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Program wizyty studyjnej 
 

13.06 (środa)  

9.30-10.30 Kolonia Budzów – rejestracja uczestników wizyty 

10.30-11.00 Wprowadzenie do wizyty studyjnej 

11.30-12.00 Spotkanie w Gminie Piława Górna – współpraca samorządu lokalnego z Geoparkiem  

12.00-12.30 Zwiedzanie osiedla Braci Morawskich 

12.45-13.45 Kopalnia Pilawa Górna – działania kopalni na rzecz środowiska lokalnego  

14.00-15.00 Obiad  

15.20-16.30 Gnejsy na Włókach – spotkanie z lokalnym liderem prowadzącym rewitalizację dawnego 

kamieniołomu 

17.30-19.00 Spotkanie Partnerów 

19.00 Kolacja i spotkanie integracyjne  

 

14.06 (czwartek)  

9.00 Wyjazd z ośrodka 

9.30-10.30 Zwiedzanie sztolni Robert w Szklarach –zagospodarowanie wyrobiska podziemnego na 

cele turystyczne 

11.20-12.20 Wzgórze Gromnik – geostanowisko kulturowe 

12.30-13.30 Skałka Goethego – osobliwości skalne i mineralogiczne Geoparku 

14.10-15.00 Obiad 

15.00-16.30 Georetum w Arboretum Wojsławice – edukacyjny zbiór skał i minerałów z Przedgórza 

Sudeckiego 

17.00-18.30 Piernikarnia Śląska –kultywowanie tradycji śląskich 

19.30 Kolacja i spotkanie integracyjne 

 

15.06 (piątek) 

9.00 Wyjazd z ośrodka 

11.00-13.00 Zwiedzanie Krajowego Geoparku Góra św. Anny 

13.30-14.30 Obiad 

16.00-17.30 Kopalnia Strzelin i Park Skalny – najgłębszy czynny kamieniołom granitu w Europie 

19.00 Kolacja i spotkanie integracyjne 

 

16.06 (sobota) 

10.00 Opuszczenie ośrodka i przejazd własnym transportem do Złotego Stoku 

10.30-12.00 Kopalnia Złota –złożony geoproduktu 

12.00-13.30 Spotkanie Partnerów 

13.30-14.30 Obiad 

14.30 Zakończenie wizyty 
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Witamy na Przedgórzu Sudeckim – miejscu szczególnym na mapie Dolnego Śląska i Polski. Tu w przeszłości 
spotkały się kontynenty, a dziś spotykają się ludzie. Właśnie liczne ślady dawnych zdarzeń geologicznych są tym 
elementem, który wyraźnie odróżnia obszar Geoparku Przedgórze Sudeckie od terenów sąsiednich. Można do 
nich zaliczyć: interesującą budowę geologiczną, dużą różnorodność skał i minerałów, bogatą historię eksploatacji 
surowców sięgającą czasów przed rzymskich, liczne zabytki infrastruktury górniczej i hutniczej. Jednak obszar 
ten to nie tylko skały, to również malownicze krajobrazy, urocze miasteczka, a także wybitne wartości historyczne 
i kulturowe regionu (m.in. Opactwo Cystersów w Henrykowie) czy stanowiska archeologiczne (m.in. Góra 
Gromnik, Gilów k. Niemczy). Występują tu również skupiska obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony 
przyrody (np. Arboretum Wojsławice).  
 
Geopark Przedgórze Sudeckie położony jest w Polsce południowo-zachodniej, na obszarze województwa 
dolnośląskiego. Powstał w 2013 roku i początkowo obejmował obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich oraz 
Obniżenia Otmuchowskiego i nosił nazwę: Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. W 2016 roku został 
powiększony o Masyw Ślęży i uzyskał obecną nazwę.  

Obejmuje on centralną i 
wschodnią cześć Przedgórza 
Sudeckiego, które leży na 
północ od Sudetów. Sudety i 
Przedgórze Sudeckie tworzą 
całość geologiczną, ale 
oddzielone są wyraźną 
granicą tektoniczną, którą 
stanowi sudecki uskok 
brzeżny. Pod względem 
ukształtowania terenu jest to 
obszar pagórkowaty lub 
falisty, o wysokościach 200-
300 m n.p.m., ponad który 
wznosi się szereg 
izolowanych wzniesień 
rozciągniętych południkowo, 
które przecinają głębokie i 
malownicze doliny. Wyspowy 
krajobraz obszaru podkreśla 
dodatkowo szata roślinna. 
Zwykle wzgórza porastają 
kępy lasu, wyróżniające się 
wśród wykorzystywanego 
rolniczo, niżej położonego 
otoczenia. Najwyższym 
wzniesieniem jest Ślęża - 
718 m n.p.m. Na północy 
Przedgórze Sudeckie 
przechodzi stopniowo 
w Nizinę Śląską. 
 
