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zień Geomorfologa „zatoczył wielkie koło” i w
swojej XIII edycji powrócił w Góry Kamienne.
Najstarsi uczestnicy Dnia Geomorfologa pamiętają
zapewne nasz pierwszy wyjazd do Andrzejówki i
zaśnieżone stoki Suchawy, gdzie trzeba było się
ratować wiśniową nalewką aby nie połamać nóg na
kamieniach zalegających pod świeżo spadłym,
kopnym śniegiem. Pierwszy Dzień Geomorfologa
odbywał się w Górach Suchych, a w tym roku będzie
to Pasmo Lesistej Wielkiej i Dzikowca. To obszar,
podobnie jak okolice Andrzejówki i Sokołowska,
zbudowany również ze skał wulkanicznych
czerwonego spągowca. W szczegółowych podziałach
fizyczno-geograficznych Sudetów, jest on jednak
wyróżniany jako odrębna część (mikroregion) Gór
Kamiennych.
ranicę między Górami Suchymi a Pasmem
Lesistej Wielkiej i Dzikowca stanowi
przełomowa dolina Ścinawki. Zanim jednak dotrzemy
do Kowalowej, a właściwie Ługowiny, położonej w
dolinie bocznego dopływu Ścinawki, czeka nas dosyć
długa trasa licząca ponad 10 km, z czego połowa
prowadzić będzie po stromiznach i grzbietach

G

Suche, cechuje się dużymi gradientami rzeźby i
stromymi stokami. Takie strome podejście czeka nas
zaraz po minięciu obiektów Ośrodka SportowoWypoczynkowego „Dzikowiec”. Z poziomu około 600
m n.p.m. trzeba będzie dostać się na ponad 800 m
(Dzikowiec 836 m n.p.m.), przy odległości poziomej
nie przekraczającej 500 m. Nie będzie to najwyżej
położony punkt trasy bo kopulasta wierzchowina
Lesistej Wielkiej wznosi się ponad 850 m. Na Lesistej
zatrzymamy się nieco dłużej, aby obejrzeć tzw.
szczeliny wiatrowe. Obiekty te jak do tej pory nie
zostały szczegółowo zbadane, chociaż zaznaczono je
na starych mapach topograficznych i turystycznych i
opisano w kilku pracach o przyczynkarskim
charakterze (więcej na temat szczelin w dalszej części
Biuletynu).
rzy zejściu z Lesistej Wielkiej na pewno zetkniemy
się formami osuwisk skalnych. Obszar Gór
Kamiennych jest już od kilkunastu lat terenem
szczegółowych
badań
geomorfologicznych
poświęconych formom ruchów masowych. Wystarczy
powiedzieć, że znaleziono ich tu już ponad 50, a
największe z nich zostały opisane w artykułach
naukowych, w tym również w renomowanych
czasopismach międzynarodowych. Historię badań
osuwisk w Górach Kamiennych na potrzeby
Biuletynu opracował P. Migoń. Uzupełnieniem tej
pracy jest wykaz literatury geomorfologicznej z Gór
Kamiennych. Zapewne więcej o ruchach masowych w
Górach Kamiennych dowiemy się 2 dnia naszej
wycieczki. W zależności od warunków pogodowych i
zapatrywań uczestników i/lub organizatorów będzie
możliwość, aby obejrzeć wielkie nagromadzenia
skalne w okolicach Sokołowska u podnóża, któregoś
ze wzniesień Gór Suchych …
yle o zwartości Biuletynu oraz itinerarium.
Szczegóły zwarte są w Programie XIII Dnia
Geomorfologa, który jak zwykle następuje po
odwołaniu się do patrona geomorfologów św. Alberta
Wielkiego. Przyjemnej lektury oraz z życzeniami
udanych obchodów Dnia Geomorfologa 2016.

