. powstały pierw-
sze plany wrocławskich astronomów dotyące Gór 
Sowich związane z lokalizacją tam ...- obserwato-
rium astronominego ..., podas jednej z wycie-
ek grupy naukowców-astronomów na szyt 
Wielkiej Sowy, zrodził się pomysł, by istniejący 
tam obiekt (wieżę widokową) wykoystać do in-
stalacji tzw. słonenego teleskopu wieżowego. Z 
koleji astronomowie z UWr na swoje stronie inter-
netowej piszą, że „W latach 70-tych powstała idea 
budowy Obserwatorium na Wielkiej Sowie, która z 
braku funduszy została zaucona”. Jak wiadomo, z 
budową takich obiektów wiążą się również do-
kładne pomiary geodezyjne i astronomine. Tych 
jednak, ze względu na upadek projektu astrono-
mów chyba jednak nie wykonano. Ale od ego na-
sza zakładowa Total Station, którą obsługuje kolega 
Marek...

Z geomorfologicznym pozdrowieniem 

Andrzej Traczyk 

Wrocław, 8 XI 2012 r. 
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Wzgóa Wyrębińskie pylegające od połu-
dniowego-zachodu do masywu gnejsowego 

Gór Sowich zbudowane są z osadowych skał kar-
bońskich i permskich niecki śródsudeckiej. Utwory 
karbońskie reprezentują dwie formacje: kulmu su-
deckiego (karbon dolny) i węglonośną (karbon 
górny) należącą do serii Nowej Rudy. Obecność 
skał serii Nowej Rudy rawia, że w bruździe mor-
fologinej między gbietem Wzgó Wyrębińskich 
a skłonem Gór Sowich, rozwinęło się górnictwo 
węgla kamiennego.

Jako ciekawostkę historyną należy wo-
mnieć, że górnictwo to w okolicah Nowej Rudy za-
poatkowane zostało już w pierwszej połowie XV 
w. Jak podaje E. Piątek (Organizacyjne zasady dzia-
łania dolnośląskiego górnictwa węglowego od XV 
wieku do 1769 roku; źródło: http://www.teberia.pl) 
najstarsze wzmianki o dolnośląskim górnictwie wę-
glowym znane są z księgi miejskiej Nowej Rudy. Z 
roku 1434 w księdze tej istnieje zapisek dotyący 
transakcji związanych z kopalnią węgla. Fakt ten 
potwierdza, że węgiel był w tym rejonie od pew-
nego asu już znany i użytkowany. 

Węgiel kamienny okolic Nowej Rudy należy 
do najbardziej kalorynych na świecie, ale py 
tym również najbardziej zagazowanych. Duża gazo-
nośność węgli noworudzkich była pyyną li-
nych katastrof górniych. Wraz z postępem 
wydobycia i rozrastaniem się wyrobisk górniych 
wzrastało zagrożenie wyutami gazów i skał. 
Pierwszy zarejestrowany wypadek zwiazny z wy-
utem gazów miał miejsce w 1908 r. (wyut dwu-
tlenku węgla). W 1930 r. w kopalni Wenceslaus 
(Wacław) wyut metanu i skał w pobliżu szybu 
Ku zabił 151 górników. Dziesięć lat później docho-
dzi do jesze większej tragedii: w wyucie CO2 w 
kopalni Ruben (Nowa Ruda Piast) ginie 187 górni-
ków! W kopalni tej  od pocatku XX w. występują 
największe i bemienne w skutkach wyuty ga-
zów i skał. Do 1945 roku zanotowano tu ogółem 
596 wyutów gazowo-skalnych o łąnej masie 
wyuconego węgla wynoszącej 114 770 ton.

W tej ęści niecki śródsudeckiej, poza Nową 
Rudą i Słupcem, kopalnie działały m.in. w Ludwi-
kowicach Kłodzkich, Sowinie, Pygóu. Spośród 
nich, największą była kopalnia w Ludwikowicach-
Kłodzkich. Kopalnia położona była, w należącym 
do Ludwikowic, Miłkowie, w wąskiej pełomowej 
dolinie cieku rozcinającego popenie gbiet 
Wzgó Wyrębińskich między Gontową (685 m), a 
Włodyką (662 m). W pełomie tym na odcinku 
ponad 1 km odsłaniają się zlepieńce, piaskowce i 
łupki z węglem warstw žaclerskich.