Pod względem geologicznym 
obszar należy do bloku 
przedsudeckiego, który 
wspólnie z Sudetami (blok 
sudecki) tworzy blok 
dolnośląski. Budowa 
geologiczna Sudetów, jak i 
bloku przedsudeckiego jest 
podobna, ponieważ 
kształtowana była wspólnie 

przez procesy zachodzące od późnego prekambru aż do kenozoiku. Dopiero w okresie tektonicznych ruchów 
trzeciorzędowych sudecki uskok brzeżny rozdzielił te dwie jednostki morfologiczne, powodując wyniesienie 
Sudetów oraz względne obniżenie bloku przedsudeckiego. Blok przedsudecki tworzą skały metamorficzne, 
zarówno niskiego jak i wysokiego stopnia, w obręb których intrudowały waryscyjskie granitoidy. Z ostatnimi 
ruchami tektonicznymi związane są wystąpienia trzeciorzędowych bazaltów. Obszar w większości przykryty jest 
pokrywą osadów kenozoicznymi, spod których starsze utwory wyłaniają się tylko wyspowo. 
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Każdy geopark posiada swoją specyfikę wynikającą z budowy i historii geologicznej regionu, jak również 
występujących elementów kulturowych. Pod względem geologicznym Geopark Przedgórze Sudeckie skupia się 
nad zagadnieniami związanymi z wędrówką kontynentów i łączeniem się płyt litosfery (ich kolizjami). Obszar ten 
kryje w sobie fragmenty dwóch wielkich bloków skorupy (mikrokontynentów), którymi są masyw czeski na 
zachodzie i Brunovistulicum na wschodzie. Oba bloki oddzielone są strefą nasunięć moldanubskich, ciągnących 
się południkowo na przestrzeni około 300 km, od południowych Moraw po okolice Wrocławia. Na terenie Polski 
granica ta w większości przebiega na obszarze Przedgórza Sudeckiego. 
 

Historia powstania najstarszych skał na obszarze 
Przedgórza Sudeckiego sięga ponad 600 milionów lat i 
związana jest najprawdopodobniej z olbrzymim 
prakontynentem Gondwany zajmującym całą ówczesna 
półkulę południową. Przez kolejne 200 milionów lat 
poszczególne małe fragmenty zwane terranami* 
odrywały się od krawędzi Gondwany i napędzane ruchem 
płyt litosfery przemierzały prehistoryczne oceany. 
Pierwsza oderwała się Awalonia i na swojej drodze 
spotkała Laurencję i Baltikę, czyli zalążki współczesnej 
Ameryki Północnej i Wschodniej Europy. Razem 
utworzyły kolejny prakontynent - Laurussję. Następnie ku 
północy powędrowały terrany armorykanskie. Ich kolizja 
z Laurussją rozpoczęła orogenzę waryscyjską (około 
380-340 milionów lat temu). Ostateczne połączenie 
Laurussji i Gondwany oraz zanik rozdzielającego je 
oceanu Rei, doprowadziły do powstania superkontynentu 
o nazwie Pangea.  
Efektem opisywanych wydarzeń jest dzisiejszy obraz 
Przedgórza Sudeckiego, będący mozaiką różnych 
terranów. Masyw Strzelina (terran Bruniovistulicum) jest 
interpretowany jako fragment Awalonii. Pasmo łukowe 
Kamieńca Ząbkowickiego (terran Saxoturyngicum) oraz 
masyw Gór Sowich (terran Tepli-Barrandienu) to terrany 
armorykańskie. Strefa ścinania Niemczy, to wąski pas na 
krawędzi masywu sowiogórskiego, silnie zdeformowany 
podczas orogenezy waryscyjskiej. Wreszcie masywy 
Ślęży, Szklar i Braszowic - Brzeźnicy są pozostałościami 
oceanu Rei (stanowią tzw. masywy ofiolitowe).  
W karbonie, w trakcie orogenezy waryscyjskiej oraz tuż 
po niej doszło do intruzji (wtargnięcia) skał magmowych 
głęboko pod powierzchnią ziemi. Zastygająca magma 
dała początek znanym z obszaru przedgórza skałom 
plutonicznym: granitom, tonalitom, granodiorytom i 
diorytom. Wspomniane skały odsłaniają się obecnie na 
powierzchni w masywie Strzelina, masywie Strzegom – 
Sobótka (na zachodnich stokach Ślęży) oraz w rejonie 
Niemczy i Kośmina jako tzw. sjenity niemczańskie.  
W peleogenie i neogenie obszar współczesnego Dolnego 
Śląska był areną aktywności wulkanicznej. Pozostałością 
tych wydarzeń są potoki lawowe, które można oglądać w 
kamieniołomach w Żelowicach i Kowalskich oraz na 
wzgórzu Kolec, a najlepiej zachowany stożek 
wulkaniczny na Dolnym Śląsku znajdujący się w 
Targowicy. 
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Punkty wizyty studyjnej na tle geologii Geoparku 
 