P

Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Więcej na temat
przełomu i jego genezy w dalszej części Biuletynu.
ierwszy w miarę łagodny odcinek trasy prowadzić
będzie przez Kuźnice Świdnickie, stanowiące
obecnie wschodnią część „miasta zlepieńca” jakim,
zgodnie z definicją Roberta S. (geomorfolog od jaskiń
granitowych, który zajął się geografią osadnictwa),
jest miasto Boguszów–Gorce. Kiedyś funkcjonowały
tu kopalnie węgla kamiennego i barytu, które w
latach 90. ubiegłego wieku zostały zlikwidowane.
Przemieszczając się z Kuźnic Północnych do
Południowych miniemy miejsce, gdzie kiedyś były
zabudowania szybu wentylacyjnego Józef. Idąc dalej
widoczne będą zwałowiska dawnej kopalni barytu
oraz szybu Barbara, który należał do kopalni Victoria.
Sprawami
górnictwa
węgla
kamiennego
zajmowaliśmy się już przy okazji IX Dnia
Geomorfologa w Ludwikowicach Kłodzkich. Nieco
więcej na temat przemysłu wydobywczego i innych
ciekawostek z Kuźnic Świdnickich czytelnik Biuletynu
znajdzie w odrębnym artykule.
ruga część trasy pierwszego dnia będzie miała
typowo górski charakter. Pasmo Dzikowca i
Lesistej Wielkiej, chociaż nie tak wysokie jak Góry
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Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk
Wrocław, 17 XI 2016 r.
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yjazd z Wrocławia 19 listopada planowany jest
na godz. 7.20. Pociągiem Kolei Dolnośląskich
dojedziemy do stacji Boguszów-Gorce Wschodni około godziny 9.
dworca kolejowego udamy się w kierunku południowym przez Kuźnice Świdnickie obok dawnego
szybu Józef do podnóża Dzikowca (836 m n.p.m.). Pod
Dzikowcem znajduje się stacja narciarska z wyciągiem
krzesełkowym. Wyciąg ten funkcjonuje również poza
sezonem narciarskim w soboty i niedziele. Niestety
nie uda nam się wjechać na górę, bo jak podaje na
stronie Internetowej jego gospodarz (Ośrodek Sportowo–Rekreacyjny „Dzikowiec”) do końca listopada
wyciąg będzie nieczynny z powodu prac konserwacyjnych.
Dzikowca udamy się przez Sokółkę (800 m n.p.m.)
i Strachoń (808 m n.p.m.) na Lesistą Wielką (851 m
n.p.m.), gdzie zatrzymamy się nieco dłużej, aby obejrzeć rozpadliny skalne zwane szczelinami wiatrowymi.
Z Lesistej Wielkiej przez Ostrosz (792 m) zejdziemy do
doliny Ługowiny w której położony jest Gościniec
Eden. W zależności od warunków pogodowych przejście z Boguszowa do Ługowiny (Kowalowej) zajmie
nam od 3,5 do 4 godzin (nie wliczając postojów). W
przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i
śnieżnych, możliwy jest wariant dojścia do Kowalowej (Gościniec Eden) z pominięciem Dzikowca i Lesistej (czarnym szlakiem lub drogą nieznakowaną do
Unisławia Śląskiego i dalej szosą wzdłuż Ścinawki do
Kowalowej).
o przybyciu do Gościńca (około godziny 15), zakwaterowaniu i późnym obiedzie planowana jest
sesja z prezentacjami geomorfologicznymi i kwizami
(w ubiegłym roku kilka osób zgłaszało chęć przygotowania różnych konkursów).
W sesji od godziny 17.30 planowane są wystąpienia:
• A. Traczyka: „Znane – nieznane. Różności nie tylko
geomorfologiczne”.
• P. Migonia: „W cieniu Wezuwiusza i w oparach Solfatary (Zjawiska wulkaniczne okolic Neapolu – Wezuwisz
i Pola Flegrejskie)”.
• J. Klementowskiego: „Lanzarote (Wyspy Kanaryskie)”.
o prelekcjach spotkamy się ponownie, po
przerwie, na wieczorku geomorfologicznym.

W

niedzielę 20 listopada po śniadaniu (od godziny 8.30-9) około godzinny 10, po wykonaniu
tradycyjnego zdjęcia grupowego uczestników XIII
DG, przejdziemy i/lub przejedziemy do Wałbrzycha
(stacja Wałbrzych Główny lub Fabryczny). W zależności od warunków atmosferycznych i/lub chęci grupy możliwe są różne warianty tej trasy, m.in.:
(a) przez Sokołowsko, Unisław Śląski i Górę Barbarkę
do stacji Wałbrzych Główny,
(b) z Kowalowej do Sokołowska i na Garbatkę skąd
dalej do Mieroszowa (przejazd do Wałbrzycha
autobusem linii nr 15).
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Informacje praktyczne:
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elem XII Dnia Geomorfologa było zwiedzenie
wschodniej części Pogórza Izerskiego położonej
między Lwówkiem Śląskim a Wleniem. Ten ambitny
plan był możliwy dzięki temu, że Koleje Dolnośląskie
utrzymują bezpośrednie połączenie Wrocławia i Jeleniej Góry na trasie okrężnej wiodącej przez Legnicę,
Zebrzydową, Lwówek Śląski i Wleń.

