
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 
Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 6-13 

 

6 
 

 
Geoturystyka – nowa interdyscy-

plinarna dziedzina nauk o Ziemi 

 

Geotourism – a new interdiscipli-
nary field of Earth Sciences 

 

Jerzy Żaba1,2, Krzysztof Gaidzik2 

 
Treść. Geoturystyka jest obecnie jedną  

z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
dziedzin turystyki. Może stanowić ona jedną  
z form turystyki poznawczej, kwalifikowanej, 
jak również krajoznawczej. Wykorzystuje ona 
rezultaty wielu nauk, głównie przyrodniczych. 
Przedmiot zainteresowania geoturystyki sta-
nowią bardzo różnorodne, obserwowane  
w różnych skalach, obiekty i zjawiska przyro-
dy nieożywionej. Jako nowa gałąź nauk o 
Ziemi wraz z jej edukacyjnym i poznawczym 
charakterem, jest bardzo ważnym elementem 
rozwoju świadomości przyrodniczej człowieka 
ze szczególnym uwzględnieniem przyrody 
nieożywionej. Pozwala też na turystyczną 
promocję konkretnych obszarów i regionów. 
Nierozerwalnie związane z nią są takie pojęcia, 
jak: geoedukacja, georóżnorodność, czy 
ochrona dziedzictwa geologicznego.  

Słowa kluczowe:     geoturystyka, nauki  
o Ziemi, obiekty i zjawiska przyrody nieoży-
wionej, ochrona przyrody nieożywionej, walo-
ry geoturystyczne, geostanowiska, georóżno-
rodność. 

Abstract. Geotourism is one of the most 
dynamically developing fields of tourism. It 
may constitute a form of cognitive tourism, 
qualified, as well as sightseeing. It uses the 
results of many sciences, especially Earth 
Sciences. The interest of geotourism are very 
diverse objects and phenomena of Abiotic  
Nature, observed at different scales. As a new 
branch of Earth Sciences, together with its 
educational and cognitive nature, is very im-
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portant in the development of human nature 
awareness with particular reference to Abiotic  

Nature. It also allows the tourist promotion 
of specific areas and regions. It is strictly con-
nected with such concepts as: geoeducation, 
geodiversity, as well as the geological heritage 
protection. 

Keywords: geotourism, Earth Sciences, 
objects and phenomena of Abiotic Nature, 
geological heritage protection, geotouristic 
values, geosites, geodiversity 

 

Wstęp 

W ostatnich latach obserwuje się bardzo 
gwałtowny rozwój geoturystyki, która zyskuje 
dużą popularność w coraz szerszych kręgach 
międzynarodowej społeczności. Jest to efekt 
wyjątkowo szybko rosnącego zainteresowania 
turystów różnymi formami przyrody nieoży-
wionej, odznaczającymi się zazwyczaj niepo-
wtarzalnym, naturalnym pięknem. Bardzo 
długo pozostawały one w cieniu atrakcji przy-
rodniczych o charakterze biotycznym, a także 
obiektów antropogenicznych o naturze histo-
rycznej, architektonicznej lub kulturowej. W 
dużej mierze wynika to z ogólnego braku, czę-
sto nawet podstawowej, wiedzy oraz rozumie-
nia procesów i zjawisk geologicznych, jak też 
geomorfologicznych. Wiedzy takiej ciągle nie 
dostarczają w sposób dostateczny dostępne na 
rynku przewodniki turystyczne, a także prze-
wodnicy opiekujący się turystami. Uzyskiwane 
z tych źródeł informacje są zazwyczaj wyjąt-
kowo lakoniczne i powierzchowne, a nierzad-
ko też błędne. Właśnie masowe zainteresowa-
nie wiedzą dotyczącą genezy oraz cech róż-
nych obiektów i zjawisk przyrody nieożywio-
nej, a także ich znaczenia w rozwoju Ziemi, 
przyczynia się do tak gwałtownego wzrostu 
popularności geoturystyki. Zaczynamy bo-
wiem coraz lepiej rozumieć tę część otaczają-
cej nas rzeczywistości. 

 
Pozycja i rola geoturystyki 

Geoturystyka stanowi jedną z form tury-
styki poznawczej, nastawionej na przeżycia, 
zorientowanej   na   zwiedzanie,  obcowanie  
i poznawanie obiektów i zjawisk przyrody 
nieożywionej oraz doznawanie w związku  
z tym wrażeń estetycznych (Słomka & Kiciń-
ska-Świderska, 2004; Faracik et al., 2008).  
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Wychodzi ona naprzeciw coraz większemu 
zapotrzebowaniu turystów (i nie tylko tury 
stów), na rzetelną wiedzę na temat procesów, 
zjawisk i form przyrody nieożywionej. Pogłę 
bia ona wiedzę na temat abiotycznych aspek-
tów przyrody, rozbudza głębsze zainteresowa-
nia geografią fizyczną i geologią, skłania do 
zadawania pytań, zaspokaja doznania estetycz-
ne oraz zapewnia – ze wszech miar – zdrową 
aktywność fizyczną związaną z wędrówkami 
po terenie podczas jego zwiedzania. Geotury-
styka może stanowić także dział turystyki kwa-
lifikowanej (Słomka & Kicińska-Świderska, 
2004), jeśli poznawanie obiektów geograficz-
nych lub geologicznych wymaga specjalnych 
umiejętności, np. dużej sprawności fizycznej, 
wiedzy geologicznej albo specjalistycznych 
kwalifikacji np. kajakarskich, żeglarskich, 
paralotniarskich, kolarskich, wspinaczkowych 
bądź innych. Ponadto geoturystyka stanowi też 
przeważnie formę turystyki krajoznawczej. 
Wszystkie wymienione cechy geoturystyki 
wskazują na jej ścisłe związki z innymi rodza-
jami turystyki. Może być ona zatem wyodręb-
niana i traktowana jako niezależna jej forma 
(Różycki, 2005).  

Geoturystyka wykorzystuje rezultaty ba-
dań bardzo różnych nauk, m.in.: geomorfolo-
gii, geologii dynamicznej, mineralogii, petro-
grafii, tektoniki, geologii strukturalnej, paleon-
tologii, geologii złóż, hydrogeologii, geologii 
inżynierskiej, a także historii i ekonomii. Coraz 
częściej uważana jest za odrębną dyscyplinę 
naukową (Słomka & Kicińska-Świderska, 
2004), lokując się w przybliżeniu pomiędzy 
geografią fizyczną, geologią podstawową, 
ochroną przyrody nieożywionej, a turystyką 
poznawczą i kwalifikowaną. Jako, że wyko-
rzystuje rezultaty badań geologii podstawowej 
do celów praktycznych, bywa też uważana za 
dział geologii stosowanej (Alexandrowicz & 
Alexandrowicz, 2002).  

Geoturystyka stanowi nową, gwałtownie 
rozwijającą się specjalność kształcenia wpro-
wadzaną na wielu uczelniach na całym świe-
cie. W Polsce pojawiła się po raz pierwszy na 
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Śro-
dowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. Tam też od 
2004 roku ukazuje się cyklicznie specjali-
styczne czasopismo – Geoturystyka. Najbar-
dziej popularnym czasopismem o zasięgu mię-
dzynarodowym jest wydawany przez Springera 
– Geoheritage.  

 
Przedmiot i zakres zainteresowania 

geoturystyki 

Przedmiotem zainteresowania geoturystyki 
są zarówno obiekty i zjawiska przyrody nie-
ożywionej utworzone w sposób całkowicie 
naturalny, jak też formy antropogeniczne i 
wytwory powstałe w wyniku nieświadomej 
bądź celowej działalności człowieka. Są one 
reprezentowane przez: 

• formy geologiczno-geomorfologiczne, 
np. góry, morza, klify, wulkany, skałki, 
piramidy ziemne, kaniony, doliny i prze-
łomy rzeczne, wodospady, delty rzeczne, 
wąwozy, pustynie, lodowce, jeziora, wy-
spy, salary, jaskinie i inne formy kraso-
we, źródła i towarzyszące im formy mi-
neralne, przepaście, rafy koralowe itp.; 

• formy i zjawiska geologiczne, np. mine-
rały, skały i różne formy skalne, mete-
oryty, tektyty, formy tektoniczno-
strukturalne (np. fałdy, łuski, skiby, na-
sunięcia, uskoki, zręby i rowy tektonicz-
ne, spękania, cios, kliważe, budinaże, 
charakterystyczne warstwowania itp.), 
intruzje magmowe oraz różne formy 
wulkaniczne, utwory żyłowe, kratery 
uderzeniowe, skamieniałości paleontolo-
giczne, przejawy mineralizacji kruszco-
wej, złoża mineralne i skalne oraz obsza-
ry ich eksploatacji, zjawiska geotermalne 
itp.; 

• procesy geologiczne, np. erupcje wulka-
nów, wybuchy gejzerów, działalność 
wulkanów błotnych, spływanie potoków 
lawowych i błotnych, schodzenie lawin 
(często wywoływanych sztucznie dla tu-
rystów oglądających to zjawisko z dale-
ka), wydzielanie się ekshalacji wulka-
nicznych, falowanie w strefie brzegowej, 
przypływy i odpływy, niszczenie brze-
gów morskich prowadzące do rozwoju 
klifów, cielenie się lodowców, prze-
mieszczanie się wydm i inne procesy 
eoliczne itp.; 

• formy przekształcenia środowiska (an-
tropogeniczne), np. kopalnie głębinowe 
i odkrywkowe, kamieniołomy, wyrobi-
ska, łomy, glinianki, piaskownie, prze-
kopy, wykopy, szurfy, hałdy, zwałowi-
ska, zapadliska; obiekty aktualnej i daw 
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nej eksploatacji kopalin oraz różne zwią-
zane z tym przekształcenia terenu; na-
ziemne i podziemne obiekty militarne  
(np. sztolnie w Górach Sowich,  Między-
rzecki Rejon Umocniony na Ziemi Lu-
buskiej, Wyrzutnie V-1 i V-2 na wyspie 
Wolin i in.); 

• formy działalności geologiczno-
inżynierskiej, np. różnego rodzaju eks-
ploatacja górnicza, wiercenia geologicz-
ne, drążenie tuneli, budowa zapór wod-
nych, praca morskich lub oceanicznych 
platform wiertniczych, pozyskiwanie su-
rowców z den oceanów (np. konkrecji 
manganowych), budowa dróg i auto-
strad, funkcjonowanie elektrowni szczy-
towo-pompowych, ujęcia wód geoter-
malnych oraz związane z tym instalacje; 

• wytwory kultury materialnej człowieka, 
np. różnego rodzaju budowle i elementy 
ich wyposażenia, budowle kamienne 
(np. piramidy, budowle Inków), tworzy-
wo skalne wyrobów archeologicznych 
znajdowanych w wykopaliskach, pod-
ziemne skalne miasta (np. Kapadocja, 
Hoggar, południowa Tunezja, Andy), 
kamienne okładziny w infrastrukturze 
miejskiej, kamienie nagrobkowe, różne 
wyroby artystyczne i jubilerskie wyko-
nane z kamieni ozdobnych i szlachet-
nych, przemysł winiarski w relacji do 
podłoża skalnego; 

• ekspozycje muzealne i inne, np. muzea 
geologiczne, mineralogiczne i paleon- 

• tologiczne, a także stanowiska geolo-
giczne (np. „Skałka Geologów” w Kiel-
cach), paleontologiczne (np. skamieniałe 
lasy, nagromadzenia skamieniałości), 
stratygraficzne (charakterystyczne profi-
le skalne), mineralogiczne (np. stanowi-
sko występowania czaroitu na Syberii), 
skalne (np. Bystrzyca Górna) bądź tek-
toniczne (np. fałd w Śluchowicach); 
ścieżki geoturystyczne. 

Obiekty i zjawiska geoturystyczne odzna-
czają się bardzo różnymi rozmiarami (wielko-
ścią), lokalizacją oraz wzajemnymi relacjami 
(Tab. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1.  Table 1.  
Cechy obiektów geo-

turystycznych 
Przykłady 

W
ie

lk
oś

ć 
(s

ka
la

) 
ob

ie
kt

ów
 

globalne 
oceany, lądy, grzbiety oce-
aniczne, wielkie pasma 
górskie, itp. 

regionalne 
masywy górskie, wyżyny, 
lądolody, pustynie, jeziora, 
doliny, rzeki, itp. 

lokalne 

wulkany (Ryc. 1), szczyty 
górskie, jaskinie (Ryc. 2), 
wodospady (Ryc. 3), sta-
nowiska geologiczne (Ryc. 
4), itp. 

U
m

ie
js

co
w

ie
ni

e 
ob

ie
kt

ów
 na powierzchni 

ziemi 

pustynie, grzbiety górskie, 
wulkany (Ryc. 1), jeziora, 
rzeki, klify, wodospady 
(Ryc. 3), wydmy, kopalnie 
odkrywkowe, kamienioło-
my, stanowiska geologicz-
ne (Ryc. 4), itp. 

pod powierzch-
nią ziemi 

jaskinie (Ryc. 2), podziem-
ne skalne miasta, podziem-
ne obiekty militarne, pod-
ziemne wodospady, itp. 

pod wodą 
podwodne grzbiety górskie, 
rafy koralowe, gujoty, itp. 

na innych pla-
netach oraz 
księżycach 

Mars, Księżyc, księżyc 
Jowisza – Europa, itp. 

L
ic

zb
a 

ob
ie

kt
ów

 indywidualne  

pojedyncze lodowce, wul-
kany, jeziora, salary, jaski-
nie (Ryc. 2.), wodospady 
(Ryc. 3), skałki, itp. 

grupowe (ze-
społowe) 

pasma górskie, łuki wulka-
niczne, rafy koralowe, 
skalne miasta, grupy jezior, 
systemy jaskiniowe, zespo-
ły wodospadów, grupy 
skałek, itp. 

 
Zakres zainteresowania geoturystyki 
Range of interests of geoturism 
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Ryc. 1. Wulkany karłowate formacji Andahua w Dolinie Wulkanów w Andach Środkowych (Połu-
dniowe Peru). 
Fig. 1. Dwarf volcanoes of Andahua Formation in the Valley of Volcanoes in Central Andes (Southern 
Peru). 
 

  
Ryc. 2. Jedna z komnat w systemie jaskiń Sloupsko-šošůvskéch w Morawskim Krasie (Republika 
Czeska). 
Fig. 2. One of many chambers in the Sloup-Šošůvska Cave System in the Moravian Karst (Czech Re-
public). 
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Formy ochrony przyrody 

nieożywionej 

Obiekty i zjawiska geoturystyczne odzna-
czają się różnym stopniem atrakcyjności. Te o 
najwyższych walorach geoturystycznych obję-
te są zazwyczaj różnymi formami prawnej 
ochrony. Właśnie te obszary – jako najbardziej 
atrakcyjne – bywają najczęściej odwiedzane 
przez turystów, co wiąże się z określonymi 
zagrożeniami. Do najbardziej znanych form 
ochrony przyrody nieożywionej należą: po-
mniki przyrody nieożywionej, rezerwaty przy-
rody nieożywionej (np. rezerwaty geologicz-
ne), parki krajobrazowe i obszary chronionego  

 
krajobrazu, parki narodowe, powstałe z uwagi 
na wartości przyrody nieożywionej, obiekty 
przyrody nieożywionej z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, trasy geoturystyczne 
oraz niektóre użytki ekologiczne. Szczególną 
formą ochrony powiązaną ściśle z geoturysty-
ką i geoedukacją są geoparki. Europejska Sieć 
Geoparków powstała w 2000 roku (Zouros, 
2004), a w 2003 roku została uznana przez 
UNESCO, jako sieć światowa. Pierwszym 
polskim geoparkiem jest powołany w 2009 
roku Geopark Narodowy Łuk Mużakowa. 

 

Stosowana terminologia 

 i nazewnictwo 

Obiekty geoturystyczne (Geotouristic ob-
jects) – są to różnej wielkości formy i zjawiska 
stanowiące produkty procesów geologicznych 
i morfogenetycznych zachodzących w dalszej 
lub niedalekiej przeszłości, które ze względu 
na swą atrakcyjność, wyjątkowość bądź inne 
cechy stanowią przedmiot zainteresowania 
turystycznego (np. stożki wulkaniczne, kanio-
ny, wydmy, jaskinie, minerały, skamieniałości, 
intruzje magmowe, fałdy, itp.). Do obiektów 
geoturystycznych zalicza się też przejawy 
działalności człowieka powiązane z geologią 
np. kopalnie (podziemne, odkrywkowe, ka-
mieniołomy). 

Zjawiska geoturystyczne (Geotouristic 
phenomenon) – są to procesy geologiczne za-
chodzące współcześnie, atrakcyjne z punktu 
widzenia turystyki, odbywające się z różną 
szybkością zazwyczaj mierzoną minutami, 
godzinami, rzadziej dniami bądź miesiącami 
(np. przemieszczanie się wydm i lodowców, 
cielenie się lodowców, przypływy i odpływy  

 
morskie, erupcje wulkaniczne, wybuchy gejze-
rów, wypiętrzanie protruzji, „bezpieczne” trzę-
sienia ziemi).  

Atrakcje geoturystyczne (Geotouritic at-
tractions) – są to obiekty i zjawiska geotury-
styczne tworzące wspólną kategorię o różnym 
stopniu atrakcyjności. Atrakcje geoturystyczne 
są zazwyczaj objęte prawną ochroną dostoso-
waną charakterem do ich rangi.  

Walory geoturystyczne (Geotouristic va-
lues) – stanowią całokształt atrakcji geotury-
stycznych danego obszaru. Walory geotury-
styczne poszczególnych obszarów (regionów, 
państw itp.) określa się w sposób w miarę ści-
sły, stosując jednolite kryteria z zastosowa-
niem skali ocen od 1 do 10. Niemniej zawsze  

 
część tych ocen ma charakter subiektywny, 
wynikający z osobistych zainteresowań, od-
czuć i wrażliwości zwiedzających/turystów. 

Geostanowiska (Geosites) – są to wszel-
kie obiekty i zjawiska o szczególnych walo-
rach geoturystycznych, zwykle objęte ochroną 
prawną. W celu zaklasyfikowania danej lokali-
zacji, jako geostanowiska dokonuje się szaco-
wania jej potencjału geoturystycznego, biorąc 
pod uwagę różne wskaźniki, w zależności od 
przyjętej metodyki. Według restrykcyjnej defi-
nicji geostanowisko powinno być rezultatem 
tylko i wyłącznie procesów naturalnych, nato-
miast w rozumieniu mniej restrykcyjnym – 
geostanowisko może również powstać przy 
współudziale człowieka. W obrębie geostano-
wisk niekiedy wyróżnia się również geopunk-
ty. Są to pewne niewielkie wyróżniające się 
fragmenty geostanowiska. 

Georóżnorodność (Geodiversity) – jest to 
stopień naturalnego zróżnicowania przyrody 
nieożywionej danego obszaru. W jej ocenie 
bierze się pod uwagę obecność, ilość, roz-
mieszczenie i wagę zjawisk, procesów i obiek-
tów geologicznych, geomorfologicznych, gleb, 
wód powierzchniowych i głębinowych, wystę-
pujących na danych obszarze (Kozłowski, 
2004; Kozłowski et al., 2004). 

Geoedukacja (Geoeducation) – jest to zy-
skujący coraz większą popularność trend, zbli-
żony w swej istocie do geoturystyki, mający na 
celu uzyskiwanie i poszerzanie wiedzy z dzie-
dzin nauk o Ziemi w ramach zwiedzania dane-
go obszaru. W stosunku do geoturystyki jest 
bardziej nastawiona na elementy edukacyjne, 
zwłaszcza pod adresem dzieci i młodzieży. 
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Geokonserwacja i geoochrona (Geocon-

servation) – są to wszelkie działania mające na 
celu ochronę szeroko pojętego dziedzictwa 
geologicznego (patrz: formy ochrony przyrody 
nieożywionej).  

Dziedzictwo geologiczne (Geoheritage, 
Geological heritage) – są to różnej wielkości 
obiekty i zjawiska geologiczne o unikatowej 
wartości dla społeczności. Pojęcie to może być 
rozumiane w kontekście globalnym lub rza-
dziej regionalnym, bądź lokalnym. W odróż-
nieniu od dziedzictwa przyrodniczego rozu-
mianego najczęściej w odniesieniu do przyro-
dy ożywionej, dotyczy abiotycznych elemen-
tów przyrody.  

Geotrasy, geościeżki, trasy geotury-

styczne (Georoutes) – są to trasy wycieczko-
we, najczęściej piesze, wytyczone w taki Spo 
sób, aby znalazło się na nich jak najwięcej 
najbardziej atrakcyjnych obiektów geotury-
stycznych (geostanowisk) danego obszaru. 
Zazwyczaj ich przebieg jest oznaczony spe-
cjalnymi symbolami ułatwiającymi odwiedza-
jącym odnalezienie właściwej drogi. Służą one 
czynnemu wypoczynkowi połączonemu z po-
pularyzacją wiedzy geologicznej oraz ochroną 
przyrody nieożywionej. 

Geomorfostanowiska (Geomorphosite) – 
są to wszelkie obiekty i zjawiska o szczegól-
nych walorach geoturystycznych, wskazujące 
na szczególny wpływ procesów geomorfolo-
gicznych w ich tworzeniu (Pereira et al., 
2007).  

Geozagrożenia (Geohazard) – są to 
wszelkie zjawiska geologiczne i geomorfolo-
giczne, które mogą stanowić zagrożenie dla 
ludności i infrastruktury na danym obszarze.  

GeoTrop – terminem tym są określane ta-
blice informacyjne prezentujące i promujące 
walory geoturystyczne danego stanowiska lub 
obszaru. W Polsce są one wykonywane najczę-
ściej przez Państwowy Instytut Geologiczny. 

Obszary i regiony geoturystyczne (Geo-
touristic area) – są to obszary o szczególnych 
walorach geoturystycznych, zazwyczaj objęte 
ochroną prawną. Obecnie znaczna część obsza-
rów geoturystycznych funkcjonuje, jako tzw. 
geoparki.  

 
Perspektywy rozwoju geoturystyki 

Geoturystyka jest obecnie jedną z najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się dziedzin 
turystyki. Turystyka  natomiast  stanowi   na- 

 

 
 

Ryc. 3. Wodospad Kama (Wenezuela). 
Fig. 3. Kama waterfall (Wenezuela). 
 
 
 

 
 
Ryc. 4. Kontakt granitu ze skałami osłony w 
Geoparku Arouca (Portugalia). 
Fig. 4. Contact of granite with its metamorphic 
envelope in Arouca Geopark (Portugal). 

 
 

dzieję  i  perspektywę   rozwoju wielu   regio-
nów i krajów. Powszechnie uważa się, że nie-
zmiernie szybko rozwijająca się turystyka sta-
nie się przemysłem XXI wieku. Z opracowań 
ONZ wynika, że niebawem (w XXI w.) około  
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30% zatrudnionych na świecie będzie praco-
wać w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z turystyką. Już dzisiaj pod wzglę-
dem obrotów finansowych plasuje się ona na 
trzecim miejscu po przemysłach: paliwowo-
energetycznym i samochodowym.  