Masyw Gór Sowich 
Masyw Gór Sowich, który na mapie geologicznej ma charakterystyczny zarys trójkąta, jest jedną z nielicznych jednostek geologicznych, która 
należy zarówno do Sudetów jak i do bloku przedsudeckiego. Uskok sudecki brzeżny oddziela część sudecką masywu od części 
przedsudeckiej. Część sudecka została w neogenie podniesiona o około 400 m, w stosunku do części przesudeckiej. Wcześniej, w 
mezozoiku i paleogenie, sytuacja była odwrotna: część przedsudecka była podniesiona i ulegała erozji. Wskutek tego, obecnie, mimo że blok 
przesudecki leży morfologicznie niżej niż Sudety, odsłaniają się na nim skały reprezentujące około 5 km głębszy poziom intersekcyjny w 
stosunku do części sudeckiej. Masyw sowiogórski zbudowany jest głównie z kilku odmian gnejsów, w części migmatycznych, wśród których 
podrzędnie występują granulity, amfibolity i sporadycznie ultrabazyty. Protolitem gnejsów sowiogórskich były przede wszystkim szarogłazy 
oraz pelity osadzone w basenie neoproterozoiczno-kambryjskim, a podrzędnie – granitoidy intrudujące w okresie pomiędzy 490 Ma a 480 
Ma. Metamorfizm tych skał, w warunkach górnej facji amfibolitowej, miał miejsce w interwale 385-360 Ma. W tym czasie zostały w nie 
tektonicznie włączone łuski granulitów, które powstały wcześniej, około 400 Ma, na większych głębokościach, pod wyższym ciśnieniem i przy 
nieco wyższej temperaturze. 

 
1. Kopalnia Piława Górna 
W Piławie Górnej znajduje się jeden z najnowocześniejszych odkrywkowych zakładów górniczych w Polsce, 
należący do Kompani Górniczej sp. z o.o., eksploatującej jedno z największych w Polsce złóż surowca do 
produkcji kruszywa łamanego, używanego między innymi przy budowie dróg i autostrad.  
W tutejszej kopalni w obrębie migmatytów i amfibolitów występują największe na Dolnym Śląsku żyły pegmatytów 
granitoidowych. Długości żył osiągają tu 100 m, a miąższość ich dochodzi do 6 m. Zawiera bardzo bogaty zespół 
składający się z ponad 100 minerałów rozpoznanych do tej pory, w tym z bardzo rzadkimi w skali Polski i świata. 
Występują tu m.in. takie minerały jak kwarc, skalenie, biotyt, granat, spodumen, beryl, turmalin, kolumbit-tantalit, 
cyrkon, ksenotym, piryt, tytanit, galena, oraz wiele innych. W pegmatytach z Piławy Górnej odkryto także nowe 
minerały - piławit itrowy i żabińskit. Wielkość kryształów w obrębie tych pegmatytów potrafi być imponująca. 
Niektóre kryształy dochodzą do kilkudziesięciu cm wielkości. Z tego względu jest to obiekt o unikalnym w skali 
kraju znaczeniu naukowym i muzealnym. 
Powstawanie pegmatytów sowiogórskich jest bezpośrednio łączone z dewońskim metamorfizmem, gdy podczas 
gwałtownego spadku ciśnienia związanego z wynoszeniem masywu ku górze, dochodziło do częściowego 
topienia skał metamorficznych i formowania się silnie zróżnicowanych chemicznie pegmatytów granitowych (tzw. 
pegmatyty anatektyczne). 
Kopalnia Piława Górna corocznie organizuje dzień otwarty podczas którego można zjechać na dno wyrobiska. 
 