podróż odbywała się dosyć sprawnie, jednak za Niwnicami szynobus znacznie zwolnił i odcinek 10 km do
Lwówka pokonał w czasie 30 minut, tj. w tempie 20
km/h. Do stacji we Lwówku dojechaliśmy o 9.12 tj. po
3 godzinach jazdy z Wrocławia (dystans 152 km). Pogoda we Lwówku była podobna jak w Zebrzydowej.
Szczęśliwie na tej węzłowej kiedyś stacji kolejowej
(linie do Jerzmanic Zdroju i Lubomierza) zachowało
się drewniane zadaszenie peronowe, dzięki czemu
przywitanie i oficjalne rozpoczęcie XII Dnia Geomorfologa nie musiało rozpoczynać się w strugach deszczu.
dworca kolejowego przeszliśmy obok centrum
handlowego, które powstało na placu po dawnym
dworcu autobusowym, przeszliśmy do centrum miasta, a właściwie do południowego podwala przy ulicy Wojska Polskiego. Pierwszym punktem naszej
wycieczki było założone na początku XX w lapidarium położone na skwerze przy murze obronnym
między ulicami Szkolną a Zamkową. Była to również
okazja, aby uzupełnić zaopatrzenie w pobliskim sklepie. W pobliżu zlokalizowany jest również, reaktywowany kilka lat temu, browar lwówecki. Niestety jego
zwiedzanie w dzień wolny nie było możliwe. Czynna
była natomiast przybrowarniana toaleta co po 3 godzinnej jeździe pociągiem dla niektórych okazało się
pomyślną okolicznością. Od lapidarium drogą koło
Liceum Ogólnokształcącego stromą ścieżką podeszliśmy na Szpitalną (Krowią) Górę (256 m n.p.m.). Droga
do górę była trudna, pod grubą warstwą liści podłoże
było śliskie, co niektórym sprawiało poważną trudność w podchodzeniu. Przy okazji podejścia i przystanku na wierzchołku Szpitalnej Gory (zamglona
panorama Lwówka) wspomniało się o tym, jak to w
latach 70-80. XX w. przez kilka sezonów odbywały się
tutaj ćwiczenia terenowe z geomorfologii prowadzone przez pracowników naszego Zakładu (J. Czerwińskiego, H. Chmala, A. Martiniego i H. Piaseckiego),
wypady do Mojesza, Niwnic, Rakowic, Płakowic, a
zwłaszcza te wieczorne na Krowią Górę ... Również i
autor niniejszego sprawozdania w 1988 roku prowadził tu samodzielnie ćwiczenia terenowe na Wzg.
Kombatantów, gdzie istniał wówczas leśny kemping.
łuższy postój na Wzgórzu Szpitalnym miał miejsce na jego południowym skłonie urozmaiconym piaskowcowymi skałkami. Panieńskie Skały, bo
o nich tu mowa okazały się miejscem, gdzie nasza
nieformalna grupa dziurołazów po raz pierwszy tego
dnia mogła sprawdzić swoje umiejętności. W Skałach
istnieje szereg szczelin i pustek, które przecinają w poprzek wychodnie skalne. Zapaleńcy niezwłocznie po
przybyciu na to miejsce rozpoczęli ich eksplorację. Pozostała część grupy posilając się kanapkami i napojami bacznie śledziła rezultaty tych działań. Chodziło
głównie o to, aby dokładnie zweryfikować liczbę
osób, które wlazły do tych dziur z liczbą osób, która z
nich wyszła, a raczej wypełzła. Nie było to zadanie
łatwe, bo sposobów – wariantów wydostania się na
powierzchnię było kilka.
olejna okazja podziwiana terenu od spodu nadarzyła się na Skałkach Lwóweckich (Szwajcaria
Lwówecka), gdzie na skalistym czole progu struktu-
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yjazd z Wrocławia nastąpił wcześnie rano tuż
po godzinie 6. W pociągu, atmosfera wcale nie
była senna. Poranek zapowiadał się chłodno, więc
każdy jakoś się wyposażył na tę długą podróż: kanapki, termos z ciepłą herbatą lub kawą z odrobiną czegoś rozgrzewającego (imbir, cynamon, wiśnia, sok z
trzciny cukrowej itp.).
Zebrzydowej, gdzie miała nastąpić zmiana kierunku jazdy, szynobus KD stał przez kilkanaście minut. Wyglądało na to, że nasz skład oczekuje
na opóźniony pociąg z kierunku Węglińca. Jednak załoga szynobusu wykonywała jakieś dziwne „ruchy” –

W
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przyglądali się ilu pasażerów ma zamierza jechać dalej
w kierunku Lwówka (oprócz naszej grupy w pociągu
pozostało tylko kilka osób), długo w deszczu na peronie coś uzgadniali. Wyglądało to tak jakby obsługa
naszego pociągu zastanawiała się czy nie wpakować
nas do jakiegoś busa i odesłać dalej, tym bardziej, że
opóźniony pociąg z Węglińca już dawno odjechał w
kierunku Bolesławca. Po długim oczekiwaniu pociąg
ruszył wreszcie w kierunku Jeleniej Góry. Początkowo
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wrażenia jak zrujnowany pałac i rozpadające się zabudowania po-folwarczne. Przy drodze stały dosyć
zadbane budynki mieszkalne i gospodarskie, a niektóre z nich stanowiły przykłady dawnej zabudowy sudeckiej.
statni odcinek trasy stanowiło długie zejście do
doliny Srebrnej, a następnie przejście asfaltową
ścieżką rowerową poprowadzoną nasypem dawnej linii kolejowej Lwówek Śląski – Lubomierz przez Pławną. Pokonanie ścieżki rowerowej bez pomocy
rowerów okazało się trudnym zdaniem, tym bardziej,
że zaczynała się już popołudniowa szarówka. Na
szczęście kol. Alicja, która przyjechała nieco wcześniej
do Pławnej, wyruszyła samochodem naprzeciw rozciągniętej grupy i już po kliku minutach wszyscy znaleźli się w gościnnych progach Pensjonatu „Gerus”. Na
miejscu spotkaliśmy się z dwójką uczestników XIII
DG, którzy przyjechali aż z Lublina z UMCS.
o rozlokowaniu, obiedzie i krótki odpoczynku rozpoczęła się część kameralna XII Dnia Geomorfologa w salce na parterze Pensjonatu. W części
prezentacyjnej były dwa wsytąpienia:
(1) A. Traczyka nt „Morfologii okolic Lwówka Śląskiego – Wlenia”, oraz
(2) P. Kurka z cyklu „Żywot fotografa przyrodnika –
czyli odlot z Kurkiem” czyli „10 lat obcowania z przyrodą. Zwierzęta Polski w obiektywie”.