Najstarsze wzmianki o kopalni Wacław pocho-
dzą z 1771 r. Działała ona ze zmiennym powodze-
niem do połowy XX w. Szyt jej funkcjonowania 
pypadł na lata 20-30. XX w. W 1921 roku na bazie 
kilku innych małych kopalń utwoono pedsię-
biorstwo „Wenceslausgrube” z siedzibą w Ludwi-
kowicach Kłodzkich. Obszar kopalni o powiechni 
34 km2 obejmował tereny Sokolca, Jugowa i Lu-
dwikowic. W tym okresie kopalnia „Wacław” była 
najbardziej nowoesną kopalnią węgla w całym 

regionie dolnośląskim i jedną z najnowoeśniej-
szych w Europie. Kopalnia miała dołową trakcję 
elektryną obsługującą różnego rodzaju uądzenia 
kopalniane. Pracowało tu 25 wrębiarek elektry-
nych, a pewóz urobku i skał płonych odbywał się 
elektrynymi lokomotywami ślizgowymi. Węgiel  
tranoowano rynnami wstąsowymi i peno-
śnikami taśmowymi. Wentylację w kopalni zapew-
niały wentylatory o łąnej wydajności 9000 m3/
min. Kopalnia miała również zmechanizowane 
składowiska naziemne i nowoesny osadnik. W 
1929 roku rone wydobycie węgla osiągnęło po-
nad 900 tysięcy ton. Kopalnia była połąona po-
mostami i kolejką łańcuchową z zakładem 
peróbym. Wysoki stopień mechanizacji urabia-
nia pozwalał na produkcję grubych soymentów 
węgla. Z miału węglowego po wysuszeniu i wzbo-
gaceniu produkowano brykiety.

Szybki wzrost wydobycia węgla powodował 
jednak wyerpywanie się płycej położonych po-
kładów. Wymuszało to potebę schodzenia z 
ekloatacją na coraz głębsze poziomy, co jednak 
wiązało się z coraz ęstszymi i gwaowniejszymi 
wyutami gazów i skał. W sumie w latach 1915-
1930 wystąpiły w kopalni Wacław 92 wyuty. 
Najtraginiejszy z nich miał miejsce dnia 9 lipca 
1930 roku o godzinie 16 w rejonie szybu „Ku” w 
Jugowie. Wyut nastąpił na ścianie za poziomem 
III (+160 m). Wielkość wyuconych mas skalnych 
wyniosła 3354 tony. W wyniku katastrofy i prowa-
dzonej akcji ratowniej zginęło ponad 150 górni-
ków. 

Ofiary katastrofy pochowane zostały we 
wólnym grobie na cmentau w Jugowie. W po-
gebie uestniyło około 20 tysięcy osób. Pomoc 
dla rodzin ofiar płynęła niemal z całego świata. Ka-
tastrofa podcięła podstawy finansowe pedsiębior-
stwa i tak już nadwątlone pez rozpoynający się 
właśnie światowy kryzys goodary. W efekcie 
kopalnia zbankrutowała i w dniu 28 stynia 1931 
roku została zamknięta.

Źródło: http://www.redbor.pl/wyprawy/lokalizacje/
ludwikowice.htm

Węgiel kamienny u stóp Gór Sowich

Akcja ratownicza w kopalni Wacław
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VIII Dzień Geomorfologa

Dorone otkanie geomorfologów odbyło się 
w dniach 12-13 listopada w Jedlinie Zdroju w 

Górach Czarnych (Wschodnia ęść Gór Wałby-
skich). Tradycyjnie dni geomorfologa organizowane 
są w połowie listopada, gdy pypada womnie-
nie św. Albea – patrona studiujących nauki py-
rodnie. 

Zazwyaj również nasze obchody rowadzały, 
pynajmniej w górach, zimę. Tak było I, II, III, IV 
Dnia. Tym razem pogoda nas zupełnie zaskoyła. 