 

 

 
 
2. Gnejsy we Włókach 
Kamieniołom we Włókach jest dużym kamieniołomem, 
nieczynnym od wielu lat. Jest on od roku 1982 chroniony jako 
pomnik przyrody nieożywionej. Odsłaniające się tu skały należą 
do przedsudeckiej części masywu sowiogórskiego. 
Najciekawsze obserwacje w tutejszym kamieniołomie można 
poczynić w środkowej części wyrobiska, obok wysychającego 
latem stawku oraz w środkowej części południowej ściany 
kamieniołomu. Występują tu migmatyczne gnejsy oligoklazowo-
biotytowe z wtrąceniami skał wapniowo-krzemianowych, 
amfibolitów i granulitów. Tutejsze stanowisko jest szczególnie 
cenne ze względu na występowanie wielu różnych tekstur 
migmatytów (sposób przestrzennego rozmieszczenia składników 
w skale) na bardzo małej powierzchni wychodni. Stwierdzono tu 
tekstury żyłkowe (flebitowe), warstewkowe (stromatytowe), 
fałdowe i prawie bezkierunkowe (nebulitowe). 
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Ofioli sudecki 
Ofiolit sudecki jest tektoniczną jednostką, która odsłania się w kilku masywach skalnych, znajdujących się głównie na środkowym Przedgórzu 
Sudeckim: w Masywie Ślęży, Wzgórzach Kiełczyńskich, Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich oraz w Obniżeniu Noworudzkim w Sudetach 
Środkowych. Protolit ofiolitu sudeckiego tworzony był głównie przez ultramafity i gabra, niewielkie ilości dolerytów i bazaltów oraz rzadko 
występujące lidyty. Skały te stanowiły fragment skorupy oceanicznej powstałej w okresie 420–400 Ma, kiedy to prawie jednocześnie ulegała 
ona przeobrażaniu – serpentynizacji i rodingityzacji – pod znacznym wpływem wody morskiej. W późnym dewonie zostały one pogrążone 
na głębokość 5-8 km (1,7-3 kbar) i uległy metamorfizmowi regionalnemu w warunkach dolnej facji zieleńcowej (250-370°C). Z końcem 
dewonu, rozczłonkowany na fragmenty, ofiolit środkowosudecki wraz gnejsami sowiogórskimi i metamorfikiem masywu kłodzkiego był już 
na powierzchni i podlegał erozji. 

 
3. Szklary – sztolnia Robert 
W wyniku wietrzenia serpentynitów budujących masyw Szklar w warunkach klimatu ciepłego i wilgotnego, przed 
około 20 mln lat temu, wytworzyła się pokrywa zwietrzelinowa. Została ona rozpoznana jako złoże laterytowych 
rud niklu i eksploatowana była od końca XIX wieku przez blisko sto lat. W najbliższym sąsiedztwie kopalni 
rozwinęła się huta. Choć jeszcze niedawno można było zobaczyć w tym miejscu nieczynne obiekty przemysłowe 
to do dziś niewiele pozostało z dawnych Zakładów Górniczo-Hutniczych “Szklary”. Niemym świadkiem dawnej 
świetności tego miejsca pozostaje łatwo dostrzegalna hałda żużli hutniczych, znajdująca się przy parkingu. Z 
górniczą historią tego miejsca można się zapoznać odwiedzając udostępnioną do zwiedzania sztolnię Robert. 
Szklary zasłynęły jednak już wcześniej powodu występujących tu minerałów i kamieni szlachetnych. Z 
kolekcjonerskiego punktu widzenia najciekawsze są wystąpienia minerałów z grupy SiO2 (krzemionki) – 
chalcedonu i opalu. Tworzą one żyłki, rzadziej soczewy lub kuliste konkrecje w obrębie serpentynitów lub 
zwietrzeliny. Najcenniejszą odmianą występującego tu chalcedonu jest chryzopraz, o głębokiej zielonej barwie. 
Stał się on symbolem tego miejsca. Chryzopraz należał do ulubionych kamieni króla Prus Fryderyka II Wielkiego, 
stąd otrzymał nazwę "śląskiego księcia". Wykonano z niego wystrój jednej z sal w pałacu Sanssouci, nazywanej 
salą chryzoprazową. 
Pierwsze wzmianki o poszukiwaniu chryzoprazu w tym miejscu pochodzą z XV wieku. Jednak intensywna 
eksploatacja rozpoznanych złóż, rozpoczyna się dopiero w pierwszej połowie XVIII w. Spowodowało to nawet 
krótkotrwałą "gorączkę chryzoprazową". Przez wiele lat aż do połowy XIX w. złoże chryzoprazu w Szklarach było 
uważane za największe na świecie. Ceniona w całej Europie była jakość pozyskiwanego tu surowca. Wyroby z 
niego znajdują się dziś między innymi w Skarbcu Kremlowskim w Moskwie, British Museum w Londynie czy 
katedrze na Hradczanach w Pradze. 
Chryzopraz powstał w wyniku krystalizacji z roztworów krzemionkowych powstałych podczas wietrzenia 
serpentynitu. Jego zielone zabarwienie tłumaczy się domieszką zielonych, talkopodobnych minerałów 
niklonośnych Ni kerolitu – pimelitu (tzw. „ziemi chryzoprazowej”). Barwa występujących tu chryzoprazów zmienia 
się w szerokim zakresie i dlatego wyróżnia się formy od jasnozielonej (jabłkowej) poprzez trawiastozieloną do 
szmaragdowej. 
 