Wiele krajów już obecnie żyje niemal wy-
łącznie z turystyki. Przykładem jest Tanzania z 
bardzo licznymi i rozległymi parkami narodo-
wymi odwiedzanymi przez miliony turystów 
rocznie, zostawiających ogromne pieniądze. 
Kraj ten stanowi prawdziwy turystyczny raj. 
Parki narodowe mają tam charakter specyficz-
nych przedsiębiorstw nastawionych na mak-
symalny zysk, np. Park Narodowy Kiliman-
dżaro odwiedza rocznie ponad 13 tys. turystów 
usiłujących stanąć na szczycie wulkanu, co 
osiąga zaledwie 25-30% wchodzących. Wpły-
wy z turystyki w tym regionie wynoszą w cią-
gu roku około 6-8 mln dolarów. A jest to jeden 
z najmniej licznie odwiedzanych parków tan-
zańskich (Żaba, 2005). 

Rozwój geoturystyki zależy w znacznym 
stopniu od rozwoju  wiedzy w zakresie  nauk  
o Ziemi. Bazuje ona bowiem na odpowiednim 
rozpoznaniu i ocenie georóżnorodności danego 
obszaru w celu poznania możliwego do wyko-
rzystania potencjału geoturystycznego.  

Bardzo istotne jest właściwe oszacowanie 
wartości poszczególnych geostanowisk w celu 
odpowiedniego wytyczenia ścieżek geotury-
stycznych i geoedukacyjnych. Pomimo wielu 
lat badań nadal nie dysponujemy jednolitym 
modelem wyceny walorów geoturystycznych 
poszczególnych obszarów. Istnieje wiele pro-
pozycji, zarówno jakościowych (mniej popu-
larnych zwłaszcza ostatnimi laty), jak i ilo-
ściowych (np. Pereira et al., 2007; Migoń et 
al., 2009). W żadnej z nich nie udało się jed-
nak całkowicie wyeliminować aspektu subiek-
tywności.  

Jednym z celów prowadzenia prac badaw-
czych jest utworzenie listy geostanowisk dane-
go regionu lub kraju wraz z oceną ich wartości 
geoturystycznych. W Polsce istnieje Katalog 
obiektów geoturystycznych (Słomka et al., 
2006), dostępny on-line na stronie Minister-
stwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/ 
kategoria/2398_katalog_obiektow_geoturys 
tycznych_w_polsce/). Został on opracowany 
przez pracowników Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie na zamówienie Mini-
sterstwa Środowiska i sfinansowany przez  

 

 
Narodowy   Fundusz   Ochrony   środowiska 
 i Gospodarki Wodnej. Prezentuje grupę 100 
wybranych, najciekawszych w naszym kraju 
stanowisk i obszarów geologicznych. 

Niezmiernie istotne dla rozwoju geotury-
styki jest zaangażowanie się świata biznesu. 
Jedynie odpowiednio wypromowane i rozre-
klamowane atrakcyjne obiekty i zjawiska, jak 
również obszary geoturystyczne (np. geopar-
ki), mają szanse stać się istotnymi z punktu 
widzenia ruchu geoturystycznego.  

Geoturystyka jako nowa gałąź nauk o 
Ziemi wraz z jej edukacyjnym i poznawczym 
charakterem, jest bardzo ważnym elementem 
rozwoju świadomości przyrodniczej człowieka 
ze szczególnym uwzględnieniem przyrody 
nieożywionej. Pozwala też na turystyczną 
promocję konkretnych obszarów i regionów. 
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Walory turystyczne tras kolejo-

wych Dolnego Śląska 
 

Importance of railway lines for tour-
ism in Lower Silesia 

 
 

Przemysław Dominas11 
 
Treść. Badania zmierzające do ustalenia naj-
ważniejszych walorów turystycznych tras kole-
jowych Dolnego Śląska przeprowadzone zosta-
ły poprzez inwentaryzację terenową najważ-
niejszych w ujęciu turystycznym, górskich linii 
kolejowych rozpoznanych uprzednio w litera-
turze przedmiotu. Inwentaryzacja, podczas 
której fotografowano najcenniejsze walory 
poddana została analizie jakościowej i ilościo-
wej. Wyniki przeprowadzonych badań nasu-
wają wnioski, że na Dolnym Śląsku, szczegól-
nie w południowej części regionu istnieje kil-
kanaście linii kolejowych skupiających wokół 
siebie cenne walory turystyczne.  
 
Słowa kluczowe: kolej, turystyka, atrakcje 
turystyczne, zabytki, zwiedzanie, Dolny Śląsk 
 
Abstract. To determine the significance of 
Lower Silesian railway lines for tourism a 
fundamental stocktaking was done to all those 
mountain railways, that have already been 
mentioned in specialized literature. During this 
work, photographs were taken of the most 
important monuments in order to document 
them and to analyze their state, structure and 
quality. This research comes to the conclusion 
that a dozen of highly valuable railway lines 
exist in the South of Lower Silesia connecting 
places of touristic interest and showing them-
selves to be sights at the same time. 
 
Keywords:  railway, tourism, tourist sights, 
historic buildings, sightseeing, Lower Silesia 
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Wstęp 

Dolny Śląsk jako region położony w zasięgu 
atrakcyjnych krajobrazowo Sudetów od cza-
sów nowożytnych był miejscem wypraw tury-
stycznych. Rozwój masowego ruchu tury-
stycznego został zapoczątkowany w końcu 
XIX wieku i wynikał z rozwoju transportu 
kolejowego. Dotarcie kolei w tereny górskie, 
w swoich założeniach posiadało charakter 
gospodarczy (przewóz węgla, urobku kamie-
niołomów), jednak przy udziale ruchu tury-
stycznego koleje wytworzyły nową gałąź go-
spodarki w postaci przewozów turystycznych. 
Stało się tak dzięki atrakcyjności turystycznej 
Sudetów oraz Przedgórza Sudeckiego, które 
wraz z koleją stanowiły wzajemnie napędzają-
cą się siłę sprawczą. Istniało kilka linii kolejo-
wych o charakterze górskim, które szczególnie 
przyczyniły się do rozwoju turystyki w regio-
nie. Dlatego warto przytoczyć zarówno ich 
dzieje jak i walory turystyczne, które sprawiły, 
że uzyskały one rangę kolei turystycznych. 
Jak dotąd, zarówno w literaturze popularnej 
jak i naukowej brak jest opracowania porusza-
jącego problem kolejnictwa w ujęciu krajo-
znawczym, odnoszącego się do terenu Dolnego 
Śląska. Problem komunikacji w Sudetach i jej 
znaczenie dla turystyki zostały poruszone w 
artykule Jacka Potockiego (2004), wątek ko-
lejnictwa został tam jednak zaledwie zasygna-
lizowany poprzez omówienie okresu dotarcia 
kolei i omówienia skomunikowań kolejowych 
badanego obszaru. Publikacje napisane jako 
przewodniki krajoznawcze powstały w odnie-
sieniu do 3 linii kolejowych omawianego re-
gionu. Dwie z nich (Dominas, 2004 i 2006) 
odnoszą się do górskich linii kolejowych Ziemi 
Kłodzkiej, trzecia wydana w setną rocznicę 
powstania kolei doliny Bobru z Jeleniej Góry 
do Lwówka Śląskiego (Marecki, Primke, 
Szczerepa M., Szczerepa W., 2008). Pozycje te 
omawiając dzieje linii kolejowych osobne 
miejsce poświęcają na atrakcje krajoznawcze 
skupione wzdłuż przebiegu szlaków kolejo-
wych. W literaturze dotyczącej kolejnictwa 
istnieje kilka monografii górskich linii kolejo-
wych, które pobieżnie opisują problem atrakcji 
krajoznawczych  (Jerczyński,  Przerwa 2002  
i 2007 oraz Dominas, 2008). Dlatego też brak 
jednolitego opracowania w tym zakresie skła-
nia  do  zaznaczenia   istniejącego  problemu  
i wypełnienia  istniejącej   niszy   badawczej. 
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Dodać należy, że walor turystyczny w literatu-
rze przedmiotu określany jest jako składnik 
 środowiska, przyrodniczego lub kulturowego, 
który jest celem ruchu turystycznego, a w od-
powiedni sposób udostępniony i przystosowa-
ny bywa zwany atrakcją turystyczną. Według 
Różyckiego (2006) walory te podzielić można 
najogólniej na wypoczynkowe (czyste powie-
trze, cisza, klimat itd.) i krajoznawcze (zabytki, 
pamiątki historyczne itp.). Skupiając się na 
walorach krajoznawczych tras kolejowych 
należy je traktować dwojako. Z jednaj strony 
kolej sama w sobie jako wytwór sztuki inży-
nieryzmu oraz towarzyszące jej obiekty archi-
tektoniczne stanowią atrakcje turystyczną. Z 
drugiej strony są to rozmieszczone wokół kolei 
osobliwości geograficzne, przyrodnicze, czy 
zabytki historyczne stanowiące walory krajo-
znawcze, które ze względu na ograniczony 
ramowo zakres opracowania zostaną zaledwie 
wzmiankowane z zaznaczeniem ich najistot-
niejszych elementów.  
 
 
Ruch turystyczny na Dolnym Śląsku 

 do czasu powstania kolei 

    Jak twierdzi Przerwa (2003) pierwsze udo-
kumentowane wyprawy turystyczne na terenie 
Dolnego Śląska miały miejsce w Karkono-
szach. W 1560 r. rektor jeleniogórskiego gim-
nazjum Christoph Schilling poprowadził na 
Śnieżkę wyprawę, rozpoczynając tym samym 
proces naukowego poznania gór i jej przyrody. 
Proces ten przerwała wojna trzydziestoletnia, 
w wyniku, której mieszkańcy niżej położonych 
miejscowości szukali schronienia w zakątkach 
górskich. Część z nich po wojnie pozostała w 
górach przyczyniając się do intensywnego ich 
zagospodarowania. Mieszkający tu pasterze, 
drwale, czy zielarze udzielali schronienia 
pierwszym turystom wędrującym na Śnieżkę.  
   Dużo wcześniej przed narodzinami turystyki 
górskiej istniały sudeckie zdroje. Za najstarsze 
uzdrowisko uznać należy Cieplice Zdrój, które 
od XIII w. posiadało urządzenia zdrojowe 
umożliwiające prowadzenie lecznictwa. Od 
XV w. znane są właściwości źródeł leczni-
czych Lądka Zdroju. Już w II połowie XVII 
wieku do Cieplic przybywało rocznie na lecze-
nie około 300-400 gości. Kolejny wiek to za-
gospodarowanie dalszych uzdrowisk w Starym 
Zdroju, Jedlinie Zdroju, Świeradowie Zdroju, 
Dusznikach Zdroju i Kudowie Zdroju. XVIII  

 
wiek w całej Europie cechuje rozkwit uzdro-
wisk i kurortów. Wyjazdy do tzw. wód, oprócz  
zdrowotnego, miały często charakter rekre-
acyjny i rozrywkowy. Podczas pobytu w sana-
torium kąpano się, pito wody mineralne, pod-
dawano się kuracjom. Część kuracjuszy znu-
żonych codziennymi zajęciami z ciekawości 
wyruszało w pobliskie góry. Najbardziej pene-
trowane obszary górskie to Karkonosze, gdzie 
szczególną uwagę przyciągała górująca nad 
grzbietem Śnieżka. Główną atrakcją było po-
dziwianie wschodów słońca z jej szczytu. 
Ważnym wydarzeniem było oddanie w 1681 r. 
kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca, 
wzniesionej na Śnieżce z polecenia Christopha 
Schaffgotscha. Nabożeństwa w kaplicy zaczęły 
przyciągać pielgrzymów, lecz również kura-
cjuszy i innych przybyszy. W szczytowym 
okresie przybywało tam nawet 800 osób, co 
zdaje się być znaczącą liczbą. W tym czasie 
zainteresowaniem cieszyły się również ruiny 
zamku Chojnik, gdzie zorganizowano punkt 
tragarzy lektyk, umożliwiający wyprawy gór-
skie osobom schorowanym oraz z wyższych 
sfer. 
    Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska cieszyły 
się szczególnym zainteresowaniem podróż-
nych, podczas gdy tereny rejonu wałbrzyskie-
go i Ziemi Kłodzkiej były odwiedzane rzadko. 
Dopiero koniec XVIII wieku to okres, kiedy 
inne części Sudetów zostały spopularyzowane. 
W 1790 r. król Prus Fryderyk Wilhelm II ze 
swoim dworem zwiedził Szczeliniec Wielki, 
 a następnie poeta Johan Wolfgang Goethe. W 
ślad za sławnymi osobami podążali kolejni 
podróżnicy, którzy dysponowali już publika-
cjami przewodnikowymi, popularyzującymi 
podróże po Śląsku. Szczeliniec ze względu na 
formy skalne w XIX w. na Śląsku wpisywał 
się w miejsce, które trzeba było odwiedzić, był 
najpopularniejszym celem wycieczek na Ziemi 
Kłodzkiej. Odwiedzało go coraz więcej kura-
cjuszy, którzy oprowadzani byli przez miej-
scowych przewodników. Pierwszym nomino-
wanym przez króla przewodnikiem i kasjerem 
Szczelińca Wielkiego był od 1813 r. sołtys 
Karłowa Franz Pabel. Jego nominacja królew-
ska była prawdopodobnie pierwszą tego typu 
w Europie. Również w Karkonoszach w 1817 
r. powołano Kopus Przewodników Górskich i 
Tragarzy Lektyk. Uważa się, że była to pierw-
sza tego typu organizacja w Europie, powsta-
nie organizacji przewodników szwajcarskich 
datuje się dopiero na 1854 r. Szacuje się, że w  
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Karkonoszach w 1839 r. pracowało 78 licen-
cjonowanych  przewodników w 1862 – 140  
i 49 lektyk. Popularność Śnieżki była ogromna. 
U jej podnóża swoje rezydencje wznosiła ro-
dzina królewska i arystokracja, co przyciągało 
rzesze szlachty, mieszczaństwa, inteligencji. 
Księga pamiątkowa Śnieżki w 1801 r.  mówi  
o 551 gościach, w 1828 r. - 808. Szacuje się, że 
w 1818 r. w Karkonoszach rocznie przebywało 
około 8000 turystów. Do końca wieku liczba ta 
wzrosła do 30-50 tys.   
   Sudety Środkowe i wschodnie były nieco 
opóźnione w rozwoju infrastruktury turystycz-
nej a tym samym ruchu turystycznego. Do 
połowy XIX w. zły stan dróg Hrabstwa Kłodz-
kiego nie sprzyjał jego rozwojowi, w kolej-
nych dekadach nastąpił w całych Sudetach 
rozwój dróg bitych zwanych szosami. Góry 
Sowie zaczęto odwiedzać dopiero pod koniec 
XIX w., co częściowo wynikało z oddalenia od 
modnych kurortów. Druga połowa XIX wieku 
to okres   gwałtownego   rozwoju  uzdrowisk, 
 w 1819 r. w Cieplicach Zdroju przebywało 
2100 osób, w 1901 – 14412. Tak duży wzrost 
wynikał z udogodnienia podróży, jakie przy-
niosła kolej. Wzrosła jakość podróży, bezpie-
czeństwo oraz jej tempo. Wystarczy wskazać, 
że pod koniec XVII w. przejazd  dyliżansem 
 z Berlina do Świeradowa Zdroju trwał około 
tygodnia, po uruchomieniu w 1821 r. extra-
poczty około 4 dni. W połowie XIX wieku 
przejazd koleją z Berlina do Wrocławia trwał 
zaledwie kilka godzin. 
  

Zarys dziejów sieci kolejowej 
 Dolnego Śląska a turystyka 

   Sieć kolejowa Dolnego Śląska powstała w 
odpowiedzi na potrzeby gospodarcze związane 
z rozwojem tzw. wielkiego przemysłu. Począt-
kowo, ze względu na słabość budżetową pań-
stwa pruskiego, koleje wznoszone były przez 
zamożnych przemysłowców organizujących 
się   w   spółki akcyjne.   Powstała w oparciu 
 o kapitał prywatny sieć kolei głównych Dol-
nego Śląska realizowana była w latach 1842 – 
1880. Trzy najważniejsze spółki połączyły: 
Wrocław z Górnym Śląskiem – Kolej Górno-
śląska (Oberschlesische Eisenbahngesell-
schaft), Wrocław ze Świebodzicami i Świdnicą 
– Kolej Wrocławsko – Świebodzicka (Breslau-
Schweidnitz-Freiburger Eisenbahngesell-
schaft) oraz Wrocław z Berlinem i Dreznem – 
Kolej Dolnośląsko – Marchijska (Niederschle 

 
sisch-Märkische Eisenbahn). Spółki te rozbu-
dowywały swoją sieć do końca lat 70 XIX w., 
kolejno państwo pruskie rozpoczęło wykup 
dochodowych oraz ważnych dla obronności 
państwa kolei. Proces ten zwany jest upań-
stwowieniem kolei w Prusach. Od lat 80 XIX 
w. państwo na własny koszt rozpoczęło rozbu-
dowę sieci kolei uzupełniających, zwanych 
drugorzędnymi. Jako że możliwości finansowe 
państwa były ograniczone w 1892 r. państwo 
wydało ustawę o kolejkach lokalnych o cha-
rakterze trzeciorzędnym, przenosząc ciężar ich 
finansowania na powiaty, gminy i prywatny 
kapitał. 
Podstawowym argumentem podnoszonym 
przy budowie kolei były przewozy towarów 
(głównie węgla), na drugim miejscu pasaże-
rów. Pomimo iż w początkowej fazie rozwoju 
kolejnictwa na Dolnym Śląsku turystyka była 
zjawiskiem elitarnym, komitety zabiegające o 
budowę nowych kolei w swoich pismach in-
tencyjnych, często jako jeden z czynników 
wymieniały potrzebę wzmożenia ruchu tury-
stycznego i uzdrowiskowego. Dlatego można 
zgodzić się z Scheerem (1994), który twierdzi, 
że już w 1835 r., kiedy powstał projekt von 
Mutiusa z Olbrachtowic koło Sobótki, mający 
na celu połączenie Wrocławia ze Świebodzi-
cami poruszony został wątek turystyczny. 
Główny potencjał linii miał skupiać się na 
obsłudze ruchu towarowego, lecz również 
przewozów wypoczynkowych, głównie do 
uzdrowisk w Jedlinie, Starym Zdroju i w 
Szczawnie. Badania źródłowe lokalnej prasy 
(Neue Gebirgs-Zeitung 1863) wskazują, że 
podobnie było w innych projektach. Przykła-
dowo, kiedy w 1863 r. mieszkańcy Ziemi 
Kłodzkiej zabiegali u władz państwowych o 
doprowadzenie kolei na swój teren w argumen-
tacji wskazywali, że tzw. komunikacja jar-
marczna, turyści oraz kuracjusze zdrojowi, 
podróżujący omnibusami tylko na terenie 
hrabstwa osiągają wymiar 60 000 osób rocz-
nie. Jak słusznie zauważa Potocki (2004) w 
kolejnych dekadach, kiedy powstały organiza-
cje górskie (np. Karkonoskie RGV (Riesenge-
birgsverein) 1880, Kłodzkie GGV (Glatzer 
Gebirgsverein) 1881) w swoich licznych pety-
cjach do dyrekcji kolei zabiegały o uruchamia-
nie nowych pociągów turystycznych oraz do-
pasowanie istniejących do potrzeb ruchu tury-
stycznego. Fakty te wskazują, że problem tury-
styki w powiązaniu z koleją na przestrzeni IX i 
Pierwszej   połowy   XX   wieku   był   żywy 
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w świadomości mieszkańców regionu.  
   W pierwszej fazie wznoszenia kolei Dolnego 
Śląska za najważniejsze dla późniejszego roz-
woju ruchu turystycznego uznać należy linie 
poprowadzone z Wrocławia w kierunku Sude-
tów. Pierwsza kolej Wrocław – Świebodzice 
(1843) zbliżająca mieszkańców Wrocławia z 
Przedgórzem Sudeckim, w kolejnych latach 
rozbudowana została jako Magistrala Podsu-
decka, łącząc Legnicę ze Świdnicą, Dzierżo-
niowem, Ząbkowicami Śląskimi i Kamieńcem 
Ząbkowickim. Kolejna ważna turystycznie 
realizacja to Śląska Kolej Górska (dalej ŚKG) 
łącząca (Berlin) Zgorzelec przez Jelenią Górę z 
Wałbrzychem i później z Kłodzkiem. Jej odga-
łęzienia w latach późniejszych wpłynęły w 
znacznym stopniu na pobudzenie ruchu tury-
stycznego w rejonie Karkonoszy i Gór Wał-
brzyskich. Następnie kolej Wrocław – Między-
lesie  dająca  połączenie  stolicy   prowincji 
z Ziemią Kłodzką, z której odgałęziały się linie 
poważnie skupiające się na przewozach tury-
stycznych. Druga faza rozbudowy sieci kole-
jowej wiąże się z bezpośrednim wkroczeniem 
kolei drugorzędnych w teren górski. Spośród 
najważniejszych dla turystyki uznać należy 
odgałęzienia (ŚKG) z Jeleniej Góry do Szklar-
skiej Poręby Górnej, czy do Karpacza. W ob-
rębie Ziemi Kłodzkiej linie z Kłodzka do Ku-
dowy Zdroju i Stronia Śląskiego. Ważnym 
połączeniem okazało się być również drugo-
rzędne połączenie Wrocławia ze Świdnicą i 
Jedliną Zdrojem, dające możliwość dotarcia w 
Góry Sowie. Pamiętać również należy o nie-
zmiernie ważnych kolejkach trzeciorzędnych 
jak Kolej Sowiogórska i Stołowogórska, Ko-
lejka Walimska, Kolejka Kamieniec Ząbko-
wicki – Złoty Stok, czy połączenie Gryfów 
Śląski – Świeradów Zdrój.  
Uruchomienie wymienionych kolei (Ryc. 1) 
zrewolucjonizowało podróże, ponieważ prze-
wóz znacznej ilości osób znacząco obniżał 
ceny przejazdu w stosunku do okresów wcze-
śniejszych. Pamiętać należy, że koniec XIX w. 
to okres kiedy coraz szersze warstwy społecz-
ne biorą udział w ruch turystycznym. Jak za-
uważa Potocki (2004) początek XX w. to czas 
kiedy na magistralach głównych kursuje ponad 
10 par pociągów dziennie, na liniach bocznych 
co najmniej 5 par pociągów. Nawet najmniej-
sze stacje przyjmowały setki a niekiedy tysiące 
podróżnych przybyłych w celach turystycz-
nych. Za przykład może posłużyć stacja  
 

 
Szczytna, położona w sąsiedztwie Gór Stoło-
wych, jak wskazywała ówczesna prasa (Der  
Gebirgsbote 1891) po uruchomieniu kolei 
(1890) w ciągu jednego dnia kasa sprzedała 
ponad 400 biletów na przejazd w wagonach IV 
klasy. Innym przykładem jest Kolej Sowiogór-
ska, która w okresie szczytowym swojego 
powodzenia (lata 20 XX w.) według Jerczyń-
skiego i Przerwy (2007) przewoziła rocznie 
ponad milion pasażerów, z czego większość 
uznać można za turystów.  
   W okresie powojennym na większości oma-
wianych linii wznowiono ruch pociągów, które 
choć na mniejszą skalę to jednak wciąż prowa-
dziły przewozy turystyczne. Dopiero transfor-
macja polityczno-gospodarcza lat 90 XX  w.  
w Polsce oraz rewolucja motoryzacyjna rozpo-
częły kryzys sudeckich oraz podsudeckich linii 
lokalnych. Na przestrzeni dwóch dekad więk-
szość omawianych linii została unieruchomio-
na dla turystów. Część z nich eksploatowana 
jest przez spółkę samorządową Dolnośląskie 
Przewozy Regionalne.  
 