W górach panowały idealne warunki do uprawia-
nia turystyki pieszej – pez dwa dni mieliśmy 
piękną słoneną i bardzo ciepłą jak na listopad po-
godę (temperatura zarówno ciągu dnia dochodziła 
zarówno górach od +10-12 ºC, było słonenie, su-
cho zarówno bezwietnie) . Trasa zarówno  pierw-
szego (Wałbych – Rusinowa – Klasztoysko – 

Jedlina Zdrój – Kamieńsk) jak i drugiego dnia (Ka-
mieńsk – Borowa – zamek Nowy Dwór – Wał-
bych) obfitowała w dalekie widoki na Góry 
Sowie, Masyw Ślęzy, Karkonosze itp. Trasę pierw-
szego dnia wzbogaciły dodatkowe atrakcje: pe-
jażdżka torem sanekowym w Parku rozrywki w 

Jedlinie Zdroju oraz wjazd szynobusu do najdłuż-
szego w kraju tunelu kolejowego pod Wołowcem. 
Wieorem w Kamieńsku (dzielnica Jedliny) w „Za-
ciszu Tech Gór” po kolacji, py bece piwa odby-
ła się sesja naukowa. Składały się na nią ty 
prezentacje. Pierwsza z nich dotyyła morfologii 
Gór Czarnych (A. Trayk), druga zagadnień zooge-
omorfologii pod znamiennym tytułem „Czy Jońca 
miał rację?” (Ł. Pawlik), a tecia zagrożeniom śro-

dowiskowym (tęsienia ziemi, ruchy masowe itp.) 
na Tajwanie (P. Migoń). Spotkanie, po ęści refera-
towej, jak zwykle pedłużyło się do późnych go-
dzin nocnych. Tym razem jednak nie było jak rok 
weśniej w Karpau w DW Stokrotka tańców.

Następnego dnia, rano większa ęść uestni-
ków VIII DG wybrała się na Borową (854 m npm) 
– najwyższy szyt Gór Wałbyskich. Mniej lina 
grupa pod pewodnictwem Kierownika Zakładu 
odwiedziła kamieniołom na stokach Wołowca 
(miejsce widokowe – panorama Karkonoszy – po-
kłosiem tej ęści DG jest aykuł P. Migonia, który 
ukazał się w miesięniku Sudety w 2012 r.).

Uczestnicy VIII Dnia Geomorfologa w parku w 
Rusinowej

Góry Czarne w jesiennym słońcu

Pan Jan po badaniach głazu narzutowego

Z której strony nadjedzie szynobus?
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Do nielinych prac dotyących wyłąnie eź-
by Gór Sowich należy opracowanie Miey-

sława Klimaszewskiego z 1995 r. pt. „Zarys 
geomorfologii Gór Sowich” (Geographia Studies et 
Disseationes, t. 19, Wyd. UŚ, Katowice). Dla więk-
szości geomorfologów autor ten kojay się ze słyn-
nym już,  liącym ponad 1000 stron, 
podręnikiem „Geomorfologia”. Wao w tym 
miejscu pypomnieć, że krótko po II wojnie świa-
towej M. Klimaszewski pebywał we Wrocławiu i 
prowadził badania terenowe w Sudetach. 

Historia powstania pracy o Górach Sowich jest 
długa, bo ma ona bez mała 50 lat. Jej autor pisze 
we wstępie: „W latach 1947 i 1948, będąc profeso-
rem uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu 
oraz kierownikiem Zakładu Geografii Fizynej 
Uniwersytetu Wrocławskiego (1948-1949), prowa-

dziłem badania geomorfologine m.in. w Górach 
Sowich. Inne regiony górskie Sudetów były już le-
piej albo goej poznane, natomiast o Górach So-
wich, poza rozprawą H. Arnolda (1938), nie było 
opracowań geomorfologinych. Pod koniec 1949 r., 
po powrocie do Krakowa, prowadziłem szegóło-
we badania geomorfologine w Tatrach Polskich.