 

 

 
 
 

Masyw Strzelina 
Masyw strzeliński obejmuje wystąpienia skał krystalicznych (metamorficznych i magmowych) w obrębie bloku przedsudeckiego, położone 
na południe i południowy-zachód od Wrocławia, między Strzelinem i Górką Sobocką na północy oraz Ziębicami i Henrykowem na południu. 
W obrębie masywu strzelińskiego przebiega nasunięcie Strzelina oddzielające niżej ległą jednostkę strukturalną należącą do 
Brunovistulicum, w której skład wchodzą skały kompleksu Strzelina, od wyżej ległej jednostki należącej do Moldanubicum zbudowanej ze 
skał kompleksu Stachowa. Nasunięcie to powstało podczas orogenezy waryscyjskiej. Kompleks Strzelina obejmuje proterozoiczne gnejsy 
(będące najstarszymi skałami w Sudetach o wieku 600 mln lat) oraz starszą i młodszą serię łupkową (warstwy z Jegłowej). W skład kompleksu 
Stachowa wchodzą dwie grupy skał. Pierwsza grupa obejmuje skały metaosadowe, do których należą proterozoiczne ciemne gnejsy ze 
Stachowa wraz z towarzyszącymi im amfibolitami i łupkami biotytowo-amfibolowymi oraz skały wapniowokrzemianowe. Druga grupa skał 
obejmuje zmetamorfizowane wczesnopaleozoiczne granitoidy – ortognejsy o wieku ~500 mln lat (m.in. jasne gnejsy ze Stachowa). 
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4. Skałka Goethego 
Podczas swojej podróży po Dolnym Śląsku w 1790 roku, Johan Wolfgang von Goethe, autor Fausta i Cierpień 
młodego Wertera, przybył do Krzywiny w poszukiwaniu kryształów górskich. Zafascynowała go dziwna skała, 
której wiele lat później poświęcił traktat, porównując ją do podobnych skał znajdowanych w Brazylii. Ta skała to 
kwarcyt daktylowy, jedna z wielu geologicznych osobliwości Dolnego Śląska. Posiada niezwykłą budowę 
podkreśloną przez pojedyncze wrzecionowate agregaty kwarcowe, przypominające wyglądem daktyle lub 
migdały i osiągające długość do 8 cm. Tkwią one w drobnoziarnistym tle skalnym. W zwietrzałych fragmentach 
skały „daktyle” dają się łatwo wypreparować ze skalnej masy. Geneza kwarcytów daktylowych (należących do 
warstw w Jegłowej) od dawna budzi zainteresowanie badaczy. Obecnie uważa się, że skały te są produktem 
deformacji i metamorfizmu zlepieńców, w których znajdowały się otoczaki kwarcowe. „Daktyle” są pozostałością 
po otoczakach. Skały osadowe, z których powstały kwarcyty i kwarcyty daktylowe utworzyły się w zbiorniku 
morskim we wczesnym i środkowym dewonie tj. około 390 mln lat temu. 
Niewątpliwą atrakcją mineralogiczną Geoparku w okolicach Krzywiny Jegłowej i Strużyny są kryształy górskie. 
Ich pochodzenie związane jest z występowaniem na tym obszarze łupków kwarcytowych, stanowiących jedyne 
w Europie złoże ogniotrwałego łupka kwarcytowego – materiału stosowanego jako wykładziny pieców hutniczych, 
materiał dekoracyjny oraz szlifierski. Wykorzystanie tych skał sięga nawet 2000 lat wstecz. Najładniej 
wykształcone kryształy utworzyły się w pustkach skalnych. Kryształy występują w obrębie białej lub 
szaroniebieskiej glinki kaolinowej. Są młodsze od kwarcytów. Krystalizowały z gorących roztworów wodnych 
(hydrotermalnych) bogatych w krzemionkę. Osiągają długość do kilkunastu cm i najczęściej tworzą skupienia w 
formie szczotek krystalicznych, choć spotkać można również pojedyncze doskonale przezroczyste i prawidłowo 
obustronnie zakończone okazy. Wydobywane tu kryształy górskie używane były do wyrobu ozdób już w czasach 
prehistorycznych.  
 