Walory turystyczne wybranych 
 linii kolejowych 

   Przystępując do omówienia najważniejszych 
walorów linii kolejowych pamiętać należy, że 
szczególną atrakcją jest architektura dworców 
kolejowych zbudowanych w górskim terenie. 
Sudeckie dworce realizowano najczęściej w 
konwencji stylu rodzimego (Heimatstil), które 
dzięki doskonałej kompozycji krajobrazowej 
oraz finezyjnemu opracowaniu elewacji różni-
ły się od dworców budowanych w tym samym 
czasie w terenie równinnym. Podobne różnice 
istnieją w przypadku obiektów inżynieryjnych, 
których rozmiar i skalę często uznać można za 
imponującą. 
Obiekty mostowe w swojej formie oraz użyciu 
budulca są zbliżone w całym regionie, jednak 
w górach uzyskały one znacząco większe roz-
miary, czyniąc z nich tym samym walor tury-
styczny. Sudety to również teren gdzie zreali-
zowano najdroższe kolejowe obiekty inżynie-
ryjne – tunele. Na omawianym terenie przebito 
aż 17 tuneli kolejowych (uwzględniając roze-
brany tunel przy stacji Wałbrzych Główny oraz 
traktując oddzielnie każdą komorę tunelu linii 
Wałbrzych – Kłodzko). Wymienione obiekty 
stanowią osobliwość krajoznawczą o skali 
wykraczającej daleko poza region Dolnego 
Śląska.  
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Ryc. 1. Odcinki linii kolejowych o charakterze turystycznym na tle sieci kolejowej Dolnego Ślą-
ska(Mapa turystyczna, Dolny Śląsk, 1:300 000, EKO-GRAF, Wrocław, 2000) 
Fig. 1. Railway lines with touristic character in Lower Silesian rail network 
 
 
 
Magistrala Podsudecka (Jaworzyna Śląska 
– Kamieniec Ząbkowicki)  
   Najstarszy szlak kolejowy, który dotarł na 
przedpole Sudetów zrealizowano pomiędzy 
Wrocławiem i Świebodzicami. Kolej ta w la-
tach 1855-1858 została przedłużona, tworząc 
zachodni odcinek magistrali podsudeckiej po-
między (Legnicą) Jaworzyną Śląską – Świdni 

 
 
 
cą – Dzierżoniowem a Ząbkowicami Śląskimi. 
Choć w pierwszych dekadach trudno mówić  
o funkcjonowaniu tej trasy jako turystycznej,  
z to początkiem XX w. wraz ze wzrostem ru-
chu turystycznego, rozpoczęły się intensywne 
przewozy. Według rozkładu jazdy z 1906 r. 
(Reichenbacher Tageblatt 1906) do Dzierżo-
niowa, uważanego za stolicę Gór Sowich do 
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cierało 10 par pociągów. Omawianą koleją 
obecnie wciąż kursują pociągi.  
   Według autorów Słownika Geografii Tury-
stycznej Sudetów (Staffa i in., 2005) najważ-
niejsze atrakcje wzdłuż przebiegu trasy znajdu-
ją się w Jaworzynie Śląskiej; w dawnej stacyj-
nej parowozowni istnieje Muzeum Przemysłu  
i Kolejnictwa na Śląsku. Oprócz zabytkowego 
taboru kolejowego muzeum oferuje imprezy 
okolicznościowe. Kolejno na drodze przejazdu 
znajduje się Świdnica, która posiada cenny 
zespół urbanistyczny starego miasta z gotycką 
katedrą pod wezwaniem św. Stanisława i św. 
Wacława. Godne zwiedzenia jest również Mu-
zeum Dawnego   Kupiectwa,   mieszczące   się  
w ratuszu. Najcenniejszym zabytkiem miasta 
jest XVII-wieczny, ewangelicki Kościół Poko-
ju, wzniesiony w następstwie podpisania poko-
ju westfalskiego, kończącego wojnę trzydzie-
stoletnią. Drewniany kościół jest największą 
tego typu świątynią w całej Europie, w 2001 r. 
wpisany został na listę światowego dziedzic-
twa kulturowego UNESCO. Podążając koleją 
na południe w miejscowości Krzyżowa znajdu-
je się majątek rodu von Moltke. Feldmarszałek 
Helmuth von Moltke przyczynił się do sukcesu 
militarnego Prus w XIX w. Obecnie na terenie 
majątku znajduje się Fundacja Krzyżowa, 
gdzie odbywają się międzynarodowe spotkania 
młodzieży i konferencje. W majątku zwiedzać 
można   neobarokowy   zespół   pałacowy wraz  
z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem. 
Dzierżoniów oprócz licznych kościołów w 
pobliżu starego miasta posiada ratusz z XIII 
wieczną wieżą udostępnioną jako widokową 
dla zwiedzających. Kolejno na trasie znajdują 
się Ząbkowice Śląskie, gdzie za główną atrak-
cję uznać należy średniowieczną krzywą wieżę 
znajdującą się w obrębie starego miasta. Udo-
stępniona dla zwiedzających wieża mierzy 34 
m wysokości, jest odchylona 2 metry od pionu. 
Kamieniec Ząbkowicki to miejsce gdzie nie-
wątpliwie największą osobliwością jest XIX 
wieczny zamek zbudowany na polecenie 
księżnej Marianny Orańskiej, wedle projektu 
Karla Fridricha Schinkla. Skala oraz poziom 
wykończenia neogotyckiego zamku stawia go 
na czele romantycznych budowli w Europie 
(Mazurski 2005; Staffa i in., 2007). 
  
 
 
 

 

 
Śląska Kolei Górska (Zgorzelec – Jelenia 

Góra – Wałbrzych – Kłodzko) 

   Śląska Kolei Górska znacząco przyczyniła 
się do rozwoju turystyki w zachodniej i środ-
kowej części Sudetów. Jako pierwsza kolej 
zrealizowana została ze środków państwo-
wych, uruchamiana odcinkami: ze Zgorzelca 
do Rybnicy 1865, z Rybnicy do Jeleniej Góry 
1866, z Jeleniej Góry do Wałbrzycha 1867, z 
Kłodzka do Nowej Rudy 1879, i z Wałbrzycha 
do Nowej Rudy 1880. Pierwszy odcinek linii 
(Zgorzelec – Wałbrzych) zbudowany został w 
tradycyjnej XIX-wiecznej konwencji history-
zmu. Obiekty inżynieryjne budowano najczę-
ściej jako kamienne sklepione, według wzor-
ców ikonograficznie odwołujących się do bu-
downictwa romańskiego. Za przykład może 
służyć wysadzony w 1945 r.   most  na  Bobrze  
w Jeleniej Górze. Linia otrzymała dwa tunele. 
Pierwszy, najstarszy na Dolnym Śląsku, w 
okolicach Wojanowa w Górach Sokolich, 
przebity pod górą Tunelowa, uzyskał 293,1 m 
długości. Drugi tuż przy stacji Wałbrzych 
Główny istniał do 1937 r., kiedy ze względu na 
niebezpieczne osunięcia gruntu spowodowane 
szkodami górniczymi został rozebrany (Wier-
nicki, 2007). Dworce najważniejszych stacji 
(Jelenie Góra, Sędzisław,    Boguszów    Gor-
ce)     wykonano  
w kamienia łamanego z reminiscencjami neo-
renesansowymi     z    obfitym    boniowaniem  
w  narożach.   Część    dworców    powstałych  
w okresie późniejszym zrealizowano w kon-
wencji przemysłowej z czerwonej cegły, 
wzbogaconej fachwerkiem w strefie górnych 
kondygnacji (Marciszów, Boguszów Gorce 
Wschód). Najtrudniejszy terenowo i zarazem 
najatrakcyjniejszy krajobrazowo odcinek kolei 
pomiędzy Wałbrzychem i Kłodzkiem uzyskał 
3 tunele, pomiędzy którymi dwukomorowe 
przebicie pod Wałbrzychem (1603 m) jest 
uważane za najdłuższe w całej Polsce. Na linii 
wzniesiono 10 dużych mostów stalowych, 
gdzie na kamiennych filarach wsparto przęsła 
kratownicowe. Surowa architektura najwięk-
szych dworców nawiązywała do przemysło-
wego charakteru miejscowości. Cała linia 
czynna jest do chwili obecnej. Wzdłuż linii 
znajduje się szereg atrakcji turystycznych. 
Począwszy od Zgorzelca, godne uwagi jest 
muzeum Jakuba Böhmego, śląskiego mistyka i 
filozofa religijnego doby baroku (Kosian 
2001). W Lubaniu Śląskim zwiedzić można  
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XIV-wieczny układ urbanistyczny starego 
miasta z murami obronnymi, wieżę kramarską 
oraz renesansowy ratusz, gdzie mieści się Mu-
zeum Regionalne. Jelenia Góra jako stolica 
Karkonoszy przyciąga średniowiecznym ukła-
dem przestrzennym starego miasta, gdzie za-
chowało się kilkaset budynków noszących 
cechy niemalże wszystkich stylów architekto-
nicznych. Oprócz klasycystycznego ratusza 
warto zwiedzić gotycki kościół parafialny św. 
Erazma i Pankracego o renesansowo-
barokowym wystroju wnętrza oraz kościół św. 
Krzyża (Staffa i in., 1999). Za największą 
atrakcję Wałbrzycha i okolic uznać należy 
Zamek Książ, trzeci pod względem wielkości 
w Polsce. Rozległy kompleks zamkowo-
parkowy wielokrotnie przebudowywany łączy 
wiele stylów architektury i sztuki (Staffa i in., 
2005). Cenną atrakcją turystyczną Nowej Rudy 
jest istniejące na terenie dawnej kopalni węgla 
kamiennego Muzeum Górnictwa. Udostępnio-
ne zwiedzającym od 1996 r. daje możliwość 
zapoznania się z 500 letnią historią wydobycia 
węgla na Ziemi Noworudzkiej. Oprócz zoba-
czenia eksponatów górniczych turyści mogą 
przejechać się 200 m długości kolejką pod-
ziemną poprowadzoną w wyrobisku dawnej 
sztolni ćwiczebnej (Behan, 2004-2006). 
 
 
Koleje uzdrowiskowe Ziemi Kłodzkiej 
(Kłodzko – Kudowa Zdrój, Kłodzko – Stro-
nie Śląskie, Kłodzko – Międzylesie) 
   Dotarcie kolei na Ziemię Kłodzką z Wrocła-
wia do Międzylesia w 1875 r. wiązało się z 
wytyczeniem szlaku, od którego odgałęziały 
się dwie koleje uzdrowiskowe. Najpierw na-
stąpiło uruchomienie odcinka do Szczytnej 
1890, który do Kudowy Zdroju przedłużono w 
1905 r. Linia Kłodzko – Stronie Śląskie do 
użytku przekazana została w 1897 r. Szczegól-
ne wzmożenie ruchu turystycznego nastąpiło w 
ostatniej dekadzie XIX w., kiedy turyści docie-
rając do Szczytnej mogli wyprawiać się w 
Góry Stołowe. Również Gorzanów stanowił 
ulubiony punkt wypadów w Góry Bystrzyckie. 
Od 1906 r. na Ziemie Kłodzką docierał bezpo-
średni pociąg z Berlina, którego wagony kur-
sowały do Kudowy i Stronia Ślaskiego. Pocią-
gi pośpieszne jadące do tych miejscowości z 
Wrocławia, zwane były uzdrowiskowymi. 
Same linie kolejowe stanowią atrakcję tury-
styczną. Linia do Międzylesia posiada ceglane 
dworce o charakterze przemysłowym, z wyjąt- 

 
kiem dworca Kłodzko Główne, który uzyskał 
neoklasycystyczną bryłę. Obecnie pociągi 
kursują z Kłodzka do Międzylesia i do Kudo-
wy Zdroju. Na linii do Kudowy na szczególną 
uwagę zasługują dworce w Dusznikach i Ku-
dowie Zdroju, które otrzymały reprezentacyjną 
oprawę uzdrowiskową, z duchu stylu rodzime-
go. Wyraźny akcent w przestrzeni stanowi 
kamienny most sklepiony w Lewinie Kłodz-
kim, którego forma nawiązuje do rzymskiego 
akweduktu. Linia do Stronia Śląskiego otrzy-
mała parterowe dworce w konstrukcji ryglo-
wej, które doskonale komponują się w śród-
górskim krajobrazie. Jej malownicze położenie 
oraz walory architektoniczne zostały dostrze-
żone już w 1899 r., kiedy stowarzyszenie ar-
chitektów z Berlina uznało linię za najatrak-
cyjniejszą kolej górską na Śląsku (Dominas, 
2009).  
   Liczne atrakcje Ziemi Kłodzkiej rozpoczyna 
Kłodzko, gdzie głównym celem wycieczek jest 
twierdza kłodzka rozbudowana w XVII i 
XVIII w. do rozmiarów 600 m długości i 300 
m szerokości. Dla turystów do zwiedzania 
udostępnione są podziemne korytarze twierdzy 
oraz fortyfikacje wyniesione ponad miasto. W 
obrębie średniowiecznego układu miejskiego 
na uwagę zasługuje gotycki kościół wniebo-
wzięcia NMP, z barokowym wystrojem wnę-
trza, gdzie pochowany został pierwszy arcybi-
skup praski Arnoszt z Pardubic. Warto zoba-
czyć również gotycki most z barokowymi figu-
rami wotywnymi, uważany za najstarszy tego 
typu obiekt w Polsce (Staffa i in., 1994). Na 
linii do Kudowy Zdroju na uwagę zasługują 
trzy uzdrowiska Polanica, Duszniki i Kudowa 
Zdrój, gdzie parki zdrojowe oferujące wysoko 
mineralizowaną wodę, stanowią doskonałe 
miejsce wypoczynku i rekreacji. W dusznickim 
zdroju rokrocznie odbywają się międzynaro-
dowe festiwale Chopinowskie, na pamiątkę 
pobytu na kuracji w 1826 r. Fryderyka Chopi-
na. Duszniki posiadają również jedno z naj-
cenniejszych w kraju muzeum techniki (Mu-
zeum Papiernictwa), gdzie odbywają się poka-
zy czerpania papieru tradycyjną metodą (Staffa 
i in., 1992). Kolej do Stronia Śląskiego posiada 
wzdłuż swojej drogi  uzdrowisko Lądek Zdrój. 
W mieście zachował się średniowieczny układ 
przestrzenny zabudowy z umieszczoną w Ryn-
ku barokową figurą wotywną Trójcy Świętej 
dłuta Michała Klahra. Uzdrowisko posiada 
neobarokowy zakład przyrodoleczniczy „Woj-
ciech” z rozległym kompleksem parkowym  
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(Ciężkowski i in., 2000). Wybitną osobliwo-
ścią krajoznawczą mieszczącą się w okolicach 
Stronia Śląskiego  jest  Jaskinia   Niedźwiedzia  
w Kletnie, udostępniona dla turystów.  
 
Koleje karkonoskie (Jelenia Góra – Szklar-
ska Poręba Górna, Jelenia Góra – Karpacz)  
   Odgałęzienia ŚKG zmierzające w kierunku 
Karkonoszy oprócz eksploatacji przemysłu 
drzewnego, miały na celu rozwój turystyki 
górskiej. W 1891 r. uruchomiono odcinek kolei 
Jelenia Góra – Piechowice, natomiast w 1902 
r. kolej dotarła do Szklarskiej Poręby Górnej. 
Już w 1895 r. zrealizowano kolej z Miłkowa 
do Karpacza. Na uwagę zasługują górskie 
dworce zrealizowane z konwencji uzdrowi-
skowej (szczególnie Cieplice, Sobieszów, Pie-
chowice, i Szklarska Poręba Górna) lecz rów-
nież sam przejazd koleją pnącą się ku górze 
podczas którego można podziwiać panoramę 
Karkonoszy. Obecnie dla pasażerów czynna 
jest jedynie kolej do Szklarskiej Poręby Gór-
nej. Wzdłuż drogi przebiegu na uwagę zasłu-
guje uzdrowisko Cieplice wraz z barokowym 
pałacem Schafgotchów. Kolejno stacja Sobie-
szów stanowi dogodny punkt wyprawy na 
zamek  Chojnik  oraz do  Jagniątkowa, gdzie  
w willi śląskiego noblisty Gerarda Hauptman-
na znajduje się muzeum pisarza. Atrakcyjna 
jest również Szklarska Poręba jako miejsco-
wość letniskowa, będąca dogodnym punktem 
wyprawy na Szrenicę i tym samym w całe 
Karkonosze. Najwyższym wodospadem po 
polskiej stronie Karkonoszy jest 27 metrowy 
Wodospad Kamieńczyka, wart zobaczenia jest 
również wodospad Szklarki, który jest drugim 
co do wielkości w Karkonoszach, ma 13,3 m 
wysokości. Główną atrakcją kolei do Karpacza 
oprócz zwiedzenia samej miejscowości jest 
możliwość dotarcia wyciągiem krzesełkowym 
z Karpacza na Śnieżkę. Wyciąg o długości 
2278 m wybudowany został w 1959 r., czas 
przejazdu na szczyt wynosi 17 min., zdolność 
przewozowa 600 osób/godzinę. Ważnym za-
bytkiem Karpacza Górnego jest świątynia 
Wang powstała na przełomie XII wieku nad 
jeziorem Vang w południowej Norwegii. Do 
Karpacza trafiła  dzięki hrabinie  von Reden  
z pobliskiego Bukowca w XIX wieku. Archi-
tektura kościoła łączy elementy sztuki romań-
skiej z ludową nordycką. Kościół jest wykona-
ny całkowicie z drewna (Łuczyński, 2000; 
Staffa i in., 1993).  
 

 
Koleje Gór Kamiennych (Kamienna Góra – 
Lubawka, Kamienna Góra – Chełmsko Ślą-
skie, Boguszów Gorce – Mieroszów)  
    Uruchamiane w II połowie XIX wieku kole-
je Sędzisław – Lubawka (1869), Boguszów 
Gorce – Mieroszów (1877) i Kamienna Góra – 
Chełmsko Śląskie – Okrzeszyn (1899) umoż-
liwiały dotarcie w turystyczne okolice Gór 
Kamiennych. Największą osobliwość kolejową 
stanowi dworzec w Kamiennej Górze, zbudo-
wany w konwencji historyzującej z licznymi 
sterczynami, fryzami arkadowymi oraz porty-
kiem zwieńczonym łukiem o konotacji gotyc-
kiej. Ponadto na uwagę zasługuje graniczny 
zespół dworcowy w Lubawce z monumentalną 
kamienną fasadą. Obecnie wszystkie trzy kole-
je zostały wyłączone z ruchu, jednak w ich 
zasięgu istnieją godne uwagi atrakcje tury-
styczne. Przede wszystkim w Krzeszowie 
znajduje  się  zespół  opactwa  cysterskiego 
z barokowym kościołem będącym najcenniej-
szym tego typu obiektem na Śląsku. Rokoko-
wy wystrój wnętrza posiada obrazy Michała 
Willmanna zwanego śląskim Rafaelem. Znaj-
duje się w nim mauzoleum Piastów Śląskich, 
Bolka I i II z XIV wieku. Godne uwagi jest 
Chełmsko Śląskie, które oprócz tradycyjnego 
układu miejskiego z barokowymi i kamieni-
cami i kościołem zachowało drewniany zespół 
zabudowy tkackiej z XVIII wieku, zwany 
„Dwunastu Apostołów” (zespół 12 budynków 
wybudowanych w 1707 roku z inicjatywy opa-
ta krzeszowskiego dla sprowadzonych z Czech 
tkaczy. Z 12 domów zostało 11 - jeden z nich 
zwany Judaszem spłonął) i „Siedmiu Braci” 
(Staffa i in., 1997). 
 
Atrakcje turystyczne kolei doliny Bobru 
(Lwówek Śląski – Jelenia Góra) 
   Do  Lwówka   Śląskiego    kolej   dotarła już  
w 1885 r. z Gryfowa Śląskiego, dekadę później 
uzyskała połączenie z Legnicą. Na połączenie 
Lwówka z Jelenią Górą należało czekać do 
1909 r., kiedy ukończono budować połączenie 
przez Siedlęcin. Kolej budowana w trudnych 
warunkach terenowych otrzymała dwa tunele i 
kilka obiektów inżynieryjnych, z których sta-
lowy most kratownicowy (pasy paraboliczne 
zwrócone ku dołowi) znajdujący się nad po-
wstałym w latach późniejszych zalewem 
Pilchowickim stanowi jeden z najwyższych 
mostów na Śląsku. Również dworce uzyskały 
modną oprawę w stylu rodzimym. Linia jest 
czynna dla ruchu pasażerskiego. 
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 Ze względów krajoznawczych wzdłuż linii 
warto zobaczyć Lwówek Śląski, uważany za 
jedno z najstarszych miast na Śląsku. Atrakcję 
turystyczną stanowią kamienice w rynku wraz 
z ratuszem z początku XVI w. Na drodze prze-
biegu pociągu warto zobaczyć zaporę wodną 
 i elektrownię na Jeziorze Pilchowickim, uru-
chomioną w 1912 r. na rzece Bóbr. Zapora 
wyniesiona została na wysokość 62 m (Marec-
ki i in., 2008).  
 