O

ralnego istnieje mała jaskinia skalna połączona kominem jego z wierzchowiną. Zanim do tego doszło kilka
dobrych minut czekaliśmy na dole poniżej Panieńskich Skał na Kierownika Zakładu. Jak się jednak później okazało oczekiwanie to było zupełnie daremne,
bo nasz Szanowny Kierownik pędzony widokiem odsłoniętych ścian skalnych widocznych po przeciwległej stronie przełomowej doliny rzeki Srebrnej
bezzwłocznie udał się w ich kierunku. Dopiero połączenie GSM szybko wyjaśniło sytuację i już po kilku
minutach szybkiego marszu razem podziwialiśmy formy skalne wznoszące się nad ścieżką dydaktyczną poprowadzoną dawnym chodnikiem w połowie
wysokości czoła progu Szwajcarii Lwóweckiej. Ostatni
odcinek ścieżki dydaktycznej wiódł kamiennymi
schodami na krawędź progu. Klika osób wolało jednak przedostać się na górę pokonując małą jaskinię –
komin skalny.
a wierzchowinie progu zarządzono przerwę śniadaniową, która się nieco wydłużyła. Tak jak w
poprzednim roku okazało się, że nawet w tak trudnych warunkach terenowych w łatwy sposób można
przygotować ciepły napitek galicyjski z dodatkiem
owoców cytrusowych. Duża liczba chętnych do degustacji ciepłego napoju spowodowała, że całą procedurę jego przygotowania trzeba było kilka razy
wznawiać. Po przerwie udaliśmy się dalej szlakiem
turystycznym w kierunku Dębowego Gaju. Na końcu
odcinka szlaku prowadzącego przez las była kolejna
mała przerwa na okoliczność podziwiania sprawności
działania ciągnika, którym wykonywano prace związane z wywózką drewna. I tu przy okazji ujawnij się
talent kolejnego uczestnika Dnia Geomorfologa. Okazało się, że pasją jednej z osób jest piwowarstwo …
Nie było tego dużo, ale można było chociaż posmakować, amatorskiego – rzemieślniczego wyrobu.
alsza trasa wiodła przez otwarty teren, śródpolną
drogą. Po jej obu stronach widoczne były łagodne wzniesienia, które powstały w wyniku denudacji i
rozcięcia rozległej powierzchni tzw. wysokiego zasypania plejstoceńskiego. W kierunku zachodnim
otwierał się przed nami widok na szerokie obniżenie
Mojesza, którym przed transgresją lądolodu skandynawskiego w kierunku Nowogrodźca płynął Bóbr. W
Dębowym Gaju zrazu natrafiliśmy nad zabudowania
dawnego folwarku i pozostałości pod dawnym PGR,
przy głównej drodze biegnącej w kierunku Soboty
widoczne były porośnięte krzakami ruiny dawnego
pałacu. Po oglądnięciu tych ruin drogą przez wieść podążyliśmy w kierunku Pławnej. Ta druga, starsza części Dębowego Gaju, nie robiła już tak przykrego
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o krótkiej przerwie organizacyjnej przeprowadzony został (AT) kwiz dotyczący wiedzy na temat
kultowego filmu „Sami swoi”. Zwycięzca tego konkursu był kolega Marek Jaskólski. Po tej części rozrywkowej kilku uczestników XII DG deklarowało chęć
przygotowania na nasze kolejne spotkanie podobnych kwizów… Nie trzeba specjalnie dodawać, że potem tradycyjnie nastąpiła mniej oficjalna część
naszego spotkania. Na stołach pojawiły się różne
przekąski i specjały, w tym kaszubskie – fundacji Ingrid i Filipa, zabrzmiała muzyka z mini-wieży. Rozpoczęły się długie dysputy i pląsy na parkiecie
(precyzyjniej na kaflach, które umożliwiały osiągnięcie dodatkowych efektów tanecznych), które trwały
aż do późnych godzin nocnych.
oranek następnego dnia był piękny i pogodny,
nie było śladu po sobotnich niskich chmurach i
zamgleniach. Po śniadaniu, zebraliśmy się przed budynkiem pensjonatu, aby zrobić sobie pamiątkowe
grupowe zdjęcie. Część z uczestników XII DG musiała
już nas opuścić. W mniej liczebnej ale „mocnej” grupie