W 1991 r. pypomniałem sobie o badaniach 
geomorfologinych w Górach Sowich; odszukałem 
dwa zeszyty ęściowo opracowanych notatek z ba-
dań terenowych oraz mapy, jakimi posługiwałem 
się w asie badań. Pestudiowałem późniejszą, 
wydaną po 1950 r., literaturę dotyącą eźby tego 
i sąsiednich obszarów, ale zakres i tematyka póź-
niejszych badań nie w pełni pokrywały się z mo-
imi studiami.” 

Okres sudeckiej aktywność badawej M. Kli-

Mieczysław Klimaszewski o Górach Sowich

Główny „nu” VIII DG pokonał strome podej-
ście na szyt Borowej, gdzie ekały nas nieo-
dzianki. Pierwszą z nich było upejme pyjęcie 
pez turystów, któy nieco weśniej weszli już na 
wiechołek (zaproszenie do ogniska i poęstunek 
…). Drugą było nieoekiwane otkanie z kolegą 
Jurkiem Speilem, absolwentem wrocławskiej geo-
grafii, który jest pracownikiem Instytutu Geofizyki 
PAN i od wielu lat prowadzi stację sejsmologiną 
w Książu. Wiechołek Borowej jest zarośnięty gę-
stym lasem świerkowym i widoków żadnych z nie-
go nie ma, ale żal było odchodzić od ogniska i 
rozstawać się z miłym towaystwem. Czas jednak 
naglił. 

Ze szytu Borowej udaliśmy się na Zamkową 
Górę do ruin zamku Nowy Dwór. Zejście z Zamko-
wej Góry do Wałbycha okazało się najtrudniej-
szym odcinkiem całego wyjazdu (stromy stok 

zasłany grubą pokry-
wą liści), stąd tez 
ęść uestników 
wyjazdu preferowała 
zjazd na tzw. „tech 
literach”… W drodze 
powrotnej do Wro-
cławia ekała nas 
jesze jedna tego 
dnia nieodzianka – 
pyszne rogaliki do-
starone nam do po-
ciągu w 
Świebodzicach pez 
rodziców pani Mag-
dy Duchnowskiej 
(ukłony i podzięko-
wania). W tak miłej 
atmosfee dalsza po-
dróż powrotna do 
Wrocławia minęła 
nam tak szybko, że z 
pewnym zaskoe-

niem opuszaliśmy skład PR na 6 peronie wro-
cławskiego dworca. Nastąpiły pożegnania …

W opinii osób, które dotarły do Wrocławia, 
nasz wyjazd był ze wszech miar udany. Cieszy rów-
nież fakt, że po okresie małego zainteresowania, 
pojawili się na nim również studenci z pierwszego 
roku ecjalizacji. Wszystkim serdenie dziękujemy 
i zapraszamy za rok, może już gdzieś dalej na 
wschód od Jedliny Zdroju.

Andej Trayk  
Wrocław, 2 XII 2011 r.  

Fot. P. Migoń
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maszewskiego trwał zatem tylko 2-3 lata i dopiero 
po kolejnych terdziestu kilku latach, wyniki jego 
peregrynacji terenowych ukazały się drukiem. W 
tym miejscu wao womnieć, że w tym samym 
asie do pedwojennych (wojennych?) zapisków 
sięgnął również A. Jahn. W 1992 r. na ich podstawie 
opublikował on monografię na temat morfologii 
Karpat (Z morfologii Karpat Wschodnich. Acta 
Univ. Wratisl. 1371, Prace Geologino- Mineralo-
gine 27). Powróćmy jednak do wątku sudeckiego 
i Gór Sowich.

W pierwszej ęści „Zarysu geomorfologii” Kli-
maszewski (1995) dokonuje omówienia dotycha-
sowych badań niemieckich i polskich. W 
omówieniu tym znalazły się także uwagi odnoszą-
ce się do jego własnych dokonań badawych: „W 
1958 r. twierdziłem, że m.in. «Góry Sowie były lą-
dem od karbonu, a więc od tego asu były stale 
modelowane pez siły niszące.» (Klimaszewski 
1958)”. Autor krytynie odniósł się zwłasza do 
opracowania Dumanowskiego (1961) stwierdzając, 
że „Cała praca omawia o wiele większy obszar, bo 
zarówno pedpole, jak i Góry Sowie. Nie jest ona 
rezultatem systematynych badań geomorfologi-
nych, a raej wycinkowych, ...” (s. 28). To sformuło-
wanie trochę dziwi zważywszy, że B. Dumanowski 
prezentuje całkiem oro różnorodnego materiału 
obserwacyjnego, w tym opisy istniejących wów-