Koleje Gór Sowich i okolic (Kolej Sowiogór-
ska, Kolej Stołowogórska, Kolej doliny By-
strzycy, Kolej Walimska)  
   Oddzielną atrakcję turystyczną stanowią 
cztery unieruchomione linie kolejowe okolic 
Gór Sowich. Linie Dzierżoniów – Ścinawka 
Średnia (1902), Ścinawka Średnia – Radków 
(1903), Świdnica – Jedlina Zdrój (1904), Ju-
gowice – Walim (1914).  
   Kolej Sowiogórska początkiem XX w. była 
na całym Ślasku owiana legendą, ze względu 
na poprowadzenie jej grzbietem Gór Sowich za 
pomocą specjalnej szyny zębatej. W okolicach 
Srebrnej Góry znajdował się najbardziej stro-
my odcinek torów. Różnica wysokości pomię-
dzy stacjami Srebrna Góra Miasto (394 m)  
i Srebrna Góra Twierdza (569 m), oddalonych 
od siebie o 4,2 km, wynosiła 175 m, co dawało 
średnio 42‰ nachylenia (‰ – promil w tym 
przypadku równa się 1 m wzniesienia na dłu-
gości 1000 m). Najbardziej stromy odcinek 
szyn przekraczał 60‰ nachylenia. Do pokona-
nia takiego podjazdu zastosowano trzecią szy-
nę zębatą, usytuowaną pomiędzy szynami tra-
dycyjnymi, która sprzężona z zębatką lokomo-
tywy umożliwiała zarówno podjazd, jak i ha-
mowała pociąg podczas zjazdu. Podobne roz-
wiązanie istniało pomiędzy stacjami Srebrna 
Góra Twierdza i Nowa Wieś Kłodzka. Na 
przedstawionych odcinkach trasy pociąg roz-
wijał prędkość 6–10 km/godz. Podkreślić nale-
ży, że była to kolej normalnotorowa (1435 
mm). Budowana od 1899 roku z Dzierżoniowa 
do Ścinawki Średniej, gdzie dotarła w 1902 
roku. 
   Rok później spółka Kolej Sowiogórska uru-
chomiła kolejny odcinek linii (9,4 km), wiodą-
cy ze Ścinawki Średniej do Radkowa. Trasa ta, 
ze względu na bliskość Gór Stołowych nazwa-
na została Koleją Stołowogórską. W okresie 
administracji niemieckiej oba odcinki kolejki 
cieszyły się dużą popularnością pasażerów, 
przewożąc  

 
ponad milion osób rocznie (2,5 tys. dziennie).  
Przewozy wahały się na poziomie pięciu par 
pociągów dziennie. Szczególną atrakcję sta-
nowił odcinek zębaty umieszczony po obu 
stronach podjazdu do Przełęczy Srebrnej. Ko-
lej na odcinku górskim nie spełniła jednak 
pokładanych nadziei w przewozach towaro-
wych, dlatego rozebranie torów na odcinku 
Srebrna Góra – Wollibórz nastąpiło jeszcze w 
latach 30. XX wieku, podczas światowego 
kryzysu gospodarczego (Jerczyński & Prze-
rwa, 2007).  
   Dla turystów podstawowym punktem wy-
praw jest twierdza srebrnogórska zbudowana 
w latach 1765-1777, która jest jedynym obiek-
tem górskim tej skali w całej Europie. Twier-
dza składa się z sześciu fortów i kilku bastio-
nów. W ramach współpracy z Fortecznym 
Parkiem Kulturowym, oraz Gminą Stoszowice, 
na terenie twierdzy swoją siedzibę posiada 
Grupa    Rekonstrukcji    Historycznej,   która  
w swoich działaniach nawiązuje do autentycz-
nego pułku pruskiej piechoty, którego III bata-
lion stacjonował w Srebrnej Górze w latach 
1777 - 1807, a  jego  żołnierze brali  czynny 
udział  
w obronie twierdzy przed Wielką Armią Napo-
leona w roku 1807 (www.forty.pl). 
   Kolej Doliny Bystrzycy (Weistritztahlbahn) 
Świdnica – Jedlina Zdrój zbudowano w latach 
1902–1904, jako przedłużenie uruchomionej  
w 1898 roku kolei Wrocław – Świdnica. 24 km 
odcinek linii poprowadzono wzdłuż koryta 
rzeki Bystrzycy, oddzielającej Góry Wałbrzy-
skie od Gór Sowich. Linia o charakterze dru-
gorzędnym, powstała w górskim terenie, uzy-
skała osobliwe obiekty mostowe o charakterze 
historyzująco-inżynieryjnym. Oprócz gospo-
darczego pobudzenia przyległego regionu kolej 
spełniała rolę turystycznego łącznika Wrocła-
wia z Górami Sowimi oraz Ziemią Kłodzką.  
Otrzymała kilka górskich dworców w jedna-
kowej konwencji (Zagórze Śląskie, Jugowice, 
Jedlina Dolna), gdzie nieregularna, murowana 
bryła została w części piętra wzbogacona kon-
strukcją ryglową. Wzdłuż linii na zwiedzenie 
zasługuje zamek Grodno w Zagórzu Śląskim 
(Staffa i in., 2005).  
Uzupełnieniem potrzeb transportowych w re-
jonie Gór Sowich była uruchomiona w 1914 r. 
Kolejka Walimska o długości 4,7 km. Już w 
pierwszym rozkładzie figurowało 10 par po-
ciągów. Na przestrzeni pierwszego roku, po-
mimo wybuchu wojny, kolej przewiozła  
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61 444 pasażerów, głównie turystów przyby-
wających w Góry Sowie. Okres I wojny i lata 
powojenne na kolejce, jak również na całym 
Śląsku cechował kryzys. Przeciwdziałając 
problemom ekonomicznym kolejki od 1928 r. 
z Wrocławia do Jedliny kursowały specjalne 
pociągi sportowe, prowadzące bezpośrednie 
wagony do Walimia. Liczba pasażerów przy-
bywających do Walimia w celu uprawiania 
sportów zimowych dochodziła dziennie nawet 
do 3000 osób. Walim stanowi dogodny punkt 
wypraw w Góry Sowie, w tym na jej najwyż-
szy szczyt Wielką Sowę, gdzie znajduje się 
żelbetowa wieża widokowa z 1906 r. (Staffa i 
in., 1995).  
 
 

Podsumowanie 

   Dolny Śląsk posiada wiele linii kolejowych 
bogatych w swoim sąsiedztwie w liczne walo-
ry turystyczne, które dzięki właściwemu przy-
stosowaniu dla ruchu turystycznego są znany-
mi i często odwiedzanymi atrakcjami tury-
stycznymi. W przeważającym stopniu są to 
koleje położone w górzystej, południowej czę-
ści regionu – w Sudetach. Większość kolei o 
znaczeniu lokalnym pomimo dużej atrakcyjno-
ści turystycznej niestety jest aktualnie wyłą-
czona z ruchu pasażerskiego, zmniejszając tym 
samym atrakcyjność wzmiankowanych walo-
rów turystycznych. Rozpoczęty w ostatniej 
dekadzie proces przejmowania kolei lokalnych 
przez władze samorządowe rodzi nadzieje, że 
ruch na nich zostanie wznowiony i przyczyni 
się do łatwiejszej dostępności licznych walo-
rów w regionie.  
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Trasa kolejowa Świdnica – Jedlina 
Zdrój (Sudety Środkowe) jako 

atrakcja turystyczna 
 

Railway Świdnica – Jedlina Zdrój 
(Central Sudetes) as tourism impor-

tance 
 

Przemysław Dominas11  
 

 
Treść.   Celem ustalenia najważniejszych 
atrakcji trasy kolejowej Świdnica – Jedlina 
Zdrój zbadano historię powstania i funkcjono-
wania tej linii, poprzez wykonanie kwerendy 
źródłowej w archiwach polskich i niemieckich. 
Ponadto przeanalizowano kilka roczników 
prasy przedwojennej oraz kolejowych archiwa-
liów technicznych. Uzupełnieniem była inwen-
taryzacja terenowa obiektów inżynieryjnych 
oraz architektury linii, jak również najważniej-
szych miejsc wokół linii o znaczeniu tury-
stycznym. Wnioski z przeprowadzonych badań 
wskazują, że linia ta, była budowana z założe-
niem pobudzenia ruchu turystycznego w jej 
rejonie. Również współcześnie dzięki zacho-
wanym obiektom infrastruktury kolejowej oraz 
towarzyszącym jej walorom turystycznym, 
może być nadal atrakcyjna turystycznie. 
 
 
Słowa kluczowe: kolej, turystyka, atrakcje 
turystyczne, zabytki, zwiedzanie, Dolny Śląsk 

 
 Abstract.    To define the most important 
touristic places of interest along the railway 
line Swidnica-Jedlina Zdrój it was necessary to 
research the history of building and operation 
in sources that could be found in Polish and 
German archives. Moreover, many years of 
prewar press and sources concerning technical 
aspects of the railways were analysed. An ad-
ditional stocktaking of constructions, pieces of 
architecture along the railway line and monu-
ments resulted in the conclusion, that this spe-
cial railway line was built in order to promote  

                                                 
1 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stoso-
wanej, Wydział Turystyki i Rekreacji,  
ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław; e-mail: 
dziekanat@horyzont.eu 

 
tourism in this region. Even today this railway 
line can be considered as a touristic place of  
interest thanks to its well-preserved railway 
monuments and very closely situated sights. 
 
Keywords:  railway, tourism, tourist sights, 
historic buildings, sightseeing, Lower Silesia 
 

Wstęp 
 
   Linia kolejowa Świdnica – Jedlina Zdrój, 
budowana w latach 1902 – 1904 powstała 
wzdłuż Obniżenia Górnej Bystrzycy, oddziela-
jącego  Góry  Sowie  od  Gór  Wałbrzyskich.  
W swoim założeniu miała wpłynąć na rozwój 
gospodarczy przemysłowej doliny Bystrzycy 
oraz pobudzić ruch turystyczny, poprzez uła-
twienie dotarcia    mieszkańcom     Wrocławia 
 w okolice Gór Sowich. Kolej ta ze względu na 
swoje górskie położenie zarówno przed jej 
powstaniem jak i w pierwszych dekadach eks-
ploatacji postrzegana była jako turystyczna. 
Nieliczne publikacje na temat omawianej kolei 
są zgodne, co do jej turystycznego charakteru, 
tezę tę potwierdzają również źródłowe badania 
archiwalne. Pierwsze artykuły dotyczące linii 
są autorstwa Andrzeja Scherra (1984, 1995), 
który jako pierwszy w powojennym piśmien-
nictwie poruszył jej problematykę. Temat hi-
storii omawianej kolei wzmiankowany był 
również przy okazji badania komunikacyjnego 
dziedzictwa materialnego Gór Sowich przez 
Michała Jerczyńskiego (2003) oraz autora 
niniejszej publikacji (Dominas, 2006). Cenny 
artykuł dotyczący stricte budowli inżynieryj-
nych linii powstał w ramach Otwartego Mu-
zeum Techniki przy Politechnice Wrocław-
skiej, napisany przez Leszka Budycha (2000), 
skupia się na omówieniu wykonania obiektów 
mostowych linii.  
   Budowa prezentowanej kolei w górskim 
terenie wymagała wzniesienia wielu przepraw 
mostowych, których forma oraz wykonanie 
wyróżnia się na  tle innych  linii  kolejowych 
 w regionie. Imponująco prezentują się rów-
nież obiekty architektoniczne, powstałe z po-
czątkiem XX w. Murowane dworce częściowo 
wykonane w konstrukcji ryglowej, dzięki bo-
gatym zdobieniom snycerskim, doskonale 
oddają ducha Secesji (Jugendstil). Dlatego 
oprócz zarysu dziejów linii, poniżej zaznaczo-
ny zostanie problem obiektów inżynieryjnych 
oraz architektonicznych, które traktować nale-
ży jako cenne walory turystyczne. Ponadto
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Ryc. 1. Sieć kolejowa wokół linii Świdnica – Jedlina Zdrój 
Fig. 1. Railway network around the railway line Świdnica – Jedlina Zdrój 
 
wskazane zostaną najważniejsze atrakcje tury-
styczne skupione wokół przebiegu trasy. 
 

Położenie geograficzne 

   Linia kolejowa Świdnica – Jedlina Zdrój jest 
położona w Sudetach Środkowych (Ryc.1). 
Topograficznie ma charakter górski. Jej szlak  
przebiega z północnego wschodu na połu-
dniowy zachód. Przeważająca część trasy wie-
dzie Obniżeniem Górnej Bystrzycy, pomiędzy 
Górami Wałbrzyskimi, położonymi od północy 
i Górami Sowimi znajdującymi się od połu-
dnia. Geograficznie początek przebiegu szlaku  
 

 
kolejowego rozpoczyna się na terenie Równiny 
Świdnickiej, kolejno po przecięciu Obniżenia  
Podsudeckiego na wysokości Bystrzycy Gór-
nej linia wkracza w Obniżenie Górnej Bystrzy-
cy, do stacji w Lubachowie wiodąc stokami 
Gór Sowich. Tuż przed stacją w Lubachowie 
linia przekracza rzekę Bystrzycę i aż do Jugo-
wic poprowadzona jest stokami Gór Wałbrzy-
skich. Dalej aż do Jedliny Zdroju wiedzie Gó-
rami Sowimi. W Jedlinie linia wkracza na stoki 
Gór Czarnych, stanowiących fragment Gór 
Wałbrzyskich, w obrębie których linia kończy 
swój przebieg (Mapa turystyczna Góry Sowie, 
2000).  
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Ryc. 2. Panorama Obniżenia Górnej Bystrzycy z widokiem od południa na zabudowania kolejowe w 
Lubachowie 
Fig. 2. View on the Obniżenie Górnej Bystrzycy with station building of Lubachów  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 3. Malownicze rozmieszczenie szlaku kolejowego w okolicach Zagórza Śl. 
Fig. 3. Landscape around the Świdnica – Jedlina Zdrój railway line at Zagórze Śląskie
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Omawiając przestrzeń wokół linii, uwzględnić 
należy malownicze położenie, szczególnie  
południowej części szlaku, poprowadzonego 
pomiędzy górami Wałbrzyskimi i Sowimi 
(Ryc. 2 i 3). Dzięki wysokim walorom este-
tyczno-krajobrazowym sama ciekawość zoba-
czenia kolei przyciągała wielu turystów po-
dziwiających jej rozmieszczenie. Torowisko 
poprowadzone bardzo dynamicznie, często w 
kilkunastometrowych wykopach skalnych,  
 

 
nagle przechodzi w wysokie nasypy. Trasa 
wiodąca stokami górskimi nierzadko umiej-
scowiona jest na malowniczych półkach skal-
nych, poprzecinanych mostami i przepustami 
w różnorodnym ustroju. Ich forma oraz zasto 
sowany budulec w naturalny sposób tworzy 
harmonię z otoczeniem. Bardzo wysoko należy 
oceniać wyobraźnię projektanta przebiegu linii  
Georga Schmedesa, jak też budowniczych, 
którzy ogromnym nakładem energii zrealizo-
wali trudny górski szlak kolejowy. 

 
 

Historia linii Świdnica – Jedlina  
Zdrój 

 
   Pierwsze zamysły zmierzające do budowy 
kolei Świdnica – Jedlina Zdrój wiązały się z 
doprowadzeniem kolei ze Świdnicy do Dzier-
żoniowa w 1855 r., kiedy władze towarzystwa 
kolei wrocławsko-świebodzickiej zamierzały 
rozbudować swoją sieć w kierunku południo-
wym. W 1864 r. przeznaczono środki na prze-
prowadzenie prac wstępnych pomiędzy Świd-
nicą i Jedliną. Wówczas działania zostały prze-
rwane z powodu wydarzeń wojny austriacko-
pruskiej (1866).   Drugi   raz    projekt odżył 
 w 1869 r., kiedy w Świdnicy ukonstytuował 
się komitet założycielski budowy kolei ze 
Świdnicy przez Jugowice, Jedlinę Zdrój, Głu-
szycę, Nową Rudę, Tłumaczów do Broumova. 
Na czele komitetu stanął przemysłowiec bran-
ży tekstylnej dr Websky z Głuszycy (Neue 
Gebirgs-Zeitung, nr 53, 03.07.1870.). Tym 
razem na przeszkodzie realizacji stanęła wojna 
francusko-pruska (1870-1871). Kolejne plany 
z lat 70 XIX w. zostały zahamowane z powodu 
budowy Śląskiej Kolei Górskiej pomiędzy 
Wałbrzychem i Kłodzkiem, której przebieg 
częściowo pokrywał się z planowaną trasą. 
Podjęcie przez państwo tego ważnego odcinka 
kolei skracało możliwość budowy linii ze 
Świdnicy jedynie do Jedliny lub Głuszycy. 
   Realizacja omawianej kolei ostatecznie zo-
stała podjęta przez państwo, które od lat 80. 
XIX w. rozpoczęło budowę ważnych gospo-
darczo linii na własny koszt. Na mocy ustawy 
z dnia 8.06.1897 r. przeznaczono na cel budo-
wy 24 km linii stosunkowo niewielką kwotę 
3 660 000 marek (Gesetz Sammlung, 1897). 
   Przygotowanie skomplikowanych planów 
budowy w górskim terenie Obniżenia Górnej 
Bystrzycy, gdzie istniała szczególnie gęsta 

zabudowa, przesunęło rozpoczęcie robót tere-
nowych do 1902 r. Przedłużanie się procedury 
prac wstępnych oraz nabywania gruntów skut-
kowało zwróceniem się z końcem 1901 r. 
świdnickiej Izby Handlowej z prośbą o wspar-
cie do cesarza Wilhelma II. Cesarz zaintereso-
wał się sprawą, żądając od ministra robót pu-
blicznych wyjaśnienia przyczyn przedłużania 
się momentu rozpoczęcia budowy oraz bieżą-
cych raportów na temat postępów prac. Wyja-
śnienia wskazywały trudności przy nabywaniu 
gruntów pod budowę kolei, które uznać należy 
za powszechne przy budowie większości linii 
kolejowych (GStA PK, I. HA, Rep. 89 E, Ge-
heimes Zivilkabinet, sygn. 29587). W lutym 
1902 r. na stacji Jakubowice rozpoczęto prace 
ziemne. Kierownikiem biura i zarazem pierw-
szym budowniczym linii w terenie był przesu-
nięty z Jeleniej Góry inspektor budowlany 
Schiefler; pomagał mu geodeta Freymark z 
biura budowlanego z Wrocławia. Nadzór nad 
budową z ramienia dyrekcji kolei we Wrocła-
wiu prowadził radca rejencyjny Georg Schme-
des (Schweidnitzer Stadtblatt, nr 75, 
30.03.1902).  
   Roboty rozpoczęto w kilku miejscach jedno-
cześnie, zlecając ich realizację podwykonawcą. 
Przykładowo firma Witt z Wrocławia zatrud-
niała około 200 osób, natomiast prace ziemne 
pomiędzy Bystrzycą Górną i Lubachowem 
prowadziła firma Jäckel z Jawora. Jak podczas 
większości kolejowych robót ziemnych w 
Niemczech, tak i w tym przypadku do pracy 
zatrudnieni byli cudzoziemcy. Od wiosny za-
trudnionych było około 300 robotników, głów-
nie z Włoch, Chorwacji, Polaków z zaboru 
austriackiego (Polen aus Galizien) i rosyjskie-
go (Russische Polen)(Schweidnitzer Stadtblatt, 
nr 137, 14.06.1902; nr 185, 9.08.1902). Do 
połowy czerwca 1902 r. ukończony był najła-
twiejszy odcinek trasy (nasypu) od strony 
Świdnicy do Bystrzycy Górnej. Dalej prace 
wymagały przebicia licznych wykopów, nie 
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rzadko w litej skale. Postęp prac ziemnych od 
maja 1904 r. umożliwił układanie torów od 
stacji Świdnica Przedmieście jak i Jedlina 
Zdrój. Z końcem sierpnia prace były już na 
wykończeniu, cudzoziemscy robotnicy opusz-
czali plac budowy (Schweidnitzer Stadtblatt, nr 
55, 6.03.1903). 1.10.1904 r. linia została prze-
kazana do publicznego użytku (Ryc. 4). Nale-
żące do linii stacje to: Świdnica Przedmieście, 
Świdnica Kraszowice, Bystrzyca Górna i Dol-
na, Lubachów,  Zagórze  Śląskie,   Jugowice 
 i Jedlina Dolna. Drugorzędna kolej pomiędzy 
Świdnicą a Jedliną Zdrojem stała się ważnym 
ogniwem  łączącym  Magistralę  Podsudecką 
 i Śląską Kolej Górską. Dla przewozów tranzy-
towych linia skracała odległość między wy-
mienionymi miejscowościami do 24 km, pod-
czas gdy dotąd najkrótsze połączenie szynowe 
przez Jaworzynę Śl. wynosiło 48 km. Urucho-
mienie linii było ważnym momentem w życiu 
mieszkańców całej okolicy. Jej znaczenie cy-
wilizacyjne przejawiało się choćby w łatwiej-
szej dostępności do miasta stanowiącego cen-
trum administracyjne i kulturowe. Pojawienie 
się kolei często umożliwiało regularne prze-
jazdy do szkół i zakładów pracy w Świdnicy, 
czy nawet Wałbrzychu. Już w pierwszym peł-
nym roku przewozowym (1905) stacje linii (od 
Kraszowic do Jedliny Górnej) sprzedały około 
180 tys. biletów, pomijając dwie stacje w 
Świdnicy oraz w Jedlinie (Verkersstatistik, 
1905). Innym ważnym motywem było zmniej-
szenie dystansu pomiędzy Świdnicą a Ziemią 
Kłodzką oraz ułatwienie dotarcia turystom z 
Wrocławia w okolice coraz chętniej odwiedza-
nych Gór Sowich. Pamiętać należy, że branża 
turystyczna stanowiła wówczas coraz poważ-
niejszą gałąź gospodarki. Tymczasem do chwi-
li otwarcia omawianej linii odwiedzenie tutej-
szej okolicy przez wrocławian w ciągu jednego 
dnia było prawie niemożliwe, a już na pewno 
wiązało się ze stosunkowo dużymi kosztami 
podróży (Schweidnitzer Stadtblatt, nr 188, 
12.08.1904.).  
W pierwszym rozkładzie kursowały 4 pary 
pociągów dziennie, ze względu na drugorzęd-
ny charakter linii kursujące pociągi prowadziły 
jedynie wagony 2-4 klasy. Do wybuchu I woj-
ny światowej natężenie ruchu, a tym samym 
liczba pociągów sukcesywnie rosła, osiągając 
W pierwszym rozkładzie kursowały 4 pary 
pociągów dziennie, ze względu na drugorzęd-
ny charakter linii kursujące pociągi prowadziły 
W pierwszym rozkładzie kursowały 4 pary 

 

 
 
Ryc. 4. Pociąg inaugurujący uruchomienie linii 
kolejowej Świdnica – Jedlina Zdrój na stacji  
Zagórze Śląskie, 1.10.1904 r.  
Fig. 4. Special train at Zagórze Śląskie station 
at opening day of the railway line Świdnica – 
Jedlina Zdrój, 1.10.1904.   
 
pociągów dziennie, ze względu na drugorzęd-
ny charakter linii kursujące pociągi prowadziły 
jedynie wagony 2-4 klasy. Do wybuchu I woj-
ny światowej natężenie ruchu, a tym samym 
liczba pociągów sukcesywnie rosła, osiągając 
w 1913 r. 9 pociągów na odcinku Jedlina – 
Świdnica i 7 pociągów w kierunku przeciw-
nym. Wojna oraz wydarzenia związane z kry-
zysem powojennym ograniczyły ruch na linii, 
podobnie jak na większości odcinków sieci 
kolejowej Śląska, czy nawet Niemiec. Jednak 
już pod koniec lat 20. XX w. sytuacja się usta-
bilizowała i w 1929 r. na linii kursowało 5 par 
pociągów w ciągu doby.  
   Na linii Świdnica – Jedlina Zdrój (Kraszowi-
ce – Jedlina Dolna) w 1929 r. liczba sprzeda-
nych biletów wzrosła ze 180 tys. w 1905 do 
240 tys., jednak w porównaniu z innymi linia-
mi górskimi była ograniczona. Działania wo-
jenne w lutym 1945 r. spowodowały zbombar-
dowanie najważniejszych obiektów strategicz-
nych w Świdnicy. Uszkodzenie kilku mostów 
unieruchomiło linię na odcinku Bystrzyca 
Górna – Zagórze Śl. – Jugowice. Od 1946 r. 
ruch pociągów odbywał się na odcinku Świd-
nica – Bystrzyca Górna oraz Wałbrzych – Ju-
gowice. Odbudowa zniszczonych obiektów 
następowała od południa, w 1949 r. do ruchu 
przywrócono odcinek Jugowice – Zagórze 
Śląskie. Natomiast od maja 1950 roku pociągi 
kursowały już na całej linii (Scheer, 
1995)uruchomione 4 pary pociągów w relacji  
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Wrocław – Jedlina Zdrój – Wrocław kursowa-
ły przez cała dekadę. W latach 60. nastąpiło 
zredukowanie ruchu pociągów do 3 par dzien-
nie, z czego jedynie jeden kurs odbywał się 
bezpośrednio do Wrocławia. Jednak w kolej-
nym dziesięcioleciu istniały lata, kiedy liczba 
pociągów pasażerskich wzrastała do 10. 
Uogólniając można jednak stwierdzić, że w 
okresie powojennym liczba pociągów wahała 
się w granicach 4 par w ciągu doby. Wstrzy-
manie regularnych przewozów na linii w 1990 
r. przyniosło za sobą w następnych latach po-
wolną degradację wielu obiektów stacyjnych 
(Jerczyński, 2003). 
 