 

 

 
 
 

Granitoidy waryscyjskie 
W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim znajdują się liczne wystąpienia waryscyjskich granitoidów. Granitoidy sudeckie są efektem 
magmatyzmu, który intensywnie rozwinął się w karbonie, u schyłku i po zakończeniu orogenezy waryscyjskiej. Orogeneza waryscyjska, która 
miała miejsce 370-340 mln lat temu, związana była z łączeniem kontynentów, w wyniku którego powstał jeden superkontynent zwany Pangeą. 
Najbardziej znanymi granitoidami sudeckimi są granity masywu Karkonoszy i masywu Strzegom-Sobótka, tworzące największe ciała 
magmowe oraz granitoidy strzelińskie i granodioryty strefy Niemczy tworzące małe intruzje. Na terenie Geoparku położony jest wschodni 
fragment masywu Strzegom-Sobótka i granitoidy Niemczy i masywu Strzelina. 
Granitoidy masywu strzelińskiego są wyjątkowe w skali Sudetów. Cechuje je bardzo duża zmienność petrograficzna oraz to, że nie tworzą 
jednego dużego ciała magmowego, lecz liczne, małe izolowane ciała w formie pni i słabo nachylonych żył o grubości do kilkudziesięciu 
metrów. Waryscyjski plutonizm granitoidowy w krystaliniku strzelińskim trwał co najmniej 30 milionów lat (324-283 mln lat), przy czym 
nasilenie zjawisk magmowych nastąpiło pod koniec tego okresu. W tym czasie powstała intruzja strzelińska, która jest największym ciałem 
magmowym na obszarze krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. 

 

Schematyczny przekrój przez wschodnią część masywu strzelińskiego (Oberc-Dziedzic, Madej 2012) 
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5. Kopalnia Strzelin 
W Strzelinie znajduje się jeden z największych 
kamieniołomów granitu w Europie. Ma 650 m długości, prawie 
300 m szerokości a jego głębokość dochodzi do 120 m. 
Historia eksploatacji granitów w rejonie Strzelina jest bardzo 
długa. Na przełomie X i XI w. rozpoczęto wydobycie granitu w 
kamieniołomie w Strzelinie i Górce Sobockiej. Z granitu 
strzelińskiego zbudowano między innymi mury pierwszej 
katedry wrocławskiej (ok. roku 1000) oraz kościoły w Górce 
Sobockiej i Białym Kościele. W I połowie XIII wieku bloków 
granitu strzelińskiego użyto przy budowie bazyliki trzebnickiej, 
a w latach 1370-1410 do budowy kościoła Św. Michała w 
Brzegu. Także w Brzegu z granitu strzelińskiego wzniesiono 
później stojący do dziś piękny renesansowy ratusz. W 
Strzelinie z granitu zbudowano pod koniec XIII w. mury 
miejskie z 3 bramami (Wrocławską, Ziębicką i Wodną) i ok. 10 
bramami, z których do dzisiaj zachowało się kilka fragmentów 
z Basztą Prochową w pd.-wsch. narożniku. Rada miejska 
wydzierżawiała kamieniołom na krótsze lub dłuższe okresy. 
Kamieniołomy dostarczały nie tylko znakomitego budulca, lecz 
także kamieni młyńskich i żarnowych. Na skalę przemysłową 
zaczęto wydobywać granit w latach 1830-1871. 
 

 

 

Kamieniołom w Strzelinie założony jest w skałach intruzja strzelińskie, która tworzą trzy odmian granitu: 
➢ średnioziarnistego granitu biotytowego, 
➢ drobnoziarnistego granitu biotytowego 
➢ drobnoziarnistego granitu biotytowo-muskowitowego. 