as sztunych odsłonięć, y też na pykład po-
miary ękań masywu gnejsowego. Inna rawa, 
że materiały te zawae są w pracy głównie w po-
staci tekstowej. Ryciny ilustrujące profile odsłonięć 
należą do adkości, a te, które są zamieszone, ce-
chują się wielkim schematyzmem. Być może jest to 
efekt „rosyjskiej” maniery (dużo tekstu i jak naj-
mniej albo zupełny brak rycin), a może wpływ 
cenzury (badania prowadzone były w latach 50. 
ubiegłego wieku w terenie bogatym w wystąpie-
nia różnorodnych rud metali).

Porównując obydwie prace, można zadać pyta-
nie: y krytyka dokonań Dumanowskiego jest za-
sadna? Po lektue publikacji Klimaszewskiego 
pozostaje wrażenie, że jest ona poświęcona głów-
nie opisowi morfologinemu dolin i działów mię-
dzydolinych. Autor drobiazgowo wylia 
poszególne kulminacje i podaje długości kolej-
nych odcinków gbietów głównych i bonych. 
Zgodnie z jednolitym schematem opisuje też bieg 
dolin, dodatkowo ilustrując te opisy schematyny-
mi profilami morfologinymi. Ta ęść zajmuje 
około 18 (w tym zawae jest 5,5 strony rycin i jed-
na półstronicowa tabela) z 26 stron pracy. 

Z tego szegółowego opisu nie wynika jednak 
nic nowego. Konkluzje autora dotyą bowiem 
głównie podziału sudeckiej ęści masywu gnejso-
wego na Góry Sowie i Wyżynę Sowiogórską. Na-
zwa tej drugiej jednostki, użyta jak do tej pory w 
literatue regionalnej tylko pez M. Klimaszew-
skiego, odnosi się do niżej położonego (500-700 
m) obszaru rozciągającego się między pełomową 
doliną Bystycy a północnym skłonem masywu 
Wielkiej i Małej Sowy, który wyznaają równo-
leżnikowo rozciągnięte doliny cieków ływają-
cych od pełęy Walimskiej. Za takie 
zróżnicowanie wysokościowe eźby Gór Sowich w 
opinii M. Klimaszewskiego (1995) odpowiedzialne 
były procesy tektonine. Autor w podsumowaniu 
stwierdza, że „Wyżyna Sowiogóska nie jest «pogó-
em», a więc produktem degradacji geomorfolo-
ginej, ale powstała wskutek słabszego 
podniesienia północnej ęści zrębu sowiogórskie-
go – co nastąpiło w neogenie.” Dalej, w ostatnich 
kilku zdaniach, dowiadujemy się, jaki był pebieg 
zlodowacenia tego obszaru, i jaki jest wiek głów-
nych poziomów terasowych. Te ostatnie wnioski 
autor opiera jednak głównie na wiedzy zaerpnię-
tej z weśniejszych opracowań, w tym również B.. 
Dumanowskiego, A. Jahna i S. Szepankiewia. 

Powracając do weśniejszego pytania odnoszą-
cego się do oceny pracy Dumanowskiego (1961), 
można stwierdzić, że aykuł Klimaszewskiego, któ-
ry powstał 30 lat później, nie wnosi istotnych, no-
wych informacji na temat morfologii Gór Sowich. 
Opinia ta wynika z faktu, iż pod koniec lat 90. ubie-
głego wieku ukazało się około 10 prac traktujących 
o strukturalno-tektoninych uwarunkowaniach 
rozwoju dolin na sowiogórskim odcinku progu 
morfologinego Sudetów  (wykaz tych prac znaj-
duje się na stronie 8). W większości z nich dzieło 
M. Klimaszewskiego jest jedynie cytowane, ale już 
nie ecjalnie komentowane. 