 
Obiekty inżynieryjne i architektura 

linii 

   Konieczność trasowania szlaku pomiędzy 
licznymi ciekami wodnymi i dolinami wyma-
gała budowy wielu mostów, wiaduktów i prze-
pustów. Zasadniczo forma zastosowanych 
obiektów inżynieryjnych wpisuje się w ducha 
ówczesnego budownictwa mostowego osadzo-
nego w XIX-wiecznej tradycji budowlanej. 
Najważniejsze przeprawy mostowe uzyskały 
przęsła stalowe o mieszanym ustroju blachow-
nicowo-kratownicowym (Ryc. 5). Wykonane 
jako jednotorowe, zawsze były proste, pomimo 
poprowadzenia niektórych mostów na łuku. 
Kratownice paraboliczne, w których pasy dol-
ne zwykle skierowane ku dołowi umieszczano 
nad kulminacją przeszkody, dalszą część 
obiektu uzupełniały przęsła blachownicowe. 
Zastosowanie owych kombinacji w najwięk-
szych obiektach linii tworzy w kilkukilome-
trowej przestrzeni spójną całość doskonale 
wkomponowaną w górski krajobraz. Do bu-
dowy filarów i przyczółków w największych 
obiektach najczęściej używano kamienia, w 
mniejszych stosowano filary ceglane, rzadziej 
betonowe. Zdarzało się, że stosowano akcenty 
nowoczesne, wręcz awangardowe, jak w przy-
padku żelbetowego wiaduktu nad torami w 
okolicach Zagórza Śląskiego. Mniejsze obiek-
ty, np. przepusty, zwykle budowano jako ka-
mienne płytowe lub kamienne sklepione, czę-
sto z użyciem cegły jako opaski wzmacniającej 
w obrębie sklepienia. Ze względu na górskie 
ukształtowanie terenu często uzyskiwały formę 
kaskadową, przecinając nawet kilkudziesię-
ciometrowej szerokości torowisko (Budych,  
 

 
2000). Na linii zrealizowano jeden z nielicz-
nych na Śląsku mostów wspornikowych Kon-
strukcji Gerbera, który wyróżnia się swoją 
prostą, nietypowo rozmieszczoną kratownicą 
(Ryc. 6). Dzięki przegubowemu łączeniu przę-
seł most nie tracił nośności w przypadku osia-
dania filarów. Mosty budowane były metodą 
zlecania prac podwykonawcom, część muro-
waną wykonywały miejscowe firmy prowa-
dzące prace ziemne, natomiast osadzanie przę-
seł powierzono doświadczonej jeleniogórskiej 
firmie Maschinenbau AG Starke & Hoffmann. 
Na potrzeby budowy mostów omawianej linii 
firma dostarczyła używane przęsła blachowni-
cowe (31 sztuk) oraz inne materiały budowlane 
za łączną kwotę ponad 10 000 marek. Parabo-
liczne przęsła kratownicowe sprowadzano z 
huty Donnersmarków z Zabrza (Schweidnitzer 
Stadtblatt nr 238, 10.10.1903; 271, 
18.11.1903). Do chwili obecnej przetrwała 
większość obiektów. Stanowią one cenny za-
bytek budownictwa mostowego minionej epoki 
na skalę całej Polski, a nawet tej części Euro-
py.  
 

 
 
Ryc. 5. Most nad rzeką Bystrzycą w Jugowi-
cach, stan 2010 r. 
Fig. 5. Bridge over river Bystrzyca in 
Jugowice Śląskie, state in 2010   

 
Ryc. 6. Most konstrukcji Gerbera nad rzeką 
Bystrzycą w Jedlinie Zdroju, stan 2009 r. 
Fig. 6. Bridge out of Gerber framework over 
river Bystrzyca in Jedlina Zdrój, state in 2009  
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Stacje kolejowe  
Czynnikiem wpływającym na wizerunek archi-
tektoniczny stacji była panująca moda archi 
tektoniczna oraz górskie warunki terenowe, 
które   zasadniczo   nadały wyrazu dworcom  
i zabudowaniom stacyjnym. Obiekty stacyjne 
otrzymały wysokie walory estetyczne, którym 
sprzyjało skomponowanie w górskiej prze-
strzeni.   Większe   stacje   uzyskały  dworce 
 w modnym wówczas na Śląsku Heimatstilu 
(stylu rodzimym). Murowane budynki łączone 
z konstrukcją ryglową ozdobiono elementami 
snycerskimi, które nawiązywały do panującej 
wówczas secesji. Mniejsze, drewniane dworce 
uzyskiwały finezyjną bryłę fachwerkową. 
Urok kompozycji niewielkich zespołów dwor-
cowych budził podziw nie tylko wśród ówcze-
snych, lecz również współcześnie. Jako przy-
kład omówiona zostanie stacja Zagórze Ślą-
skie, której dworzec uznać można za reprezen-
tacyjny w obrębie całej linii (Ryc.7). Pierwot-
nie w skład infrastruktury wchodził dworzec, 
magazyn z blachy falistej, szalet i stacja wodna 
w postaci zbiornika wodnego, wieży ciśnień 
 i żurawia wodnego. Murowany dworzec zbu-
dowany jako trzypiętrowy, w którym korpus 
nakryto dwuspadowym, ceramicznym dachem, 
zwróconym kalenicowo względem torów. 
Dach północnego skrzydła usytuowany prosto-
padle względem osi torów od zachodu uzyskał 
trzy lukarny. W obrębie parteru elewacje obli-
cowano czerwoną cegłą, pierwszą kondygnację 
otynkowano, natomiast poddasze zrealizowano 
w konstrukcji ryglowej. Fryzy międzykondy-
gnacyjne, naroża budynku oraz łuki nadokien-
ne i drzwiowe ozdobiono cegłą. Podobnie jak 
w Kraszowicach od strony podjazdu dworzec 
uzyskał fryz zdobiony wystającymi belkami. 
Dworzec harmonijnie komponował się z oto-
czeniem górskiej przestrzeni, doskonale odda-
jąc ducha stylu rodzimego z reminiscencjami 
secesji. Zwyczajowo parter zajmowały po-
mieszczenia służbowe, poczekalnia i kasy bile-
towe, natomiast wyższe kondygnacje - miesz-
kania służbowe. Niewielki magazyn wskazy-
wał, że nadanie towarów posiadało ograniczo-
ny zakres. Wykonany z blachy falistej, został 
nakryty pełnołukowym dachem. Tego rodzaju 
konstrukcję jako gotowy komponent wykony-
wano powszechnie na zamówienie, ich istotną 
właściwością była niska cena. Stacja wodna 
zasilana była z pobliskiego ujęcia, skąd za  
 

 
pomocą stalowych rur spływała grawitacyjnie 
do znajdującego się obok wieży zbiornika 
(Schweidnitzer Stadtblatt, nr 77, 31.03.1904). 
Stamtąd za pomocą maszyny parowej pompo-
wana była do stosunkowo niewielkiego (ok.  
80-100 m³) zbiornika wieży ciśnień. Sama 
wieża ciśnień była rozwiązaniem sztampo-
wym, stosowanym na wielu stacjach kolei 
drugorzędnych Śląska (np. Szczytna, Jordanów 
Śląski). Zbudowana jako czterokondygnacyj-
ny, ceglany obiekt uzyskała wyraźnie wyod-
rębnioną partię trzonu i głowicy, której elewa-
cję wykonano z drewna. Obiekt był w rzucie 
wpisany w ośmiokąt równoboczny. Na połu-
dniu stacji na międzytorzu znajdował się żuraw 
wodny. Umieszczony na południe od dworca 
szalet wykonano w konstrukcji ryglowej. Do 
lat 30. XX w. następowała stopniowa rozbu-
dowa infrastruktury. Rozbudowano układ to-
rowy, stację wodną, dodając drugiego żurawia 
wodnego, ustawiono skrajnię wagonową i zbu-
dowano czołowo-boczną ramę ładunkową. Na 
peronie do dworca dobudowano ceglane po-
mieszczenie służbowe, natomiast od północy 
zwarto z dworcem obszerną, drewnianą pocze-
kalnię. Do chwili obecnej stacja zachowała 
pierwotny kształt przestrzenny. Przeobrażeniu 
uległy poczekalnia i budynki mieszkalne. 
Urządzenia techniczne (żurawie wodne, urzą-
dzenia sygnalizacyjne) zostały zdemontowane. 
Stacja w pierwszym pełnym roku eksploata-
cyjnym sprzedała 33 tys. biletów, co stawia ją 
na drugim miejscu (po Jugowicach) na linii, 
jednak już w okresie międzywojennym, kiedy 
w 1928 r. odprawiono ponad 68 tys. pasaże-
rów, osiągnęła najwyższe przewozy. 
 
 

 
 
Ryc. 7. Stacja Zagórze Śląskie, prawdopodob-
nie w dniu uruchomienia linii 
Fig. 7. Station Zagórze Śląskie, probably at 
opening day  
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Walory turystyczne w okolicach linii 

Świdnica – Jedlina Zdrój 

   Przestrzeń wzdłuż linii kolejowej pomiędzy 
Świdnicą i Jedliną Zdrojem uznać można za 
atrakcyjną turystycznie, choćby ze względu na 
obecność licznych szlaków turystycznych, 
umożliwiających rozpoczęcie wędrówki w 
Góry Sowie. Jak wskazuje Mazurski (1996) 
wzdłuż linii istnieją aż cztery szlaki turystycz-
ne umożliwiające rozpoczęcie wędrówki na 
szczyt Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m.). Są to: 
czerwony z Bystrzycy Górnej, niebieski z Za-
górza Śląskiego, czarny z Jugowic oraz Głów-
ny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza 
czerwony z Jedlinki. Osobliwości występujące 
na drodze przebiegu znajdują się przede 
wszystkim w Świdnicy. W mieście znajduje 
się zespół urbanistyczny starego miasta z go-
tycką katedrą pod wezwaniem św. Stanisława i 
św. Wacława. Interesujące turystycznie jest 
również Muzeum Dawnego Kupiectwa, miesz-
czące się w ratuszu. Najważniejszym zabyt-
kiem miasta jest XVII wieczny, ewangelicki 
Kościół Pokoju, zbudowany w następstwie 
podpisania pokoju westfalskiego, kończącego 
wojnę trzydziestoletnią. Drewniany kościół 
jest największą tego typu świątynią w całej 
Europie, w 2001 r. wpisany został na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNE-
SCO. Wzdłuż drogi przebiegu kolei na szcze-
gólną uwagę zasługuje średniowieczny zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim, który już sto lat 
wcześniej przyciągał rzesze turystów, co po-
wodowało, że na stacji panował największy 
ruch pasażerski na całej linii. Początki zamku 
sięgają XIII w., kiedy Bolko I na jego miejscu 
wzniósł gród warowny, jako element fortyfika-
cyjny wzdłuż pasa granicznego Śląska i Czech. 
Intensywnie rozbudowywany w kolejnych 
wiekach, do chwili obecnej zachował dekora-
cje renesansowe z XVI w. Od połowy XIX w. 
w rękach rodu Zedlitz-Neukirch, którzy przy-
stosowywali go dla celów turystycznych. 
Obecnie w zamku można zwiedzać muzeum 
oraz wejść na wieże, będącą punktem wido-
kowym na pobliską okolicę. Kolejną atrakcją 
na drodze przebiegu omawianej kolei jest ze-
spół pałacowy w Jedlince. Neoklasycystyczny 
pałac przebudowany w 1795 r., prawdopodob-
nie według projektu C.G. Langhansa (Mazur-
ski, 1996). Godny uwagi turysty jest z pewno-
ścią park zdrojowy w Jedlinie, w pobliżu, któ-
rego znajduje się pijalnia wody mineralnej. 

 
Podsumowanie 

   Linia kolejowa Świdnica – Jedlina Zdrój 
dzięki licznym obiektom inżynieryjnym oraz 
bogatej architekturze stanowi cenny walor 
turystyczny. Skupione wokół kolei atrakcje 
turystyczne uznać można za bardzo interesują-
ce, których popularność turystyczna osiąga 
wymiar europejski (np. Kościół Pokoju w 
Świdnicy). Wznowienie ruchu pociągów na 
omawianej linii z pewnością zwiększyłoby jej 
rangę jako atrakcji turystycznej oraz przyczy-
niłoby się do pobudzenia ruchu turystycznego.  
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Znaczenie turystyczne walorów 

krajobrazowych roślinności doliny 

Bystrzycy Dusznickiej na Ziemi 

Kłodzkiej 

 

Tourist value of landscape 

vegetation of the Bystrzyca 

Dusznicka River Valley in the 

Kłodzko region 
 

Marta Żyszkowska1 
 

Treść. W związku z wiodącą  funkcją doliny 
związaną z działalnością turystyczno-
uzdrowiskową  najważniejszymi zasadami 
zrównoważonego użytkowania doliny, 
powinny być ochrona środowiska i walory 
krajobrazowe. Dolina badanej rzeki 
charakteryzuje się występowaniem terenów 
atrakcyjnych i uprzywilejowanych pod 
względem walorów uzdrowiskowych (źródła 
wód mineralnych – Duszniki Zdrój i Polanica 
Zdrój) i turystycznych (okolice Zieleńca). 
Atrakcyjność turystyczną tego obszaru 
zwiększa obecność gatunków i zbiorowisk 
chronionych oraz jeden typ siedliskowy, który 
podlegający ochronie - typ antropogenicznych, 
niżowych i górskich użytków zielonych. 
Należy dodać, że część terenu doliny 
Bystrzycy Dusznickiej jest objęta wyższymi 
formami ochrony przyrody. Są to: rezerwat 
Topieliska w Górach Bystrzyckich oraz obszar 
chronionego krajobrazu obejmujący całe Góry 
Bystrzyckie. Z tego powodu dolina Bystrzycy 
Dusznickiej jako całość stanowi cenny 
przyrodniczo element krajobrazu. 
 
Słowa kluczowe: walory krajobrazowe, 
roślinność, dolina rzeki górskiej 
 

Abstract. In the light of the leading function 
of the valley connected with touristic and spa 
activities, the most important principles that 
should be taken into account in connection  
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ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław; 
 e-mail: zyszkowska.marta@gmail.com 

 

 
with the sustainable  use of the valley 
are environmental protection and landscape 
value. The valley of the examined river is 
known for its attractive areas and privileged 
areas due to their spa (sources of mineral water 
– Duszniki Zdrój and Polanica Zdrój) as well 
as tourist (the region of Zieleniec) value. The 
tourist appeal of that region is also increased 
by the presence of protected species and 
communities, as well as the occurrence of one 
type of habitat, anthropogenic type of lowland 
and mountain grasslands, which is also 
protected. In addition, a part of the Bystrzyca 
Dusznicka River Valley is included in the 
scheme of higher forms of nature conservation, 
namely: Topielisko nature reserve in the 
Bystrzyckie Mountains and the area of 
protected landscape of the whole area of 
Bystrzyckie Mountains. Due to all the above 
reasons, the entire Bystrzyca Dusznicka River 
Valley is a valuable element of landscape. 
 
Keywords: landscape value, vegetation, 
mountain river valley  
 

Wstęp 

W ostatnich latach walory krajobrazowe 
poszczególnych obszarów nabrały dużego 
znaczenia, jako przedmiot dyscypliny 
naukowej, której głównym celem jest 
kształtowanie krajobrazu. Elementy ochrony 
krajobrazu wchodzą w zakres prawie 
wszystkich przyrodniczych i rolniczych 
programów Unii Europejskiej, w tym głównie 
rolno-środowiskowych. Podejmowane są 
próby ujęcia cech krajobrazu w formy 
matematyczne. Ocena walorów kraj- 
obrazowych polega na kompleksowej ocenie 
elementów składowych, które powinny 
tworzyć harmonijną całość.  
Walory krajobrazowe są także atutem terenów 
wykorzystywanych    turystycznie.    Tereny  
o wyjątkowych walorach krajobrazowych są 
bardziej atrakcyjne dla turystów. Atrakcyjność 
turystyczną podnosi również obecność 
gatunków roślin i zwierząt oraz obszarów 
chronionych Tak wyjątkowe walory mają 
doliny rzek, a szczególnie doliny górskie. 
Tworzą one najważniejsze lokalnie korytarze 
ekologiczne i mimo przekształceń 
antropogenicznych, koncentrują się w nich
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wartościowe zbiorowiska roślinne (Fatyga, 
2000; Gacka-Grzesikiewicz & Cichocki, 2002; 
Kozłowski 2002). Zbiorowiska te spełniają 
funkcje gospodarcze i środowiskowe, ponadto 
reprezentują walory krajobrazowe, turystyczne 
i rekreacyjne (Kostuch & Gąsiorek, 1998; 
Żyszkowska, 2001). Dla terenów o tak 
szczególnych walorach krajobrazowych i 
przyrodniczych niezwykle ważne jest 
uprawianie turystyki zrównoważonej, która nie 
obciąża tych obszarów i nie powoduje ich 
degradacji. 
W artykule przedstawiono wyniki badań, 
których celem było określenie walorów 
krajobrazowych w dolinie Bystrzycy 
Dusznickiej (Ryc.1), ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów roślinności terenów 
użytkowanych rolniczo. Dokonano również 
oceny wpływu obecności gatunków 
ochronionych i i innych form ochronnych na 
walory krajoznawcze doliny.  
 

Teren i warunki badań 

     Badania prowadzono w dolinie Bystrzycy 
Dusznickiej (Ryc.1) wchodzącej w skład 
makroregionu Sudety Środkowe, mezoregionu 
Góry Bystrzyckie (Kondracki 1978). Rzeka 
wypływa ze stoków Gór Bystrzyckich w 
okolicy Zieleńca na wysokości 1083 m n.p.m. 
 i wpada do Nysy Kłodzkiej w miejscowości 
Kłodzko Zagórze, na wysokości 289 m n.p.m. 
Zasięg doliny rzeki został wyznaczony na 
podstawie budowy geologicznej i 
geomorfologicznej (utwory związane z 
działalnością wody), a granica doliny 
właściwej na podstawie przebiegu linii 
szkieletowych (granice mikrozlewni III rzędu).  
Analiza struktury użytkowania ziemi 
wykazała, że w dolinie 50,60% powierzchni 
zajmowały użytki rolne, około 40% lasy, 8% 
tereny zabudowane i komunikacyjne oraz 
wody i nieużytki rolnicze poniżej 1% (Ryc.2).  

 
Występują tu również tereny atrakcyjne i 
uprzywilejowane pod względem walorów 
uzdrowiskowych (źródła wód mineralnych – 
Duszniki Zdrój i Polanica Zdrój) i 
turystycznych (okolice Zieleńca).  

 
Ryc. 1. Lokalizacja doliny Bystrzycy 
Dusznickiej  
Fig. 1. Location Bystrzyca Dusznicka valley 
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Ryc. 2. Użytkowanie ziemi w dolinie Bystrzycy Dusznickiej 
Fig. 2. Land use in the Bystrzyca Dusznicka valley 

 
 
 
    Według geobotanicznego podziału Dolnego 
Śląska (Szafer, 1977; Pawlak, 1997) dolina 
Bystrzycy Dusznickiej należy do okręgu 
Sudety Środkowe, podokręgów: Góry Stołowe, 
Podgórze i Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie 
oraz Kotlina Kłodzka. Występujące w dolinie 
duże kompleksy leśne tworzą przeważnie 
drzewa iglaste: świerk z niewielką domieszką 
brzozy, buka, modrzewia, jesionu i klonu. W 
monokulturach świerka brak  jest  podszycia 
 i runa leśnego. Większość lasów pełni funkcje 
ochronne, szczególnie wodochronne. Poza 
zwartymi kompleksami leśnymi w dolinie 
występują zadrzewienia śródpolne w postaci 
rzadko     rozmieszczonych    grup    drzew 
 i krzewów oraz pasów wzdłuż cieków. Wśród 
tworzących je gatunków przeważają drzewa 
liściaste: buk pospolity (Fagus silvatica), klon 
zwyczajny (Acer platanoides) i jesion 
wyniosły (Fraxinus excelsior). Oprócz nich 
pojawia się również olsza szara (Alnus 
incana), olsza czarna (Alnus glutinosa) i  

 
 
 
wierzba krucha (Salix fragilis). Użytki zielone 
w dolinie występują głównie na siedliskach 
grądowych i łęgowych. Bardzo nieliczne były 
zbiorowiska charakterystyczne dla terenów 
podmokłych. Na gruntach ornych w strukturze 
zasiewów dużą powierzchnię zajmowały 
uprawy zbóż oraz rzepak.   
 

Metodyka badań 

Badania    obejmowały     część     terenową 
 i kameralną. Badania terenowe były 
prowadzone w latach 2001-2003. Dotyczyły 
one aktualnego użytkowania doliny. 
Wykonano inwentaryzację roślinności 
występującej w dolinie. Dla zbiorowisk 
trawiastych wykonano zdjęcia 
fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta na 
25 m2 powierzchniach próbnych 
identyfikowanych w terenie przy pomocy GPS. 
Dla zbiorowisk leśnych, segetalnych i rude- 
ralnych wykonano spis florystyczny. Gatunki  
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chronione zostały zidentyfikowane w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Środowiska 
dotyczące ochrony gatunkowej roślin (2004), 
które    stanowi   integralną      część    Ustawy 
 o ochronie przyrody. Dokonano 
również identyfikacji innych jednostek 
ochrony oraz typów siedliskowych o znaczeniu 
europejskim w oparciu o Dyrektywę 
"Siedliskową". W badaniach kameralnych 
wykonano   ocenę  walorów krajobrazowych  
w oparciu o wyniki badań terenowych. Ocenę 
uzupełniono informacjami z publikacji 
dotyczących terenu badań.   
 