P
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udaliśmy się na południe w kierunku Wlenia. Po drodze podziwiać można było jesienne widoki Pogórza
Izerskiego. Poprzez Łupki i Kleczę dotarliśmy do podnóża Gniazda (445 m n.p.m.) – grzbietu strukturalnego
zbudowanego z piaskowców górnokredowych, który
powstał w wyniku denudacyjnego odsłonięcia (inwersji) skał zalegających w osiowej partii rowu tektonicznego Wlenia. Część uczestników po przewodnictwem Kierownika Zakładu udała się na wierzchołek Gniazda. Pozostali wykorzystali niedawno odremontowaną drogę jezdną trawersującą to wzniesienie
od północy, aby dotrzeć do odsłonięć neogeńskich
wulkanitów w pobliżu Wleńskiego Gródka. Do ruin
zamku Lenno położonych na Zamkowej Górze dotarliśmy już całą grupą. Spotkaliśmy tu grupki miejscowych spacerowiczów i przyjezdnych turystów, którzy
wykorzystali piękną, słoneczną pogodę, aby podziwiać widoki z wierzchołka Zamkowej Góry. My również udaliśmy się na szczyt zamkowej wieży
(donżona), aby zażyć widoku, rozłożonego w dolinie

Bobru, Wlenia, Gór Kaczawskich i odległych Karkonoszy. Czas nas jednak gonił i z zamku Lenno stromą
ścieżką zeszliśmy bezpośrednio na stację kolejową we
Wleniu, gdzie tuż przed godziną 15 przyjechać miał
szynobus KD relacji Jelenia – Wrocław. Podróż do
Wrocławia, tak jak pierwszego dnia, trwała około 3
godziny. Początkowo w luźnej atmosferze i przy herbatce z termosu. Za Bolesławcem, ze względu na dużą
liczbę pasażerów, głównie studentów wracających z
weekendowych odwiedzin, atmosfera siadła, a kontakty się urwały.
o Wrocławia dotarliśmy o godzinie 18 i tu nastąpiło oficjalne zakończenie XII Dnia Geomorfologów oraz pożegnanie. Czy tym razem było wyjście
pod średnicową linię kolejową Wrocław Główny –
Wrocław-Grabiszyn, gdzieś między Komandorską a
Zielińskiego, nie pomnę...
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K

uźnice Świdnickie, same składające się z trzech
niezależnych osiedli (Kuźnice Św. Północne, Południowe i Zachodnie) stanowią przykłady typowych
osiedli górniczych. Nie ma tu tradycyjnej zabudowy
wiejskiej czy podmiejskiej, są za to pochodzące z przełomu XIX/XX w. wielorodzinne, luźno lecz najczęściej
regularnie rozmieszczone wzdłuż ulic budynki mieszkalne. Po zakładach i urządzeniach przemysłowych
związanych z wydobyciem węgla kamiennego nie ma
tu już śladu. Obszar wydobycia obejmował głównie
obniżenie doliny Leska i ciągnął się od Kuźnic Świd-

Wałbrzych – Szczawienko z Mieroszowem i dalej
z Meziměstí (CZ). Jako ciekawostkę można dodać, że
początkowo główny szyb w Kuźnicach Południowych
obsługiwany był bocznicą kolejową odchodzącą od
stacji towarowej (Fellhammer Güt Bhf.), a w późniejszym okresie kolejką wąskotorową prowadzącą
w kierunku NW bezpośrednio do stacji w Boguszowie.
uźnice Świdnickie to jednak nie tylko obszar,
gdzie możemy ponownie (po Ludwikowicach
Kłodzkich, okolicach Wlenia) zetknąć się z problemami
antropogenicznego przekształcenia rzeźby. To również
interesujące miejsce dla badacza czwartorzędowej –
glacjalnej historii Sudetów.
W okolicach stacji kolejowej
Boguszów–Gorce Wschód
już na początku ubiegłego
wieku geolodzy niemieccy
opisali utwory morenowe
w dawnej gliniance (miejsce
to na mapie topograficznej
oznaczone zostało czerwoną
strzałką).
odsłonięciu pod pokrywą glebową odnotowano glinę z głazikami
eratycznymi o średnicy dochodzącej do 30 cm. Znalezisko to, opisane ponownie
przez prof. S. Szczepankiewicza (1954), jest o tyle interesujące, że pokład tej gliny
zalega na wysokości 560 m
n.p.m. Jest to najwyżej położone, znane stanowisko
utworów
morenowych
w Sudetach. Jeśli faktycznie
w tym poziomie zalega (dzisiaj niestety nie ma już glinianki w której było to
odsłonięcie) glina morenowa, to należało by wnioskować, że nasuwający się
od zachodu jęzor lodowcowy sięgnął w rejonie Boguszowa i Kuźnic co najmniej
do wysokości 590–600 m
n.p.m. Tym samym zaistniały tu warunki, aby masy lodowcowe z doliny Lesku
i wypełniające Kotlinę
Wałbrzyską łączyły się
w rejonie „Bramy Kuźnickiej” (obniżenie morfologiczne o wysokości około 550 m n.p.m. między Kuźnicami
a Sobięcinem). Przekształcenie antropogeniczne terenu
(górnictwo, zabudowa) sprawia, że dzisiaj trudno szukać w rzeźbie okolic Kuźnic Świdnickich śladów transgresji lądolodu (np. form egzaracyjnych). Jedynym
widomym, pośrednim efektem jego działalności jest
zmiana przebiegu Lesku, którego kopalna dolina przebiega w strefie obniżeń położonych na północ od dzisiejszej doliny.