Średnioziarnisty granit biotytowy – najstarszy o wieku 303 mln lat – odsłania się w południowej i północnej części 
kamieniołomu Strzelin i w południowej części sąsiedniego kamieniołomu Mikoszów. Zawiera mikroklin, 
plagioklaz, kwarc i biotyt. W granicie średnioziarnistym można spotkać enklawy ciemnych gnejsów i ciemne 
enklawy drobnoziarniste. 

Młodsze są biotytowe granity drobnoziarniste, o wieku 283 mln lat. Jest to zarazem najbardziej znana odmiana 
granitu strzelińskiego. Ma ona barwę ciemnoszarą z lekko widocznym odcieniem sinoniebieskim. W 
ciemnoszarym tle zbudowanym z kwarcu i skaleni rozrzucone są bezładnie drobne ziarna czarnego biotytu. 
Niebieskawy odcień granitu jest spowodowany częściową chlorytyzacją biotytu. Zarówno granity średnio - jak 
i drobnoziarniste wykazują teksturę linijną wyrażoną uporządkowaniem ziaren plagioklazu, a w granitach 
średnioziarnistych także kwarcu. Ta cecha granitów stała się podstawą teorii tektoniki granitu sformułowanej 
przez Hansa Cloosa, profesora Uniwersytetu wrocławskiego, w roku 1922. 

Nieznacznie młodsze od tonalitów i granitów biotytowych (drobno i średnioziarnistych) są białe granity 
biotytowo-muskowitowe. Granity te tworzą żyły przecinające granity biotytowe i tonality, a także tworzą 
samodzielne, większe ciała magmowe: intruzje Gromnika, Gębczyc i Górki Sobockiej.  
 
 
6. Gromnik 
Legenda głosi, że wzgórze Gromnik – najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich (393 m n.p.m.) zawdzięcza 
swoją nazwę wyładowaniom atmosferycznym, które nadzwyczaj często nawiedzają szczyt najwyższego 
wzniesienia Wzgórz Strzelińskich. Zdaniem niektórych, jest to za sprawą minerałów tytanu i żelaza, 
występujących w łupkach z pobliskich skałek na Borowej. A może to echa kary za łupieżczą działalność rycerzy 
rozbójników z rodu von Czirn, którzy na Gromniku urządzili swoją siedzibę? Być może nigdy nie dowiemy się 
prawdy. Warto jednak wdrapać się na granitowy szczyt Gromnika, by zobaczyć pozostałości średniowiecznego 
zamku. Relikty zamku najlepiej oglądać z wznoszącej się na szczycie 25. metrowej wieża o konstrukcji 
szachulcowej wybudowanej w 2012 roku na miejscu zniszczonej w czasie II wojny światowej gospody i wieży 
widokowej założonej po 1825 r. Budowniczymi zamku byli bracia Opitz i Hayn Czirnowie, którzy urządzili tu 
gniazdo zbójeckie, z którego prowadzili napady na przejeżdżające karawany, wioski, a nawet plądrowali 
przedmieścia śląskich miasteczek. Przy wznoszeniu zamku średniowieczni budowniczowie wykorzystywali 
zarówno naturalnie ukształtowaną skałę jak i częściowo obrobione bloki skalne. 
Naturalne granitowe skałki znajdziemy tuż pod szczytem. Intruzja Gromnika ma kształt pnia, od którego ku 
północny odgałęzia się płaska żyła o grubości 150-200 m zapadającą ku SE. Od południa pluton jest ograniczony 
uskokiem Gębczyce-Gromnik. Granit intruzji Gromnika jest skałą drobnoziarnistą (wielkość minerałów nie 
przekracza 1 mm), różniącą się od granitu strzelińskiego jaśniejszą barwą i bardziej drobnoziarnistą strukturą. 
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Metamorficzne pasmo kamienieckie (Kamieńca Ząbkowickiego)  
Stanowi prawdopodobnie przedłużenie metamorfiku orlicko-śnieżnickiego na bloku przedsudeckim. Zbudowane 
jest z łupków łyszczykowych, zawierających wkładki łupków kwarcowo-skaleniowych, marmurów, łupków 
kwarcowo-grafitowych, amfibolitowych i eklogitów. 
 