Wyniki badań 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań terenowych i kameralnych stwierdzono, 
że dolina Bystrzycy Dusznickiej 
charakteryzuje się dużymi walorami 
krajobrazowymi. Przyczyniają się do tego 
cenne zbiorowiska roślinne, gatunki chronione 
obecność rezerwatu, obszaru Natura 2000, 
otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych 
oraz obszar chronionego krajobrazu. Istotne są 
również walory niezwiązane z roślinnością tzn. 
ciekawe ukształtowanie terenu oraz walory 
antropogeniczne. 

 
Walory roślinności  

     Zbiorowiska nieleśne w dolinie 
charakteryzują się obecnością  gatunków pod 
ścisłą i częściową ochroną. Do gatunków 
znajdujących się pod ścisłą ochroną należą: 
Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica) 
przedstawiciel rodziny Selerowatych 
(Apiaceae), Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina 
acaulis) należący do rodziny Astrowatych 
(Asteraceae), Zimowit jesienny (Colchicum 
autumnale), Ciemiężyca czarna (Veratrum 
nigrum) i Lilia złotogłów (Lilium martagon) 
reprezentujące rodzinę Liliowatych 
(Liliaceae). Do roślin pod częściową ochroną 
należy 1 gatunek z rodziny Kokornakowate 
(Aristolochiaceae) - Kopytnik pospolity 
(Asarum europaeum). Stwierdzono także, że 
na użytkach zielonych w dolinie Bystrzycy 
Dusznickiej występuje tylko jeden typ 
siedliskowy, który może podlegać ochronie, a 
mianowicie typ niżowych i górskich łąk  
 
 

 
użytkowanych ekstensywnie (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska 2001), którego 
identyfikatorem są: związek roślinny 
Arrhenatherion elatioris, a diagnostycznymi 
zbiorowiskami roślinnymi m. in.: 
Arrhenathretum elatioris, zbiorowisko Poa 
pratensis -Festuca rubra. Poza tym położenie i 
walory przyrodnicze doliny Bystrzycy 
Dusznickiej sprawiły, że część jej obszaru 
została już wcześniej objęta wyższymi 
formami ochrony przyrody. Są to: rezerwat 
Topieliska w Górach Bystrzyckich, utworzony 
w   celu    ochrony    torfowiska    wysokiego  
i roślinności reliktowej, część otuliny Parku 
Narodowego Gór Stołowych oraz obszary 
chronionego krajobrazu, obejmujące całe Góry 
Bystrzyckie.  
     W granicach doliny Bystrzycy Dusznickiej 
znajduje się ponadto ostoja Natura 2000, 
leżąca w przełomowym odcinku doliny 
Bystrzycy Dusznickiej. Oddziela ona od siebie 
dwa obszary zbudowane z piaskowca 
ciosowego – Piekielną Górę na północy (Góry 
Stołowe) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) 
na południu. Rzeka płynie tu krętym, 
kamienistym korytem, a strome stoki doliny 
sięgają wysokości ponad 200 m. Wiele stoków 
na tym odcinku rzeki zasłanych jest 
piaskowcowymi głazami porośniętymi przez 
zbiorowiska leśne. Zalesione częściowo jest 
także dno doliny. Mimo bardzo niewielkiego 
obszaru, wg. Dyrektywy 92/43/EWG, 
występuje tu 7 typów siedlisk, w tym łęgi 
przypotokowe, ziołorośla górskie, fragmenty 
buczyn, a także reliktowe lasy sosnowe na 
złomach skalnych. Występują tu także gatunki 
roślin podlegające ochronie: brzoza omszona 
(Betula pubescens), mszak sierpowiec 
błyszczący (Drepanocladus vernicosus), 
storczyk-tajęża jednostronna (Goodyera 
repens), wawrzynek wilczełyko (Daphne 
mezereum)i lilia złotogłów (Lilium martagon). 
Przez malowniczo usytuowaną Piekielną 
Dolinę prowadzi rzadko uczęszczana lokalna 
szosa z Polanicy do Szczytnej oraz linia 
kolejowa z wieloma mostami. 

 
Walory krajobrazowe 

   Najpiękniejsze widoki roztaczają się, gdy 
obserwuje się dolinę od ujścia w górę rzeki. 
Oglądana w ten sposób Dolina Bystrzycy 
Dusznickiej odznacza się szczególną  
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malowniczością. Mroczna cienistość 
obrzeżonego drzewami koryta rzeki przy 
ujściu do Nysy Kłodzkiej w okolicy Kłodzka 
Zagórza, kontrastuje ze świetlistą równiną 
ujścia porosłą wielogatunkową roślinnością 
zielną i trawiastą. Postępując w górę rzeki ku 
części środkowej widać na dnie doliny i jej 
stokach różnej wielkości połacie użytków 
rolnych: łąk, pastwisk, a gdzieniegdzie 
również pasące się owce (Ryc. 3 i 4). 

 
Ryc .3.  Środkowa część doliny Bystrzycy 
Dusznickiej. Zadrzewienia przy korycie rzeki i 
użytki rolne. 
Fig. 3.  Middle part of theBystrzyca Dusznicka 

valley. Trees on the river-bed and arable land. 

 
 

 
Ryc. 4.  Środkowa część doliny Bystrzycy 
Dusznickiej. Pasące się owce. 
Fig. 4. Middle part of the Bystrzyca Dusznicka 

valley. Grazing sheep's. 

 
     Tereny użytkowane rolniczo, a szczególnie 
występujące tu łąki –  podobnie jak na niżu 
odznaczają się dużym bogactwem gatunko- 
wym, co powoduje, że są niezwykle barwne. 
Wynika to nie tylko z obecności roślin 
dwuliściennych, które zakwitając w różnym 
czasie zmieniają kolorystykę łąk. Również  

 
występujące tu gatunki traw w czasie 
kwitnienia zmieniają barwy od odcieni 
zielonych do srebrnych i złocistych. 
   Szczególnego uroku dodaje rzeka i jej dolina 
posadowionym w ich zasięgu miasteczkom i 
wsiom. W miastach koryto rzeki jest 
przeważnie uregulowane. Na kamiennych 
brzegach wspierają się lekkie, fantazyjnie 
wygięte mostki, a zadbane domostwa o 
ciekawej architekturze i pełne kolorowych 
kwiatów ogródki dochodzą często do samych 
brzegów. Najbardziej cennym zabytkiem 
architektury w dolinie jest młyn papierniczy w 
stylu wczesnego baroku (Ryc. 5), znajdujący 
się w Dusznikach Zdroju, w którym mieści się 
obecnie Muzeum Papiernictwa. 

 
Ryc. 5.  Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju 
Fig. 5. The Museum of Papermaking 

 
   W okolicy młyna następuje silny zakręt 
doliny. Rzeka zmienia kierunek z północnego 
na wschodni – niemal pod kątem prostym. 
Posuwając się w górę jej biegu widać jak woda 
spływa wartkim nurtem wzdłuż asfaltowej 
drogi prowadzącej do Zieleńca między 
porosłymi lasem Górami Bystrzyckimi z lewej,  
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a Górami Stołowymi i Orlickimi z prawej 
strony. W lasach dominuje monokultura 
świerka poprzetykana drzewami liściastymi. 
Taki układ gatunkowy lasu nadaje im swoiste 
piękno o każdej porze roku. Wiosną  cieszy 
oczy różnymi odcieniami zieleni, a 
jesienią mozaiką  brunatno-złocistych plam 
drzew liściastych na tle ciemnej zieleni 
świerków. Zadarnione strome zbocza Gór 
Orlickich w okolicy   Zieleńca   późną wiosną  
i latem  tworzą   wielobarwny   kobierzec traw  
i kwiatów, co sprawia, że obszar źródliskowy 
Bystrzycy Dusznickiej należy krajobrazowo do 
najpiękniejszych w Sudetach (Ryc. 6).  
     Najciekawsze przyrodniczo jest torfowisko 
wysokie z unikalnym rezerwatem  
„Torfowisko Topieliska pod Zieleńcem”. 
Uroki tego zakątka były wielokrotnie 
opisywane. Należy dodać, że oprócz 
unikalnych walorów krajobrazowych obfituje 
on w wiele rzadkich gatunków roślin i 
zwierząt. 
     Ochrona krajobrazu w dolinie polega na 
ograniczonej ingerencji człowieka. Wzajemny 
układ lasów i użytków rolnych, rozmieszczenie 
kęp drzew i zabudowa, powinny 
tworzyć harmonijną  i przyjemną dla oka 
całość, która wzbudza w człowieku poczucie 
spokoju i bezpieczeństwa oraz pozwala 
kontemplować piękno otaczającej go 
przyrody. Występujące w dolinie miejscowości 
uzdrowiskowe poprzez swoją malowniczą 
zabudowę dodają  uroku temu terenowi.  

 
 
Ryc. 6.  Obszar źródliskowy rzeki Bystrzycy 
Dusznickiej w okolicach Zieleńca. 
Fig. 6.  The spring area Bystrzyca Dusznicka 

river near Zieleniec. 

 
 

 

 

 Podsumowanie 

 
Dolina Bystrzycy Dusznickiej charakteryzuje 
się dużymi walorami przyrodniczymi, a 
formacje trawiaste stanowią cenny element 
biotopu i gospodarki przestrzennej. Występują 
w nich gatunki chronione oraz siedliska 
chronione o znaczeniu    europejskim.   Łąki   
 i pastwiska mają duże znaczenie krajobrazowe 
oraz stanowią najbardziej pożądaną formę 
użytkowania rolniczego. Duże znaczenie dla 
walorów krajobrazowych doliny mają również 
wyższe formy ochrony (rezerwat, obszary 
chronionego krajobrazu, otulina parku, obszar 
Natura 2000), ponieważ podnoszą atrakcyjność 
tego obszaru w oczach potencjalnego turysty. 
Poza tym specyficzne ukształtowanie 
powierzchni doliny związane z regionem 
górskim stanowi również niezwykle istotny 
walor krajobrazowy, a malownicza zabudowa  
i zabytki dodatkowo go wzmacniają.  
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Polonijne szlaki turystyczne  

Słowacji 
 

Tourist trails related to the Polish 

 community in Slovakia 

 

Michał Lubicz Miszewski11 
 

Treść. Słowacja cieszy się coraz większą 
popularnością wśród polskich turystów. Od-
krywając atrakcje turystyczne naszego połu-
dniowego sąsiada warto skorzystać z doświad-
czenia tamtejszych Polaków. Są to w dużej 
mierze Polacy, którzy wyemigrowali na Sło-
wację z przyczyn sercowych, w związku z 
czym żyją w małżeństwach mieszanych, pol-
sko-słowackich. Dzięki temu są dość dobrze 
zaznajomieni ze słowacką kulturą i językiem, i 
mogą pełnić rolę doskonałych przewodników 
po swej przybranej ojczyźnie.  
 
Słowa kluczowe: Polacy, Słowacja, Polonia, 
atrakcje turystyczne 
 
Abstract.  Slovakia is more and more popular 
among Polish tourists. When discovering tour-
ist attractions of our southern neighbor, it is 
worthwhile to take advantage of the local 
Poles' experience. They are mostly the Poles, 
who emigrated to Slovakia for personal rea-
sons and because of this they live in mixed 
Polish-Slovak marriages. Due to this, they are 
quite well familiarized with the Slovak culture 
and language, and they can function as excel-
lent guides to their adopted homeland 
 
Keywords: the Poles, Slovakia, the Polish 
colony, the tourist attractions 

 
Polonia na Słowacji – geneza, 

liczebność i rozmieszczenie 

Polacy na Słowacji to emigracja dosyć nie-
typowa. Tworzą ją Polacy, którzy przyjechali 
na studia bądź na kontrakty do pracy i znalazł 

                                                 
1 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stoso-
wanej, Wydział Turystyki i Rekreacji,  
ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław;  
e.mail: mlubicz2@wp.pl 
 

 
szy tu swego współmałżonka, podjęli decyzję 
o osiedleniu się na stałe w tym kraju. Stąd też 
Polacy zamieszkali na Słowacji dość często 
mówią o sobie jako o „emigracji sercowej”. 
Polonia słowacka jest zbiorowością nieliczną, 
żyjącą w znacznym rozproszeniu. Wyniki spi-
su powszechnego z 2001 roku (SČÍTANIE 
OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV, 2001) 
wykazały, iż narodowość polską zadeklarowa-
ły 2.602 osoby, co stanowi zaledwie 0,05 % 
wszystkich mieszkańców Republiki Słowac-
kiej. Z kolei 2.731 osób zadeklarowało, iż ję-
zykiem ojczystym jest dla nich język polski. 
Liczba Polaków na Słowacji zaczęła wzrastać 
po przystąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej 
1 maja 2004, w związku z otwarciem słowac-
kiego rynku pracy m.in. dla Polaków. Z da-
nych słowackiego Głównego Urzędu Pracy, 
Spraw Socjalnych i Rodziny wynika, iż pod 
koniec 2004 roku na Słowacji było zatrudnio-
nych 224 obywateli polskich (Biliński, 2006), 
zaś w kwietniu 2010 roku na Słowacji było ich 
już 1540 (http://www.upsvar.sk). Według 
przedstawicieli urzędu ilość Polaków zatrud-
nionych na Słowacji w dalszym ciągu stop-
niowo wzrastać, mimo skutków kryzysu go-
spodarczego. Wynika to m. in. z realizacji 
programów transgranicznych współfinansowa-
nych ze środków UE, systematycznego wzro-
stu płac w gospodarce słowackiej, napływu 
inwestycji zagranicznych w sektorach nowo-
czesnych technologii i w sferze usług oraz 
korzystnej relacji euro (wprowadzonego na 
Słowacji 1 stycznia 2009 roku) do złotówki 
(http://www.mpips.gov.pl). Z kolei według 
danych Urzędu Statystycznego Republiki Sło-
wackiej łącznie w latach 2005-2008 na pobyt 
stały zostało zarejestrowanych 1767 imigran-
tów z Polski (http://portal.statistics.sk). 

Polacy, którzy przybyli na Słowację po 
II wojnie światowej, przyjeżdżali na Słowację 
właściwie z każdego regionu Polski, przede 
wszystkim jednak z Polski południowej (dzi-
siejsze województwa małopolskie, podkarpac-
kie i śląskie, graniczące z Republiką Słowac-
ką). Polacy zamieszkują w każdym spośród 79 
słowackich powiatów, stanowiąc w nich od 
0,01 do 0,27 % ogółu ludności, są zatem 
mniejszość bardzo rozproszoną. Główne sku-
piska Polaków można spotkać w największych 
ośrodkach miejskich - w Bratysławie, Koszy-
cach, Bańskiej Bystrzycy, Żylinie, Martinie i 
Nitrze, oraz na obszarach polsko-słowackiego 
pogranicza – na Spiszu, Orawie i Liptowie. 
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Rozmieszczenie terytorialne obywateli na-

rodowości polskiej na Słowacji w 2001 roku, 
według podziału na powiaty prezentuje rycina 
1. Polacy zamieszkali na Słowacji mają moż-
liwość zrzeszania się w dwóch organizacjach 
polonijnych. Pierwszą z nich jest powstały w 
1994 roku „Klub Polski - Stowarzyszenie Po-
laków i ich Przyjaciół na Słowacji” (Poľský 

Klub - Spolok Poliakov a ich priateľov na 

Slovensku). Jest to organizacja mniejszościowa 
o zasięgu ogólnosłowackim, działająca obecnie 
w pięciu oddziałach regionalnych (w Bratyłaie, 
Martinie, Koszycach, Nitrze i na Środkowym 
Poważu). Celem Klubu jest pielęgnowanie 
polskiej świadomości narodowej wśród Pola-
ków żyjących na Słowacji oraz propagowanie 
polskiej kultury w słowackim społeczeństwie. 
Powstanie Klubu Polskiego przyczyniło się do 
nawiązywania nieformalnych kontaktów mię-
dzy Polakami, żyjącymi na Słowacji. Spotka-
nia klubowe dla niektórych są jedyną okazją 
do rozmowy w ojczystym języku. Od 2007 
roku na Słowacji istnieje także druga organiza-
cja polonijna – Stowarzyszenie „Polonus” 
(Občianske združenie „Polonus”). Skupia ono 
Polaków, osoby polskiego pochodzenia i miło-
śników polskiej kultury z Żylińskiego kraju 
(województwa), głównie z Żyliny i Martina. 
Większość członków obu stowarzyszeń stano-
wią małżeństwa mieszane polsko-słowackie. 

 

 

 
Procesy adaptacyjne Polaków na 

 Słowacji w świetle badań  
socjologicznych 

Jak już wspomniano najczęstszym powodem 
osiedlania się Polaków na Słowacji była emi-
gracja matrymonialna, popularnie określana 
najczęściej jako emigracja sercowa. Zawarcie 
małżeństwa z obywatelem (-elką) Słowacji, 
skutkowało decyzją wyemigrowania do tego 
kraju. Motywom matrymonialnym towarzyszy-
ły także powody ekonomiczne. Lepszy stan 
gospodarki jak i standardu życia w ówczesnej 
Czechosłowacji (w stosunku do Polski) spra-
wiał, iż w małżeństwa polsko - słowackie de-
cydowały się na zamieszkanie właśnie na Sło-
wacji. Decyzja osiedlenia się na Słowacji wią 
zała się konicznością adaptacji w społeczeń-
stwie słowackim, przyswojenia sobie jego 
kultury i języka. 

W latach 2002-2003 przeprowadziłem ba-
dania socjologiczne, realizowane na  
potrzeby pracy doktorskiej, poświęconej sło-
wackiej Polonii. Objęły wszystkie ważniejsze 
skupiska Polaków na Słowacji. Spośród łącz-
nie 91 respondentów, z którymi przeprowa-
dzono wywiady swobodne, znaleźli się miesz-
kańcy Bratysławy, Nitry, Koszyc, Martina, 
Trenczyna, oraz Spiszu, Orawy i Liptowa. 
Szczegółowe rozmieszczenie 

Ryc. 1. Terytorialne rozmieszczenie obywateli narodowości polskiej na Słowacji w 2001 roku 

Fig.1. Territorial distribution of Polish nationality citizens in Slovakia in 2001 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV ABYTOV, 2001. 
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Ryc. 2. Miejscowości zamieszkania respondentów, z którymi przeprowadzono wywiady swobodne. 
Fig. 2. Places od residence of the interviewed respondents. 

 
objaśnienia skrótów: 

 

 
 

miejscowości, w których przeprowadzono 
badania przedstawia rycina 2. 

W trakcie zrealizowanych wywiadów re-
spondenci byli pytani między innymi o to jak 
przebiegał proces ich adaptacji do społeczeń-
stwa słowackiego, jak wspominają pierwsze 
lata swego pobytu na Słowacji, a także o to, 
który kraj postrzegają jako swą ojczyznę. Za-
sadniczo większość respondentów  
 

 
 
 
 
wspomina, iż została dobrze przyjęta przez 
rodzinę słowackiego współmałżonka i słowac-
kie otoczenie: 

„Rodzina męża mnie polubiła, 
szukali ze mną kontaktu, spotykaliśmy 
się. Sąsiedzi byli też bardzo mili, otwar-
ci. Znalazłam sobie koleżanki” 
/respondentka z Popradu - PP 80/. 

„Nigdy nie miałam żadnych pro-
blemów. Po prostu trzeba się angażo-
wać do życia między Słowakami. I oni 
przyjęli tych ludzi, nawet tych obcokra-
jowców przyjęli między siebie. A ja 
miałam takie szczęście, że po prostu tra-
fiłam do takiego kolektywu, gdzie mnie 
przyjęli zupełnie jako swojego człowie-
ka. Mi bardzo pomagali i nie miałam 
problemu, nigdzie, z niczym” 
/respondentka z Nitry - NR 4/. 
Trudnością przed jaką stawali emigranci  

z Polski była nieznajomość języka słowackie-
go oraz formalności związane z  
 
 

BL Bratislava NB Nižná Boca 
Kv Kvetoslavov Na Námestovo 
TN Trenčín OV Oravske Vesele 
DnV Dubnica nad Váhom Trs Trstena 
HS Horne Srnie Vz Važec 
NR Nitra PO Prešov 
ZI Žilina PP Poprad 
MT Martin To Toporec 
S Sučany VL Veľká Lomnica 
Lpv Lipovec KE Košice 
LM Liptovský Mikuláš Ge  Geča 
LH Liptovský Hrádok RV Rožňava 
KL Kráľova Lehota TV Trebišov 
Hy Hybe   



Polonijne szlaki turystyczne Słowacji 
Tourist trails related to the Polish community in Slovakia 

44 
 

 
kwestią uzyskania stałego pobytu na terenie 
Słowacji.  
Częstym uczuciem towarzyszącym początkom 
zamieszkiwania na Słowacji było poczucie  
osamotnienia i zagubienia, a także brak znajo-
mości. Opowiadając o tym okresie respondenci 
wspominali również silną wówczas  tęsknotę 
za ojczyzną: 

„Bardzo tęskniłam za domem. Te 
pierwsze lata były straszne takie, jak     
w człowiek zostanie w cudzym, obcym 
kraju. A przede wszystkim za mamą, za 
tatą bardzo smutno było, bo człowiek 
nie może się także po prostu przekonać, 
że odeszłam... A jeszcze jest ta tęsknota 
za tymi polami, za tymi lasami, za tym 
właśnie co się bawiłam jako dziecko, 
gdzie biegaliśmy jak dzieci. Za tym 
najwięcej człowiekowi jakoś tak żal, tak 
smutno. Przyjdzie nieraz wieczór, tak 
bardzo smutno za tym jest” 
/respondentka z miejscowości Nižná 
Boca - NB 69/. 

Jednakże z biegiem lat, na sku-
tek asymilacji, tęsknota za Polską stopniowo 
zmniejszała się. Pojawiała się tylko okazyjnie, 
na przykład w czasie świąt: 

„Powiem wam tak prawdę, cze-
go najbardziej brakuje, kiedy najbar-
dziej tej Polski brak. To są dla mnie dwa 
dni w roku, a to jest wigilia, bo do kiedy 
żyli rodzice, to co dwa lata żeśmy się 
spotykali przy wspólnym stole, no a jak 
rodziców zabrakło już tam, już tylko 
swój stół rodzinny tu. A potem jest tak 
około tego ósmego marca... ten dzień 
kobiet to był, ale w tym czasie były uro-
dziny ojca, imieniny ojca i urodziny 
mamy, i zawsze około tego ósmego 
marca, jako że na dzień kobiet i święta, 
cała rodzina się spotykała. No a ponie-
waż jest to jednak daleko, nie mogłem 
sobie pozwolić i stale jak przychodził 
ten okres, tak przeżywałem takie dość 
ciężkie psychicznie chwile, bo wiedzia-
łem, że wszyscy są przy wspólnym stole 
a mnie tam nie ma. To jest taka rzecz, 
której po prostu bardzo, bardzo brakuje” 
/respondentka z Rożniawy - RV 59/. 

Niektórzy z badanych wyjeżdża-
jąc na Słowację nie odczuwali zbyt wielkiego  

 

 

oddalenia od Polski. Towarzyszyła im świa-
domość, iż niemal w każdej chwili mogą w 
ciągu kilku godzin przyjechać do swego ojczy-
stego kraju: 

 „Słowacja daje poczucie takiego bez-
pieczeństwa, ponieważ tutaj, jak by się coś 
stało, tak wsiadam w samochód i za osiem 
godzin jestem w domu. To tak samo jak 
mieszkam w N. (Łodzi), to nad morze też jadę 
osiem godzin. Także ta Słowacja nie jest aż tak 
strasznie daleko, a tutaj i tak cały czas żyję     
w takim „okręgu  polskości”, bo jednak i w 
pracy i takie kontakty koleżeńskie to są pol-
skie, tak mi aż nie brakuje” /respondentka z 
Bratysławy - BL 13/. 