K

W

nickich Zachodnich po Stary Lesieniec. Drugi mniejszy
obejmował teren położony między Kuźnicami Zachodnimi a Północnymi. Ogółem w 4 szybach wydobywczych kopalni Carl–Georg Victor na początku XX
w. pracowało ponad 2200 górników (tereny dawnych
szybów zaznaczono na mapie czerwoną przerywaną linią).
apewne impulsem dla intensywnego rozwoju górnictwa węgla była budowa tzw. Śląskiej Kolei
Górskiej. Odcinek linii kolejowej z Wałbrzycha Głównego (do Jeleniej Góry) otwarto w Boguszowie – Gorcach w 1867 r. Znaczenie Kuźnic Świdnickich jako
lokalnego węzła kolejowego wzrosło, gdy 1 czerwca
1914 r. zakończono elektryfikację linii łączącej stację
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H

istoria badań osuwisk w Górach Kamiennych ma wane jako wielki jęzor soliflukcyjny (soliflukcni proud,
już ponad 100 lat. Być może pojawiały się kamenny ledovec?) (Smolová 2004).
wzmianki o ich istnieniu już w publikacjach z XIX w.,
owy etap w badaniach osuwisk Gór Kamienale najstarszymi doniesieniami znanymi autorowi ninych rozpoczął się w 2007 r., od 2009 r. realizoniejszej notatki są pochodzący z 1910 r. arkusz Frie- wanych w ramach projektu badawczego MNiSW
dland (Mieroszów) szczegółowej niemieckiej mapy „Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Gógeologicznej w skali 1:25 000 – w formie kartograficz- rach Kamiennych” kierowanego przez autora notatki.
nej (Berg i in. 1910) oraz objaśnienia do niego, wydane Oprócz klasycznych badań geomorfologicznych prow tym samym roku. Autorzy mapy zaznaczyli m.in. wadzone były badania geofizyczne przy użyciu tomoosunięte masy skalne pod Włostową, Kostrzyną, Su- grafii elektrooporowej (ERT) (początkowo T. Pánek
chawą, Waligórą, Rogowcem i w masywie Graniczni- z uniwersytetu w Ostrawie wraz z zespołem, później –
ka. Na arkuszu Waldenburg (Wałbrzych) obejmują- po zakupie sprzętu przez Zakład Geomorfologii – M.
cym północną część Masywu Dzikowca i Lesistej Kasprzak), badania gleboznawcze (A. Kacprzak i Ł.
Wielkiej zaznaczono osuwiska na stokach obu tych Musielok z Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz badawzniesień (Berg 1925).
nia dendro- chronologiczne (I. Malik i M. Wistuba
o II wojnie światowej przez ponad dwie dekady z Uniwersytetu Śląskiego oraz P. Owczarek). Celem
do problematyki osuwisk w Górach Kamiennych badań geofizycznych było rozpoznanie wgłębnej
nie wracano. Dopiero na początku lat 70. bliżej opisa- struktury gruntu, identyfikacji powierzchni poślizgu
no jedno z osuwisk pod Rogowcem, wyróżniające się i określenie grubości koluwiów osuwiskowych, badaobecnością spektakularnego strumienia blokowego za- nia dendrochronologiczne miały doprowadzić do
czynającego się poniżej skarpy głównej (Pulinowa stwierdzenia, czy natura przyrostów rocznych drzew
i Mazur 1971, Pulinowa 1972), ponownie wskazano tak- rosnących na osuwiskach wskazuje na współczesną
że na istnienie osuwisk na wschodnich stokach Lesi- niestabilność gruntu, natomiast w trakcie porównawstej Wielkiej (Grocholski 1972). Oznaczenia osuwisk czych badań gleb rozwiniętych na stokach osuwiskopojawiły się na wydanym w 1973 r. arkuszu Miero- wych i poza nimi poszukiwaliśmy odpowiedzi na
szów Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów pytanie, czy stopień wykształcenia tych gleb różni się,
w skali 1:25 000 (Grocholski 1973), a 20 lat później tak- co mogło wskazywać na holoceński wiek przynajże na arkuszu Jedlina Zdrój (Bossowski i in. 1994). Nie- mniej niektórych osuwisk. Szczegółowym badaniom
co wcześniej wspominał o nich Jońca (1987), poddano kilka osuwisk: na wschodnich stokach Lesipodkreślając ich znaczenie w urozmaiceniu rzeźby pa- stej Wielkiej, w sąsiedztwie Szczelin Wiatrowych,
sma. Nie stały się one jednak obiektem żadnych bar- w pasie Włostowa – Kostrzyna – Suchawa, pod Gardziej szczegółowych badań,