Autoy tych najnowszych publikacji zajmowali 
się głównie strefą krawędziową Sudetów. Nie 
omawiają oni jednak szegółowo zagadnień doty-
ących wnęta Gór Sowich, nie analizują górnych, 
źródliskowych odcinków dolin, łaszeń, stoków 

Fragment „Mapy morfologicznej południowej Polski” 
autorstwa  M. Klimaszewskiego (rok nieznany  lata 40. 
XX w., druk Prac. Rep. GUPP Wrocław – F. 12478, 
oprac graficzne T. Walewski). Objaśnienia: Góry 
zbudowane ze skał 1krystalicznych, 2kwarcytowych, 
łupkowych, 3wulkanicznych, 4piaskowcowych, 5
pogórza, 6wzgórza, 7progi denudacyjne i tektoniczne; 
grube czerwone linieprzełomy, oznaczenia 
miejscowości WWałbrzych, ŚŚwidnica, KKłodzko.
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pokrywami peryglacjalnymi i skałek, a więc 
wszystkich tych elementów eźby, o których 
womina B. Dumanowski (1961). 

Mając na uwadze nasze obecne zainteresowa-
nie obszarem Gór Sowich (w ramach wieloletniego 
projektu badań geomorfologinych), można py-
puszać, że wkrótce pyjdzie nam zmieyć się z 
„pracą kandydacką” B. Dumanowskiego i ocenić/
docenić ówesne dokonania jej autora w zakresie 
poznania tej ęści Sudetów. Służyć temu będą 
również zaplanowane w trakcie IX Dnia Geomorfo-
loga trasy, które pecinają popenie pasmo 
Wzgó Włodzickich i Gór Sowich. 

A. Trayk   

Klimaszewski M., 1958, Rozwój geomorfologiny 
terytorium Polski w okresie pedwaoędo-
wym, Pegl. Geogr., XXX(1), s. 3–43.

Rycina z pracy Dumanowskiego (1961) – róża spękań 
masywu gnesjowego Gór Sowich

Góry Sowie w literaturze geomorfologicznej

Góry Sowie stanowiące drugie pod względem 
wysokości pasmo górskie Sudetów Środko-

wych, zajmujące ponad 220 km2 powiechni (co 
stanowi około 7% obszaru Sudetów Środkowych), 
nie są terenem szególnie popularnym wśród geo-
morfologów. Dwie „fundamentalne” prace na te-
mat ich morfologii to dyseacje H. Arnolda (1938 – 
Periglaziale Abtargung im Eulengebirge, Diss. Frie-
drich-Wilhelms-Universitat zu Breslau, 42 s.) i B. 
Dumanowskiego (1961 – poz. nr 3). W pierwszej 
omawiane są problemy morfogenezy peryglacjal-
nej, w drugiej zaś podjęto zagadnienia długookre-
sowego rozwoju eźby Gór Sowich. Do poątku 
lat 90. ubiegłego wieku ukazała się jedna (sic) pu-
blikacja – traktująca o mrozowych ruchach gruntu 
(Jońca 1966 – poz. nr 4). Prawdziwy „wysyp” prac 
miał miejsce na pełomie XX i XXI w. Opubliko-
wano wówas 8 aykułów, które dotyyły głów-
nie morfologinych pejawów neotektoninej 
aktywności sudeckiego uskoku beżnego (poz. nr 1, 
2, 6, 7, 8, 9). Cztery kolejne prace poświęcone były 
formom skałkowym (13), oraz wółesnym proce-
som stokowym (poz. nr 10, 11, 12).

Pegląd tytułów niżej zestawionych publikacji 
wskazuje, że w Górach Sowich jest jesze wiele 
niepodjętych pól dla aktywności geomorfologi-
nej. Na uwagę zasługuje chociażby morfologia gór-
nych odcinków dolin, wykształcenie pokryw 
stokowych, a w dalszej kolejności kontrasty eźby 
związane z kontaktem gnejsów i skał osadowych 
kulmu sudeckiego, y też nadal nierozstygnięty 
problem pionowego zasięgu lądolodu skandynaw-

skiego. Góry Sowie, których eźba ksztaowana 
jest nieperwanie od 250-250 mln lat, ekają ... 
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