W trakcie przeprowadzanych 
badań respondentów pytano także o to, czy 
chcieliby wrócić na stałe do Polski. Jak wcze-
śniej wspomniano, większość badanych zde-
cydowała się osiedlić na Słowacji z przyczyn 
„sercowych”, czyli w wyniku poślubienia 
obywatela/-ki narodowości słowackiej. Wybór 
Słowacji na miejsce zamieszania małżonków 
często wynikał m. in. z lepszej sytuacji eko-
nomicznej w tym kraju od tej jaka była wów-
czas w Polsce. Po przemianach ustrojowych w 
1989 roku, oraz po rozpadzie federacji cze-
chosłowackiej 1 stycznia 1993 roku, poziom 
życia na Słowacji uległ pogorszeniu w po-
równaniu z sytuacją w Polsce. Mimo tego 
jednak badani nie wyrażali chęci powrotu do 
Polski, co niekiedy dziwiło słowackie otocze-
nie. Co zatem sprawiało, iż Polacy byli zde-
cydowani na pozostanie na Słowacji? Jakie są 
przyczyny, dla których można mówić o Pola-
kach na Słowacji jako o emigracji stałej? 

W świetle uzyskanych w wy-
wiadach odpowiedzi wynika, iż decydującym 
powodem dla którego słowaccy Polacy nie 
myślą realnie o przeprowadzce do Polski jest 
rodzina. Ze względu na współmałżonka, a 
zwłaszcza ze względu na dobro dzieci, zmiana 
kraju zamieszkania nie jest poważnie brana 
pod uwagę. Podjęta niegdyś decyzja założenia 
rodziny i osiedlenia się na Słowacji, pociągała 
za sobą także szereg innych decyzji, z niej 
wynikających, takich jak podjęcie pracy za-
wodowej, czy budowa domu: 

 „Przed tym mnie więcej tak to 
pociągało do Polski dlatego, że rodzice  
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żyli, także mogłam wyjechać tam kiedyś 
częściej. Ale teraz już jest to teraz 
mniej, a oprócz tego już tutaj mam ko-
rzenie bardzo głębokie. Mam rodzinę, 
mam czterech wnuków, także tutaj je-
stem w domu” /respondentka z Koszyc - 
KE 52/. 

„Nigdy nie myślałam o chęci 
powrotu z praktycznej strony, że pakuje 
się i jadę, jakoś nie mam czasu myśleć o 
tym, dlatego że człowiek ma dużo 
obowiązków w tym środowisku gdzie 
żyje. Troszkę tak może ze względu na 
to, że ma dzieci, że te dzieci tutaj do 
szkoły chodzą, uczą się i tutaj mają ko-
leżanki i kolegów. Dla nich byłoby to 
takie wyrwanie z korzeniami i prze-
sadzenie na inne miejsce” 
/respondentka z miejscowości Sučany - 
S 23/. 

„Wróciłabym, ale mąż tutaj jest, 
budujemy już 10 lat, 12 lat dom swój, 
drugi swój dom. Dzieci chodzą do szko-
ły tutaj. A prawdę mówiąc jest tu taniej 
dzieciom się uczyć i studiować. To się 
nie da porównać z tym co jest w Polsce” 
/respondentka z Martina - MT 25/. 

Badani Polacy przyznawali tak-
że, iż przyzwyczaili się już do mieszkania na 
Słowacji, „ułożyli sobie życie” i trudno było 
by im pozostawić to, do czego się przyzwy-
czaili, i co przyniosło im ustabilizowane życie 
w tym kraju:    

„Przyznaję że już nie [chciałabym 
wrócić]. Może to wypływa z tego, że to 
życie mam już ułożone. Jak to mówią 
Słowacy, miałam 1005 chęci, żeby wró-
cić, ale to wypływało i z tego, że mia-
łam tu zbyt mało znajomych i nie wy-
obrażałam sobie życia, że byłabym 
gdzieś daleko, ale przyzwyczaiłam się” 
/respondentka z Bratysławy - BL 16/. 

„Już się tu przyzwyczaiłam, prze-
cież teraz będzie, w tym roku, trzydzie-
ści lat jak tu jestem. Miałam osiemna-
ście lat jak skończyłam i zaraz wyjecha-
łam tu” /respondentka z miasta Liptovs-
ký Hrádok - LH 86/. 

Dla części respondentów powrót 
do Polski wiązał by się z koniecznością „za-
czynania wszystkiego od początku”, a więc z 
poszukiwaniem pracy, mieszkania, czy też 
nowych znajomości. W związku z tym wyraża 

 

 
li obawy o to, czy byli by w stanie sprostać 
tym wyzwaniom, czy dali by sobie radę w 
kraju swego pochodzenia i potrafili nawiązać 
dobre relacje w miejscu nowego zamieszkania: 

„Przeprowadzić się do Polski...? 
Wszystko co się wiąże, co bym nazwała 
rodziną, co mam - dzieci, mieszkanie, 
praca - wszystko mam tu i to właśnie 
wszystko postawiłam drugi raz od po-
czątku na nogi... Ja już nie bardzo widzę 
możliwość przeprowadzenia się do Pol-
ski. Nie wiem gdzie bym pracowała, 
gdzie bym mieszkała, a po tych już 
przecież tylu latach to już okręg znajo-
mych a przyjaciół mam tutaj” 
/respondentka z Bratysławy - BL 20/. 

„Im dłużej człowiek żyje, tym 
bardziej wrośnie w problematykę, w 
środowisko w którym żyje. Wytworzy 
sobie krąg znajomych. Pewne, powie-
działbym przyjacielskie stosunki i tak 
dalej, status w pracy... A powiedzmy ja 
teraz, jeżeli chodzi o powrót do Polski, 
praktycznie musiałbym zaczynać od 
nowa” /respondent z Rożniawy - RV 
59/.  

„A powiem wam prawdu, że teraz 
a i nie. Po pierwsze, że nie mam już 
gdzie wrócić się a od nowa a spiat za-
czynać żywot, od zaczątku, to jest bar-
dzo ciężko. Teraz zacząć życie od no-
wa, a postawić się na nogi w Polsku, 
człowiek nie da rady, tu ma wszystko” 
/respondent z Toporca - To 79/. 

Z przytoczonych wyżej frag-
mentów wywiadów wynika, iż Słowacja stała 
się dla badanych przedstawicieli Polonii sło-
wackiej drugim domem, drugą ojczyzną. Co 
prawda część respondentów pojęcie ojczyzny 
odnosiła wyłącznie do Polski, traktując ją jako 
pierwszą i jedyną ojczyznę. Jednakże liczniej-
szą grupę badanych stanowili ci, którzy przy-
znawali się do posiadania dwóch ojczyzn - 
Polski i Słowacji. W tym wypadku ważnym 
zagadnieniem było pytanie „o pierwszeń-
stwo”, czyli o to który z krajów uważany jest 
za pierwszą, a który za drugą ojczyznę. Jak 
można było przypuszczać, większość bada-
nych uznawała, iż to Polska jest pierwszą, a 
Słowacja drugą ojczyzną. Jak dalej stwierdza 
Ossowski: „dopóki emigrant czuje nakaz mo-
ralny wiążący go z dawną  
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ojczyzną, dopóki za swą prawdziwą ojczyznę 
uważa »stary kraj«, dopóty mamy prawo uwa-
żać go za członka tamtego narodu, z którego 
łona emigrował” (Ossowski, 1967). Fakt, iż 
większość z badanych Polaków urodziła się w 
Polsce pozwalał przypuszczać, iż to właśnie 
ten kraj będą wskazywać jako swoją ojczyznę, 
względnie jako swoją „pierwszą ojczyznę”. 
Słowacja była określana jako „druga ojczy-
zna”, bądź też jako „miejsce, w którym 
mieszkam”. Tylko kilkoro respondentów 
uważało wyłącznie Słowację za swoją ojczy-
znę. Najczęstszym argumentem, na który re-
spondenci powoływali się mówiąc o Słowacji 
jako swej drugiej ojczyźnie, drugim domu, 
była  rodzina: 

„Słowacja jest moją drugą 
ojczyzną, bo ojczyzna moich dzieci 
powinna być również moją ojczyzną. I 
tak ja odbieram Słowację, jako moją 
drugą ojczyznę. Kocham ten kraj, miłuję 
tych ludzi, którzy tutaj są” /respondent z 
Bratysławy - BL 19/. 

„Słowacja jest dla mnie drugi 
dom, bo tu mam męża przykładowo. Tu 
mam męża, tu dzieci się moje urodziły, 
tu mam mieszkanie. Także no nie wiem 
to wytłumaczyć. No z takim uczuciem 
tu mieszkam, że po prostu wiem, że 
muszę tu mieszkać, bo dzieci są 
przywiązani tu. Nie wiem, jak to mam 
wytłumaczyć. No drugi to jest mój dom 
no. (...) A wiem, że dzieci tu mają 
kolegów, tu się urodziły. Dla dzieci tu 
jest ich ziemia rodzinna. Także ja już 
muszę się przystosować swojej rodzinie 
i swoim dzieciom” /respondentka z 
Rożniawy - RV 61/. 

Niektórzy z badanych 
stwierdzali wprost, iż posiadają dwie 
ojczyzny, względnie dwa domy: 

„Czuję że mam dwie ojczyzny. 
W domu, przekraczając granice jestem 
bardzo wzruszona, wracam tu i znowu 
jestem w domu. Ja myślę, że tam gdzie 
jest rodzina i przyjaciele tam  wszędzie 
jest dom. Wystarczy wytworzyć sobie 
serdecznych ludzi około siebie, a da się 
wytrzymać wszędzie na świecie” 
/respondentka z Trenczyna - TN 21/. 

„Jak jadę do N. to jadę do domu, 
ale jak jadę z N. do Bratysławy to też  

 
jadę do domu. (...) Ojczyzna to jest 
właśnie to samo pytanie czy odpowiedź 
na pytanie, że kto jest matka - ta która 
mnie urodziła albo ta która mnie 
wychowała” /respondentka z 
Bratysławy - BL 20/. 

„Spotkałam się z tym że jak 
przekraczałam granicę pokazałam swój 
paszport no i celnik pytał się dokąd pani 
jedzie? Ja mówię do domu. A do 
którego. No teraz jadę do domu tam a 
tam, ale wracam też do domu. Tak 
można powiedzieć tutaj mam swój dom 
i trudno przekreślić to. Już dość długo 
żyję i po prostu czuję się tak samo” 
/respondentka z Koszyc - KE 32/. 

„Polska jest moją ojczyzną i to też 
się nie zmieni. W pewnym sensie 
Słowacja jest moim drugim, jest moim 
domem rodzinnym teraz. Jest moim 
miejscem, gdzie jestem u siebie. Jestem 
tu u siebie” /respondent z Koszyc - KE 
53/. 

Nie wszyscy jednak uznawali 
Słowację jako swą drugą, przybraną ojczyznę. 
Woleli określać ją jako „kraj w którym 
mieszkam”, „w którym muszę mieszkać”: 

„Sama nazwa wskazuje, że jak 
ojczyzna to ojczyzna, a nie »teścizna«. 
Słowacja jest miejscem gdzie 
mieszkam” /respondentka z Preszowa - 
PO 56/. 

„Polska to ojczyzna, a Słowacja to 
kraj w którym mieszkam” /respondentka 
z Bratysławy - B 13/. 

   
Słowacja i jej walory turystyczne w 
opiniach Polaków zamieszkałych na 

 Słowacji 

Polacy zamieszkali na Słowacji mogą 
być dla swych rodaków dobrym źródłem wie-
dzy o tym kraju. Aby się o tym przekonać war-
to sięgnąć do miesięcznika społeczno-
kulturalnego „Monitor Polonijny”. Czasopismo 
to jest wydawane od grudnia 1995 roku przez 
Klub Polski. Znajdują się w nim informacje na 
temat aktualnych wydarzeń społecznych, kul-
turalnych i politycznych w Polsce i na Słowa-
cji, życia Polaków na Słowacji oraz działalno-
ści Klubu Polskiego. W „Monitorze” można  
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także odnaleźć teksty dotyczące godnych od-
wiedzenia miejsc na Słowacji, słowackiej 
kuchni i obyczajów. Dobrym źródłem wiedzy 
o Słowacji widzianej oczyma miejscowych 
Polaków są także fora internetowe, między 
innymi: polonia.sk, polonus.sk, blava.pl, 
slovakforum.eu, czy wreszcie forum !Słowacja 
na portalu nasza-klasa. 

Z lektury artykułów zamieszczonych w 
„Monitorze Polonijnym” możemy się dowie-
dzieć, jak postrzegani są na Słowacji polscy 
turyści. Jadwiga Vargová, właścicielka biura 
podróży z Żyliny uważa, iż polscy klienci są 
bardziej wymagający od słowackich pod 
względem informacji: „Więcej rzeczy ich cie-
kawi, co może wynikać z licznych powiązań 
historycznych Polski na przestrzeni dziejów. 
By móc ich oprowadzać po różnych zabytkach, 
należy się odpowiednio przygotować, bowiem 
z ust Polaków częściej padają szczegółowe 
pytania”. Z kolei Beata Wojnarowska, zajmu-
jąca się organizacją pobytów polskich wycie-
czek na Słowacji oraz kolonii, z jednej strony 
ocenia polskich klientów jako wymagających i 
walczących o swoje prawa, ale z drugiej strony 
jako szczodrych i z gestem: „W Polsce każdy, 
kto pracuje w branży, wie, że aby pozyskać 
klienta, musi czasami coś dorzucić gratis, a 
więc jeśli coś takiego się zdarzy również na 
Słowacji, polscy klienci potrafią być wdzięczni 
i sypną groszem”. Według niej obsługiwanie 
polskich turystów wymaga sporej elastyczno-
ści, często bowiem zmieniają oni plany w trak-
cie pobytu. Wojnarowska zwraca także uwagę 
na to, że Polacy lubią i potrafią się bawić, dla-
tego oprócz informacji o zabytkach musi zaw-
sze wiedzieć, gdzie w pobliżu zakwaterowania 
znajdują się nocne lokale, by jej goście mogli 
potańczyć. Dodaje także, iż „często turyści są 
tak zrelaksowani, nierzadko za sprawą alkoho-
lu, że mam wrażenie, jakbym się opiekowała 
grupą młodzieży, która opuściła mury szkolne 
i jest z dala od swoich rodziców”. Na kłopo-
tliwe zachowanie polskich turystów zwraca 
także uwagę Paweł Jurkiewicz, zajmujący się 
organizacją pobytów w uzdrowiskowych 
Pieszczanach: „Polski turysta to wypisz wyma-
luj jakby Pan Wołodyjowski z szabelką po 
boku, dobrze wygląda, wydaje niemałe pienią-
dze, ale jak go coś wyprowadzi z równowagi, 
szabelką walczy”. Jurkiewicz zwraca również 
uwagę na lekkomyślność polskich  

 
 

 
turystów, którzy często zapominają o ubezpie-
czeniu zdrowotnym: „Byłem świadkiem wielu 
wypadków naszych rodaków i, niestety, często 
rodziny ofiar musiały płacić spore pieniądze za 
lekkomyślność członków rodziny” (Wojcie-
szyńska, 2006). 

Przegląd artykułów z „Monitora 
Polonijnego” umożliwia także poznanie sposo-
bów „oswajania” sobie przez Polaków Słowa-
cji i odnajdywania w tym kraju swego miejsca. 
Anna, która od połowy 2006 roku wraz z mę-
żem mieszka w Bratysławie wspomina swe 
początki na Słowacji: „Znaleźliśmy sposób, by 
oswoić nowe życie. Zwiedzamy naszą dzielni-
cę i robimy zdjęcia, które pewnie będą moto-
rem wspomnień o Bratysławie” (Bednarczyk, 
2007). Sposobem na adaptację w nowym kraju 
jest także odnajdywanie miejsc wywołujących 
pozytywne skojarzenia – np. ulubionego parku, 
kawiarni czy nawet placu zabaw dla swych 
dzieci. Agnieszka z Bratysławy wspomina: 
„Na początku problem stanowiły samotne wie-
czory, tęsknota za rodziną i przyjaciółmi z 
Polski. Z czasem zawarłam nowe znajomości, 
a wspólne spotkania stały się antidotum na 
związany z pracą stres. Moim ulubionym miej-
scem stało się Stare Miasto. Do Slovak Pubu 

zabieram obowiązkowo każdego, kto przyje-
dzie do mnie w odwiedziny. Dopiero potem 
możemy zwiedzać miasto” (Machajová, 2008).  

Słowaccy Polacy mogą z powodze-
niem mogą pełnić rolę „ambasadorów” swej 
drugiej ojczyzny, promując jej atrakcje tury-
styczne, opowiadając o jej  historii i kulturze, 
przytaczając miejscowe legendy. Jednym z 
haseł, jakim reklamuje się Słowacja jest zda-
nie: „Słowacja – mały wieki kraj”. Pod wzglę-
dem powierzchni jest to istotnie niewielki kraj, 
co ma jednak spore zalety. Jak stwierdza Bog-
dan Wrzochalski, radca Ambasady RP w Bra-
tysławie: „Poruszanie się w mniejszym kraju 
jest łatwiejsze, wszędzie jest blisko. W Polsce 
z jednego końca kraju na drugi trzeba poko-
nywać dużo większe odległości” (Wojcieszyń-
ska, 2007). 

Coraz większym zainteresowaniem 
polskich turystów cieszy się stolica kraju – 
Bratysława. Nie jest już traktowana wyłącznie 
jako baza wypadowa do pobliskiego Wiednia i 
nieco odleglejszego Budapesztu. Jak zważa 
Beata Wojnarowska: „Do niedawna zaintere 
sowanie Bratysławą było mniejsze, turyści tu 
głównie nocowali, w ciągu jednego dnia zwie-
dzali miasto, a resztę czasu spędzali na wy 
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cieczkach po sąsiedniej Austrii. Jednak od 
jakiegoś czasu te proporcje uległy zmianie i 
obserwuję coraz większe zainteresowanie sto-
licą Słowacji oraz jej okolicami” (Wojcieszyń-
ska, 2008). W opinii Dobrosławy, która wraz z 
mężem i synem osiedliła się w Bratysławie w 
2006 roku miasto to, ze swą piękną starówką, 
autostradami i  śmiałymi projektami architek-
tonicznymi rozwija się szybciej niż Warszawa” 
(Bednarczyk, 2007a). Z kolei według Stani-
sława Wójcika, attache obrony w Ambasadzie 
RP na Słowacji, w ostatnich latach Bratysława 
trochę straciła słowacki charakter: „Wszystko 
jest takie, jak w każdym innym europejskim 
mieście Kiedyś można było kupić typowe sło-
wackie pamiątki ludowe, obecnie takie same 
gadżety kupuję tu i w Hiszpanii. Wszędzie te 
same okropne figurki, komercyjne potworki” 
(Wojcieszyńska, 2007). 

Na łamach „Monitora” możemy odna-
leźć ponadto zachętę do odwiedzenia „małego 
Rzymu”, czyli Trnawy, „słowackiego Watyka-
nu”, jak bywa określana Spisska Kapituła, 
malowniczo usytuowanego w Beskidach Bar-
dejowa, położonego na tym samym co War-
szawa południku Preszowa, czy wreszcie 
„miasta, w którym, ciągle się człowiek wspina, 
lub schodzi” - Bańskiej Szczawnicy. Zajmują-
ca się na łamach czasopisma propagowaniem 
atrakcji Słowacji Agata Bednarczyk zachęca 
także do odwiedzenia Koszyc: „Na ulicach 
spotkacie tu Amerykanina i Araba, katolickie-
go księdza i rabina, a dobry klimat i przepięk-
na zabudowa sprawiają, że każdy z nich powie 
wam, iż to miejsce do życia jakie tylko można 
sobie wymarzyć. W tym tygielku Europy nie 
może oczywiście zabraknąć Polaków” (Bed-
narczyk, 2007b).  

Słowacja nie bez racji jest także okre-
ślana „karpackim sercem Europy”. Jak zauwa-
żyła Agata Bednarczyk (2008) „na Słowacji do 
gór wszyscy mają blisko, można chyba nawet 
powiedzieć, że większość Słowaków mieszka 
w górach lub u ich podnóża” (Bednarczyk, 
2008). Stąd też nie dziwi popularność słowac-
kich gór wśród polskich turystów, odwiedza-
nych chętnie zarówno latem jak i zimą. Cyto-
wana wyżej Beata Wojnarowska z Bratysławy 
zauważa, iż miejsca w hotelach, pensjonatach i 
kwaterach prywatnych położonych w górach 
(zwłaszcza w obszarach przygranicznych), są 
rezerwowane ze sporym wyprzedzeniem 
(Wojcieszyńska, 2008). 

 

 
Na Słowacji dość dobrze rozwija się 

również turystyka rowerowa. Trasy rowerowe 
są dość liczne i dobrze oznakowane, a na ob-
szarach przygranicznych płynie łączą się z 
trasami krajów sąsiednich. Stanisław Wójcik,  
po powrocie z dymisji dyplomatycznej na 
Słowacji ubolewał nad tym, że w Warszawie 
nie ma tak dobrych warunków dla rowerzy-
stów, bowiem na Słowacji bowiem wraz z 
synem zaczął co weekend przemierzać odległe 
trasy na rowerze w kierunku Gabčikova (Woj-
cieszyńska, 2007). 

Słowaccy polonusi mogą także swym 
rodakom z Polski służyć radą w wyborze pre-
zentów i pamiątek ze Słowacji. Do najczęściej 
polecanych przez czytelników „Monitora” 
upominków, jakie warto nabyć na Słowacji 
należą: figurki ze słomy i liści kukurydzy, 
płyty CD z nagraniami zespołów ludowych i 
orkiestr dętych, wyroby gliniane i ze szkła, 
drewniane łyżki do miodu i drewniane po-
krywki do słoików z miodem, rękawice ku-
chenne, cedzaki do robienia bryndzowych 
haluszków, drewniane dziadki do orzechów, 
kieliszki z długą szyjką do śliwowicy, koloro-
we albumy o Słowacji lub Bratysławie, ścienne 
kalendarze z fotografiami Słowacji. Z kolei na 
liście najczęściej kupowanych na prezent arty-
kułów spożywczych znalazły się: alkohole, 
przede wszystkim wino, śliwowica, „morelo-
wica”, wódka, ziołowe nalewki takie jak de-
mänovka czy becherovka, brandy, rum, ajer-
koniak, i oczywiście piwo; korbačiki, czyli 
warkocze z sera; bryndza; słodycze (najczę-
ściej czekolada „Studentska pečeť”, cukierki 
„Lentilky” i wafle „Fidorki”); salami i pikant-
ne kiełbasy; ciasto ziemniaczane w proszku; 
miód; parzenica;  ser do smażenia i knedle. 
(Wojcieszyńska, 2004).  
 