choć trzeba przyznać, że prowadzenie takowych w warunkach pełnego zalesienia
stromych stoków i niedoskonałości
dostępnych
wówczas materiałów kartograficznych nie mogło być
łatwe. Od dawna znane były także Szczeliny Wiatrowe
na Lesistej Wielkiej, ale nie
doczekały się one żadnego
naukowego opracowania.
Dopiero w 1984 r. nieco dokładniej opisano je w publikacji krajoznawczej (Dudziak
1984). Na naukowe rozpoznanie czekają one zresztą do
dzisiaj.
od koniec lat 90. XX w.
systematyczne badania
osuwisk podjął w ramach
pracy doktorskiej wykonywanej w Zakładzie Geomorfologii Grzegorz Synowiec. Rozmieszczenie osuwisk w Górach Suchych oraz Paśmie Dzikwoca i Lesitej Wielkiej (ryc. z
Rozprawa została obroniona pracy Migonia i in. 201 6).
w 2005 r., a w trakcie jej
przygotowania jej autor opublikował kilka prac, mię- batką i na północny zachód od kulminacji Rogowca.
dzy innymi pierwszą próbę pokazania pełnego roz- Program badań geomorfologicznych nie był zresztą
mieszczenia osuwisk w obrębie całego pasma ograniczony do ruchów osuwiskowych. Powiązane
(Synowiec 2003). W tym okresie pojawiło się też tematycznie były badania tempa odpadania i rozwoju
pierwsze doniesienie o ruchach masowych w czeskiej stoków usypiskowych pod skarpą główną osuwiska
części Gór Suchych, z tym że koluwialne wypełnienie pod Suchawą (Joanna Remisz, w ramach rozprawy
doliny Heřmankovickiego potoku zostało zinterpreto- doktorskiej, wspieranej grantem promotorskim), morfotwórczej roli silnego wiatru w przekształcaniu mor-
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fologii stoku wskutek wiatrowałów (Łukasz Pawlik, w
ramach rozprawy doktorskiej, wspieranej grantem
MNiSW), wykształcenia pokryw zwietrzelinowych i
stokowych (Andrzej Kacprzak). Do badań podatności
stoków na osuwanie zastosowano po raz pierwszy
techniki GIS (Andrzej Traczyk, Marek Kasprzak). Prace
prowadzone w ramach tych powiązanych ze sobą projektów zaowocowały kilkunastoma publikacjami, w
tym kilkoma opublikowanymi w czasopismach znajdujących się na liście A MNiSW (Migoń i in. 2010,
2014a, Kacprzak i in. 2013, Wistuba i in. 2013, Migoń i
Kacprzak 2014, Malik i in. 2016). Wyniki były prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. na kongresach EGU (Wiedeń 2013) i IAG
(Paryż 2013). Podsumowaniem wszystkich tych badań
na krajowym gruncie był artykuł opublikowany w
Landform Analysis (Migoń i in. 2014b).
iosną 2013 r. zostały udostępnione dla rejonu
Gór Kamiennych dane wysokościowe o wysokiej rozdzielczości, pochodzące z lotniczego skaningu
laserowego. Otworzyły one nowe możliwości i perspektywy badań, umożliwiając dokładne wyznaczenie granic osuwisk i zasięgu przestrzennego stref
deformacji stoku, analizę porównawczą ze starszymi

W

mapami, ułatwiając kartowanie geomorfologiczne
pojedynczych osuwisk i kwantyfikację rzeźby przy
użyciu narzędzi geomorfometrycznych. Rezultaty analizy porównawczej zawiera praca opublikowana w
Przeglądzie Geologicznym w 2014 r. (Migoń i in.
2014c), jeszcze szerszym całościowym spojrzeniem,
uwzględniającym analizę przestrzenną i analizę skupień, jest artykuł niedawno udostępniony w Geomorphology (Migoń i in. 2016). Kontynuowane były
badania geofizyczne szczególnie interesujących zespołów form osuwiskowych, między innymi kompleksu
osuwiskowego pod Rogowcem, gdzie udokumentowano stopniową fragmentację „czapki” skał wulkanicznych wskutek deformacji niżej leżących skał
osadowych (Kasprzak i in. 2016). Szczegółowym kartowaniem geomorfologicznym są obejmowane kolejne osuwiska i ich zespoły, ostatnio pod Turzyną
(Duszyński i in. 2016) i w masywie Granicznika. Na
swoją kolej czekają przede wszystkim rozległe osuwiska pod Lesistą Wielką i jedna z największych osobliwości przyrodniczych regionu – Szczeliny Wiatrowe.