7. Georetum 

 

 W ogrodzie dendrologicznym w 
Wojsławicach, filii Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2017 otwarto 
unikatową atrakcję turystyczno-edukacyjną. 
Obok kwitnących rododendronów na terenie 
nieczynnego kamieniołomu łupka 
łyszczykowego z XIX wieku powstało 
Georetum. Zgromadzono w nim większość 
skał i minerałów z Przedgórza Sudeckiego. 
Ekspozycja została podzielona na części 
tematyczne poświęcone skałom magmowym, 
osadowym i metamorficznym. Interesujące 
kompozycje skał i minerałów współgrają z 
występującą tu roślinnością. Nie zapomniano 
również o atrakcjach dla najmłodszych. Dzieci 
mogą tu poszukiwać minerałów w 
piaskownicy skarbów zwanej skarbownicą. 

 
8. Piernikarnia Śląska 

Tradycje piernikarskie są jednymi z najstarszych elementów kultury Śląska, a ich korzenie sięgają czasów 
pogańskich. Zwyczaj wypiekania pierników ma swe potwierdzenie źródłowe już w 1293 r. w Świdnicy, stanowiąc 
najstarszą wzmiankę o piernikarzach w Europie Środkowej (pierwsze toruńskie źródła są 100 lat późniejsze !). 
Od średniowiecza, aż po początki XX w. na terenie całego historycznego Śląska piernikarze 

wyrabiali ten wykwintny smakołyk, który spożywane był 
przez cały rok i nierzadko stosowany w celach 
medycznych. Największy rozkwit piernikarstwa na Śląsku 
przypada na XVII i XVIII w., a jego głównymi ośrodkami 
były Wrocław, Nysa i Świdnica. Z tego okresu znane są 
piękne, misternie rzeźbione formy piernikarskie. Z uwagi 
na wysokie ceny przypraw pierniki gościły tylko na stołach 
najbogatszego duchowieństwa, szlachty i 
mieszczaństwa. W XIX w. zniesienie przymusu 
cechowego, industrializacja i coraz popularniejszy cukier 
spowodowały, iż pierniki stały się powszechnie dostępne. 
W Piernikarni Śląskiej w Niemczy można dziś poznać 
tajniki tradycyjnego wyrobu historycznych pierników. 

 

 

 
9. Kopalnia w Złotym Stoku 
W najbliższym otoczeniu dawnej kopalni rud złota i arsenu w Złotym Stoku dominującą odmianą skalną są, 
wydzielane wspólnie, blastomylonityczne łupki biotytowe oraz gnejsy biotytowo-plagioklazowe z wkładkami w 
formie soczew marmurów, serpentynitów i skał diopsydowych. Powstanie złoża złota i arsenu miało miejsce w 
karbonie, podczas orogenezy waryscyjskiej. Związane było z metamorfizmem kontaktowym na granicy intruzji 
granitowej masywu kłodzko-złotostockiego i metamorfiku orlicko-śnieżnickiego. Wraz z gorącą magmą granitową 
z głębi Ziemi wędrowały roztwory hydrotermalne bogate w różne pierwiastki, m.in. złoto i arsen. Przy powierzchni 
Ziemi ulegały one schłodzeniu i wytracały się z nich minerały arsenowe – lelingit (arsenek żelaza FeAs2) i 
arsenopiryt (siarczek żelaza i pirytu) zawierające drobinki złota. Taki typ złoża określa się mianem intruzyjno-
hydrotermalnego. 
Pierwsze przekazy o robotach górniczych w rejonie złoża w Złotym Stoku pochodzą z 1273 r. Eksploatacja 
górnicza od początków do końca XVII w. koncentrowała się głównie na wydobyciu rud pod kątem produkcji złota. 
Eksploatacja złota osiągnęła maksymalny poziom na przełomie XV i XVI wieku, kiedy to kopalnie złotostockie 
dostarczały 8% ogólnego wydobycia złota w Europie. Łączne wydobycie złota wyniosło około 16 ton, przy 
przeciętnej jego zawartości w rudzie 3 g/t. Od początku wieku XVIII rozpoczęto tu eksploatację rud arsenu 
(arsenopiryt i loelingit) i produkcję arszeniku. Arszenik stał się głównym produktem Złotego Stoku na wiele lat. 
Służył on do barwienia szkła, garbowania skór oraz produkcji trutek na gryzonie (arszenik jest silna trucizną). 
Eksploatacja znanego złoża złota, a później arsenu zakończyła się tu dopiero w 1962 r. Obecnie znajduje się tu 
jedna z największych atrakcji turystycznych Polski. 
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