G

óry Kamienne, a w szczelności ich najwyższa
cześć obejmująca Góry Suche, doczekała się w
ostatnich latach wielu publikacji naukowych. W większości dotyczą one form ruchów masowych, których
liczba i wielkość jest unikatowa w skali całych Sudetów. Doliczono się tutaj już ponad 50 form osuwiskowych i pokrewnych powstałych w wyniku działania
ruchów masowych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że
geolodzy niemieccy na mapie geologicznej Sudetów
(arkusz Friedland) zaznaczyli je jako „Abgstürzte Massen von Melaphyr, Ortoklasporphyr und Quarzporphyr”(1 ) Wskazali, że te utwory pochodzą z okresu
holocenu (Alluvium). W okresie powojennym formy
występujące koło Grzmiącej we wschodniej części Gór
Suchych zostały opisane przez Pulinową i Mazura
(1981). Wcześniej jednak zostały one zaznaczone na
stoku Dzikowca na mapie morfologicznej, która stanowi załącznik do pracy Szczepankiewicza (1954). Nieco
później formy osuwiskowe zostały również opisane
na Lesistej Wielkiej (Grocholski 1972). Najnowsze
osiągnięcia w zakresie badań form osuwiskowych
przedstawione zostały przez Migonia (tekst powyżej).
Wykaz literatury geomoroflogicznej obejmuje publikacje, które w tytule zawierają odwołanie do Gór Kamiennych.
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DG

czyznę ale również dzikie
(odludne) miejsce, a więc
raczej nie było to miejsce
pełne dzików, ale niezagospodarowane, trudno
dostępne. Dzikość tego
miejsca może wynikać z
tego, że szczyt wznosi się
300 m ponad kotlinę Kuźnic
Świdnickich. Być może właśnie z tego powodu był on
zawsze trudno dostępny zwłaszcza, że od strony północnej nachylenie stoków przekracza 30º.
iekawostką jest, że poniżej szczytu na mapie turystycznej z lat 20. ubiegłego wieku opisano jakiś
znak graniczny – Kamień Trzech Panów (Drei Herren
Stein). Najbardziej znany jest, położony również w
Górach Kamiennych Trójpański Kamień stojący na zachodnim zboczu Leszczyńca (736 m n.p.m.) na granicy
polsko-czeskiej, około 600 m na zachód od Złotych
Wód (przysiółek Bartnicy). Kamień o którym mowa
postawiono w 1732 roku na styku dawnych granic
Czech, Śląska i Hrabstwa kłodzkiego (Słownik geografii
turystycznej Sudetów, t. 9 Góry Kamienne, red. M.
Staffa, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 1996).
a temat kamienia pod Dzikowcem nie udało mi
się znaleźć żadnych informacji. Co ciekawe nie
został on zaznaczony na mapie topograficznej (Messtischblatt) w skali 1:25_000 sprzed 1945 r., pomimo tego,
że kamień koło Bartnicy na tej mapie figuruje (mapy
te można obejrzeć w Geoportalu Dolny Śląsk). Jakie
granice zbiegały się w punkcie oznaczonym kamiennym słupem pod Dzikowcem? Zagadka czeka na rozwiązanie, może usłyszymy o nim na kolejnym Dniu
Geomorfologa w ..., no właśnie, ale gdzie on się odbędzie?
ledztwo w sprawie kamienia można by zacząć od
lektury pracy G. Łabędzkiego pt. Skąd te słupki?
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ym razem logo XIII Dnia Geomorfologów, stworzone przez Marka Kasprzaka, nie zawiera żadnych
skojarzeń z napojem, który podobno wytwarzany jest
już od czasów późnego neolitu (taki tekst widnieje
m.in. na puszce 0,33 Jankesa lwóweckiego, 4,2% alk.
obj, 12,5% ekstr. wag.). Zgodnie z miejscem w które się
udajemy, głównym elementem znaku graficznego jest
głowa dzika. Skoro Dzikowiec to chyba od dzika nazwa
pochodzi. Ale czy jest to słuszny wniosek? Okazuje się,
że na starych mapach szczyt ten opisywany był jako
Gr. Wild Berg. Wild w języku niemieckim oznacza: dzi-

Kształtowanie się granicy polsko-czeskiej w Kotlinie
Kamiennogórskiej, [w:] Pielgrzymy. Informator Krajoznawczy, Studenckie Koło Przewodników Sudeckich,
Oddział Wrocławski PTTK, Wrocław 1996, s. 10-34.
Sprawa się jednak „komplikuje”, bo na wspominanej
wyżej mapie na południe od Mieroszowa na granicy
państwowej również opisano „Drei Herrn Stein”. Czekamy na rezultaty dochodzenia.
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