Podsumowanie 

W ostatnich kilkunastu latach wyjazdy 
turystyczne na Słowację stały się dość modne. 
Polscy turyści doceniają geograficzną (ale i 
językową) bliskość oraz walory turystyczne 
naszego południowego sąsiada. Przed wyjaz-
dem na Słowację warto jednak pamiętać, iż w 
kraju tym żyje niewielka, ale stale zwiększają-
ca się zbiorowość polonijna. Warto także sko-
rzystać z doświadczenia naszych rodaków  
zamieszkałych w tym kraju, którzy mogą się 
okazać najlepszymi przewodnikami po swej 
drugiej ojczyźnie.  
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Turystyka mineralogiczna w rejo-

nie Zakrętu Śmierci  
(Góry Izerskie, Polska południo-

wo-zachodnia) 
 

Mineralogical tourism in the area of 
Zakręt Śmierci (Izera Mountains, 

South-West Poland) 
 

Jerzy Żaba11,22 , Krzysztof Gaidzik 23 

 

Treść. W pracy zaprezentowano trasę 
geoturystyczną o charakterze mineralogicznym 
w rejonie Zakrętu Śmierci – Zbójeckich Skał w 
Górach Izerskich. Cała geotrasa znajduje się w 
obrębie metamorficznych skał jednostki izer-
sko-kowarskiej stanowiących północną osłonę 
plutonu Karkonoszy. Wzdłuż niej wyznaczono 
cztery geostanowiska, zbudowane z łupków 
łyszczykowych pasma Szklarskiej Poręby 
przeobrażonych na kontakcie ze skałami mag-
mowymi intruzji Karkonoszy w hornfelsy. Dla 
kolekcjonerów skał i minerałów najbardziej 
interesujące są licznie występujące w wytypo-
wanych geostanowiskach utwory pegmatyto-
we, w których można obserwować szereg cen-
nych i często rzadkich minerałów. 

Słowa kluczowe: turystyka mineralo-
giczna, geoturystyka, geostanowisko, Góry 
Izerskie, Dolny Śląsk 

Abstract. In this paper a goutouristic 
route of mineralogical character, in the area of 
Zakręt Śmierci – Zbójeckie Skały in the Izera 
Mountains, was presented. Whole georoute is 
located within metamorphic rocks of the Izera-
Kowary Unit, which represent northern 
envelope of the Karkonosze Granite. All four 
selected geosites are formed of Szklarska 
Poręba Schists Belt mica schists, transformed 
into hornfels in the contact zone with the igne-
ous rocks of the Karkonosze granitoid intru 
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sion . For the collectors of rocks and minerals 
the most interesting are numerous, in selected 
geosites, pegmatite veins, where one can ob-
serve a number of valuable and often rare min-
erals. 
Keywords: mineralogical tourism, geotourism, 
geosite, Izera Mountains, Lower Silesia 
 

Wstęp 

Turystka mineralogiczna stanowi jedną z 
form bardzo intensywnie rozwijającej się w 
ostatnich latach dziedziny nauk o Ziemi, jaką 
jest geoturystyka. Łączy ona zdrowy wypo-
czynek oraz rozrywkę z poznawaniem natural-
nych tworów przyrody nieożywionej, ze 
szczególnym uwzględnieniem skał i minera-
łów, a także ich zbieraniem, kupowaniem i 
kolekcjonowaniem. W Polsce najbardziej pre-
dysponowanym obszarem do uprawiania tej 
formy turystyki są Sudety wraz z Przedgórzem 
Sudeckim. Oprócz niewątpliwych walorów 
geologicznych, dodatkowym atutem tego ob-
szaru jest piękno tutejszych krajobrazów, jak 
również wielowiekowa historia miast i miaste-
czek, nierzadko ściśle związana z górnictwem. 

Jednym z najbardziej perspektywicznych 
regionów w Sudetach pod kątem rozwoju tu-
rystki mineralogicznej są Góry Izerskie. W 
rejonie tym niezmiernie interesująca i długa 
historia przeplata się z górnictwem, zapomnia-
nymi w górach sztolniami i hałdami poeksplo-
atacyjnymi oraz przepięknymi krajobrazami. 
Ponadto u ich podnóża, w dolinie rzeki Ka-
miennej i jej dopływów Kamieńczyka i 
Szklarki położona jest Szklarska Poręba, która 
może stanowić bazę noclegowo-usługową dla 
rozwoju tej formy aktywności. W pracy zapre-
zentowano trasę geoturystyczną (tzw. geotrasę) 
zlokalizowaną w Górach Izerskich w najbliż-
szych okolicach Szklarskiej Poręby. 

 
Trasa geoturystyczna 

Proponowana geotrasa została wytyczo-
na w rejonie Wysokiego Grzbietu w południo-
wej części Gór Izerskich, które stanowią mezo-
region (332.34) w obrębie makroregionu Sude-
ty Zachodnie, podprowincji Sudety z Przedgó 
rzem Sudeckim prowincji Masywu Czeskiego 
(Kondracki, 2002). Ich najwyższym szczytem 
jest Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) znajdująca 
się w obrębie Wysokiego Grzbietu.
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Geologicznie wyznaczona trasa znajduje 

się w obrębie jednostki izersko-kowarskiej 
(Mazur & Aleksandrowski, 2001; Ryc. 1), 
która stanowi fragment masywu łużycko-
izerskiego (Żelaźniewicz & Aleksandrowski, 
2008). Skały metamorficzne jednostki izersko-
kowarskiej to przede wszystkim stare (protero-
zoiczne i staropaleozoiczne) skały krystalicz-
ne, reprezentowane głównie przez  
gnejsy, granitognejsy i granity. W ich obrębie 
występuje kilka wąskich stref o równoleżni 
kowym przebiegu, zbudowanych z łupków  
 

 
 

 
łyszczykowych z niewielkimi wtrąceniami 
gnejsów. Skrajnie południowa strefa jest okre-
ślana jako pasmo Szklarskiej Poręby (Oberc,  
1972; Ryc. 1). W skały te w górnym karbonie, 
w trakcie orogenezy waryscyjskiej intrudował 
pluton granitoidowy Karkonoszy (m.in.: Du-
thou et al., 1991; Kusiak et al., 2008). Spowo-
dował on przeobrażenia termiczne skał znajdu-
jących się najbliżej wdzierającej się magmy. 
W efekcie znaczna część łupków łyszczyko-
wych pasma Szklarskiej Poręby uległa prze-
obrażeniu w strefie kontaktowej w skały okre-
ślane, jako hornfelsy (Żaba, 1979, 1984). 

 

 
Ryc. 1. Szkic geologiczny bloku karkonosko-izerskiego (według Mazura i Aleksandrowskiego, 2001; 
zmodyfikowane). Kwadratem zaznaczono rejon trasy geoturystycznej. 
Fig. 1. Geological sketch map of the Karkonosze-Izera Block (according to Mazur  
& Aleksandrowski, 2001; modified). The area of geotouristic route is outlined. 
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Geotrasa rozpoczyna się na dworcu kolejowym 
PKP Szklarska Poręba Dolna (Ryc. 2). Stąd 
żółtym szlakiem na Wysoki Kamień udajemy 
się w kierunku Zbójeckich Skał, które stano-
wią pierwsze geostanowisko (Ryc. 2). Ze Zbó-
jeckich Skał kontynuujemy naszą wędrówkę  
żółtym szlakiem w kierunku zachodnim. Po 
około 700 m, na południe od szlaku znajduje 
się geostanowisko nr 2, w postaci wyrobisk 
dawnych, nieczynnych kopalni pirytu (Ryc. 2). 
Po powrocie na szlak udajemy się nim ku dro-
dze łączącej Świeradów Zdrój ze Szklarską 
Porębą. Wychodzimy na nią w pobliżu Zakrętu  
 
 
 

 
Śmierci, gdzie zlokalizowano trzecie geosta 
nowisko (Ryc. 3). Z Zakrętu Śmierci idziemy 
około 500 m drogą asfaltową na zachód w  
kierunku Świeradowa Zdroju, aż dojdziemy do 
skrytej w lesie, po prawej stronie drogi, dużej 
skałki o nazwie Skałka Teściowej, która sta-
nowi ostatnie geostanowisko na geotrasie 
(Ryc. 2). Z tego miejsca wracamy tą samą 
drogą na dworzec PKP w Szklarskiej Porębie 
Dolnej lub też dla bardziej wytrwałych tury-
stów poprzez Wysoki Kamień (szlaki tury-
styczne: żółty, a od Wysokiego Kamienia 
czerwony) schodzimy do Szklarskiej Poręby 
Górnej (Ryc. 2).  
 

Ryc. 2. Przebieg trasy geoturystycznej; cyfry w kółkach od 1 do 4 – wyznaczone geostanowiska. 
Fig. 2. Geoutouristic route; numbers in circles from 1 to 4 – geosites. 
 
 
 

Geostanowiska 
 

Geostanowisko 1: Zbójeckie Skały  

Pierwsze geostanowisko na geotrasie obejmuje 
naturalne odsłonięcia skalne, określane jako 
Zbójeckie Skały. Jednakże już podczas podej-
ścia pod nie, warto zwrócić uwagę na  
 

 
 
 
 
 
 
bardzo liczne wystąpienia apofiz, żył i nieregu-
larnych gniazd granitów Karkonoszy oraz apli-
tów i pegmatytów w obrębie luźnych bloków 
zbudowanych z hornfelsów. Ich masowe wystą 
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pienia świadczą o bardzo płytkim występowa-
niu intruzji granitów Karkonoszy pod skałami 
osłony. 

Zbójnickie Skały są zbudowane z horn-
felsów kordierytowo-andaluzytowych, należą-
cych do pasma Szklarskiej Poręby, jednostki 
izersko-kowarskiej. Najbardziej interesująca 
jest tutaj stosunkowo niewielka skałka o wyso-
kości 8 m, stojąca naprzeciw rozwidlenia le-
śnych dróg, gdzie w bok odchodzi czarny szlak 
turystyczny. Od północno-wschodniej strony 
tej skałki widoczny jest bezpośredni kontakt 
granitu Karkonoszy z leżącymi wyżej hornfel-
sami (Żaba, 1979, 1984). Jest to sytuacja o 
wielkim znaczeniu geologicznym, stosunkowo 
rzadko spotykana. Występujące tu różne od-
miany granitów, tworzą wąskie, poziome stre-
fy, ułożone równolegle do powierzchni kontak-
towej (Ryc. 3). Bardzo interesujące są również 
cienkie, rozgałęziające się żyłki kwarcowe, o 
grubości do 1 cm, w których tkwią liczne, do-
brze wykształcone, czarne kryształy magnetytu 
o średnicy około 5 mm.  

Niemal wszystkie skałki występujące w 
tej okolicy są przecinane przez bardzo liczne 
żyły aplitowe, granitowe i pegmatytowe (Żaba, 
1979, 1884; Cieśliński i Żaba, 1990; Ryc. 4). 
Te ostatnie stanowią bardzo cenne źródło uni-
katowych minerałów. Występujące w rejonie 
Zbójeckich Skał zawierają głównie skalenie, 
kwarc i muskowit, a niekiedy też: czarne 
blaszki biotytu, zielonawe chlorytu, srebrzyste 
łuseczki serycytu, zielone lub żółtawozielone 
pręciki epidotu, czarne (z odcieniem zielona-
wym) słupki hornblendy oraz rzadko – czer-
wone, silnie błyszczące ziarna cyrkonu o śred-
nicy osiągającej niekiedy1,5 mm. W pegmaty-
tach stwierdza się ponadto liczne minerały 
kruszcowe: jasnosrebrzyste kryształy arsenopi-
rytu, jasnosrebrzyste (o odcieniu żółtaworóżo-
wym) tabliczkowate skupienia bizmutu rodzi-
mego; ciemnobrunatnoczerwone o odcieniu 
fioletowym wydłużone ziarna wolframitu; 
czarnowiśniowe wystąpienia hematytu oraz 
kryształy czarnego magnetytu, złocistego piry-
tu i mosiężnozłotego chalkopirytu. Średnica 
niektórych z wymienionych minerałów, bądź 
ich skupień, osiąga niekiedy kilka milimetrów, 
a sporadycznie przekracza nawet 1 cm. Pod-
rzędnie towarzyszą im: tetraedryt, fergusonit, 
toryt, tytanomagnetyt,  
 
 

 
ilmenit, molibdenit, rutyl, pirotyn, sfaleryt, 
tenatyn, galena, kubanit, markasyt, martyt, 
leukoksen, melnikowit, kowelin i limonit (Ja-
neczek et al., 1991).  

 
 

 
 
Ryc. 3. Kontakt granitu karkonoskiego z hor-
felsami (według Borkowskiej, 1966; Żaby, 
1979). 
1 – hornfels kordierytowo-andaluzytowy, 2 – 
granit gruboziarnisty ze smużyście układają-
cym się biotytem, 3 – aplit z żyłami kwarco-
wymi zawierającymi dobrze wykształcone, 
czarne kryształy magnetytu, 4 – granit z licz-
nymi fenokryształami skaleni, obfitujący w 
szliry i gniazda biotytu, 5 – drobnoziarnisty 
granit leukokratyczny, 6 – jasnoróżowy granit 
kwarcowo-skaleniowy z nielicznymi gniazda-
mi i pojedynczymi blaszkami biotytu. 
 
Fig. 3. Hornfelses of the Zbójeckie Skały at 
contact with the Karkonosze Granite (accord-
ing to Borkowska, 1966; Żaba, 1979). 
1 – kordierite-andaluzite hornfelses, 2 – coar-
segrained granite, 3 – aplite with quartz veins 
containing well developed black magnetite 
crystals, 4 – granite with numerous feldspar 
fenocrysts, 5 – finegrained leucocratic granite, 
6 – bright-pink quartz-feldspar granite.  
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Ryc. 4. Schemat budowy geologicznej wschodniej części pasma Szklarskiej Poręby w okolicach 
Szklarskiej Poręby Dolnej (według Żaby, 1979). 
1 – wybrane żyły aplitów, 2 – wybrane żyły pegmatytów, 3 – granit Karkonoszy, 4 – hornfelsy, 5 – amfibolity, 6 
– ważniejsze uskoki. 
Fig. 4. Sketch showing geological structure of the Eastern part of the Szklarska Poręba Schist Belt in the area of 
Szklarska Poręba Dolna (according to Żaba, 1979). 
1 – selected aplite veins, 2 – selected pegmatite veins, 3 – Karkonosze Granite, 4 – hornfelses, 5 – amfibolites, 
 6 – major faults. 
 
 
 

 
Geostanowisko 2: Nieczynna kopalnia  

pirytu 

Geostanowisko drugie składa się z sze-
regu wyrobisk poeksploatacyjnych. Są to po-
zostałości dawnych, działających od połowy 
XVI w. po połowę XIX w., kopalni pirytu 
(Zagożdżon & Zagożdżon, 2002). Minerał ten 
stanowi polimorficzną odmianę siarczku żelaza 
(FeS2), która z uwagi na swą, zbliżoną do zło-
tej, barwę, zwana jest również „iskrzykiem” 
lub „złotem głupców” (Żaba, 2006). Jednakże 
w rejonie tym piryt nie był pozyskiwany jako 
ruda żelaza, a jako surowiec do produkcji kwa-
su siarkowego, tzw. witriolu (Zagożdżon & 
Zagożdżon, 2002). 

 
 
 

 
 
 
 
Wyrobiska w rejonie Zakrętu Śmierci-

Zbójeckich Skał zostały wydrążone w okrusz-
cowanych pirytem hornfelsach kordierytowo-
andaluzytowych. Do dzisiaj w rejonie tym 
można napotkać na bardzo ładnie wykształco-
ne sześcianiki pirytu o średnicy osiągającej 
niekiedy 1 cm. Dostęp do niektórych ze sztol-
ni, czy chodników eksploatacyjnych jest obec-
nie znacznie utrudniony, a bez specjalistyczne-
go sprzętu często niemożliwy. W roku 2009 
the Hnatows' Trekking and Exploration Group 
dokonała ekploracji dwóch wyrobisk górni-
czych dawnych kopalni pirytu. Ze szczegółami 
można się zapoznać na stronie internetowej tej 
grupy trekkingowo-eksploratacyjnej 
(http://www.tegroup.org.pl/exploration/szklars
ka_piryt.htm). 
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Geostanowisko 3: Zakręt Śmierci  

Odsłonięcia tego geostanowiska znajdują 
się zarówno poniżej, jak i powyżej drogi łączą-
cej Świeradów Zdrój ze Szklarską Porębą 
(Ryc. 2). Są one utworzone z masywnych, a 
miejscami laminowanych hornfelsów kordiery-
towych pasma Szklarskiej Poręby. Jasne lami-
ny zbudowane są przede wszystkim z kwarcu i 
skaleni oraz z niewielkiej ilości łyszczyków, 
chlorytu, epidotu i magnetytu. W przeciwień-
stwie do nich laminy ciemne składają się 
głównie z kordierytu, muskowitu i biotytu, a 
podrzędnie z andaluzytu i czasami korundu. Z 
kolekcjonerskiego punktu widzenia bardzo 
interesujące są przede wszystkim luźne bloki 
pegmatytowe. Napotkać w nich bowiem moż-
na przerosty pismowe (Ryc. 5) oraz spora-
dycznie ładnie wykształcone granaty o średni-
cy 1-1,5 cm. Odwiedzających mniej zaintere-
sowanych pozyskiwaniem minerałów z pew-
nością zaintryguje zjawisko nieprawidłowego 
wskazywania kierunku północy magnetycznej 
przez igłę kompasu. Jest to spowodowane licz-
nie występującymi, kryształami magnetytu – 
tlenku żelaza (Fe2+, Fe2

3+O4) o silnych właści-
wościach magnetycznych.  
 

 
Ryc. 5. Przerosty pismowe kwarcu (1) w ska-
leniu potasowym (2) w pegmatycie z rejonu 
Wysokiego Grzbietu. 
Fig. 5. Graphic granite of quartz (1) and or-
thoclase crystals (2) in pegmatite from the 
area of Wysoki Grzbiet. 
 

 
 
 
 

 
Warto zwrócić uwagę szczególnie na 

skrajnie południowe skałki hornfelsowe wy-
stępujące poniżej Zakrętu Śmierci. W nich 
lokalnie rozwinęły się zjawiska kontaktowej  
migmatyzacji, związane z bezpośrednią blisko-
ścią granitowego plutonu Karkonoszy. Horn-
felsy takie są przepojone bardzo dużą ilością 
granitowych żyłek, dzięki czemu przechodzą w 
kontaktowe migmatyty. Ponadto znajdują się 
tu również granity Karkonoszy. Występują one 
bardzo licznie, lecz jedynie w postaci luźnych 
bloków. Pochodzą z tej strefy intruzji, w której 
następowało gwałtowne ochłodzenie się mag-
my na kontakcie z nieco chłodniejszymi ska-
łami osłony. Granity te charakteryzują się wy-
jątkową zmiennością ziarna i jasną, prawie 
białą barwą, z licznymi odłamkami hornfel-
sów, w postaci tzw. ksenolitów (Janeczek et 
al., 1991).  

 
 

Geostanowisko 4: Skałka Teściowej 

Ten punkt tworzy jedno, stosunkowo 
duże, odsłonięcie skalne o wysokości ponad 20 
m (Ryc. 2). Zbudowane jest ono z ciemnosza-
rych, drobnoziarnistych kordierytowo-
andaluzytowych hornfelsów, wykazujących 
wyraźną laminację podkreśloną wyjątkowo 
licznymi cienkimi żyłkami mlecznego kwarcu. 
Hornfelsy składają się przede wszystkim z 
kordierytu, andaluzytu, skaleni i muskowitu. 
Na uwagę zasługują tu głównie stosunkowo 
duże słupki szaroróżowego andaluzytu, któ-
rych długość przekracza niekiedy 1 cm. Skały 
te poprzecinane są licznymi, różnie zoriento-
wanymi żyłami aplitów i pegmatytów. 

U podnóża północnej ściany skałki od-
słania się kwarcowo-skaleniowa żyła aplitowo-
pegmatytowa o grubości 3 m. W jej brzeżnej, 
drobnoziarnistej partii widoczne są strefy bar-
dzo wzbogacone w muskowit lub biotyt. Śred-
nica blaszek biotytu osiąga nawet kilka centy-
metrów. Ponadto stosunkowo często spotykane 
są tu prawidłowo wykształcone słupki andalu-
zytu o długości do 5 cm, a więc znacznie więk-
sze niż te, które występują w obrębie hornfel-
sów. W wewnętrznych partiach żyły można 
napotkać również bezładnie rozmieszczone 
skupienia i pojedyncze słupki turmalinów o 
długości kilku centymetrów (Janeczek et 
al.,1991). 
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Podsumowanie i wnioski 

Szklarska Poręba należy do miejsc bardzo 
chętnie i często odwiedzanych przez tury-
stów, nie tylko z Polski. Miejscowość ta 
jest powszechnie znanym ośrodkiem tury-
stycznym na granicy Karkonoszy i Gór 
Izerskich, z dobrze rozwiniętą bazą usłu-
gową. Odwiedzający tą miejscowość za-
zwyczaj posiadają mniejszy lub większy 
zasób informacji na temat granitów Karko-
noszy, natomiast wiedza o Górach Izerskich 
jest   znikoma.   Tymczasem   obszar    ten 
 z uwagi na swe położenie na granicy 
dwóch jednostek geologicznych: plutonu 
granitoidowego Karkonoszy i bloku izer-
skiego stanowiącego jego północną osłonę, 
obfituje w niezwykle interesujące odsłonię-
cia skalne. Ponadto wielowiekowa działal-
ność górnicza pozostawiła na tym obszarze 
szereg opuszczonych wyrobisk górniczych 
oraz hałd, które pozwalają niejednokrotnie 
obserwować zjawiska niewidoczne w natu-
ralnych odsłonięciach. Odpowiednio opisa-
ne, wyeksponowane i wypromowane geo-
trasy, a w ich obrębie geostanowiska, bez 
wątpienia będą cieszyć się dużym zaintere-
sowaniem turystów, a także znacznie posze-
rzą ich wiedzę geologiczną. 
Zaprezentowana trasa z czterema geosta-
nowiskami posiada przede wszystkim walo-
ry mineralogiczne i petrograficzne, a także 
w mniejszym stopniu tektoniczne. Geosta-
nowiska zlokalizowane wzdłuż tej trasy są 
zbudowane z hornfelsów, reprezentujących 
północną metamorficzną osłonę granitów 
Karkonoszy. Są to skały, które powstały w 
wyniku przeobrażenia pierwotnych utwo-
rów w wyniku podgrzania na granicy z plu-
tonem Karkonoszy. W skałach tych bardzo 
licznie występują utwory żyłowe  aplitów 
 i pegmatytów. Z tymi ostatnimi związane 
są wystąpienia unikatowych i nierzadko 
znacznych rozmiarów minerałów. Dużą 
wartością geologiczną cechują się odsłonię-
cia, w których można obserwować kontakt 
skał magmowych plutonu Karkonoszy ze 
skałami ich metamorficznej osłony. 

Ze względu na liczne walory geologicz-
ne oraz pobliską, dobrze rozwiniętą bazę noc-
legową i gastronomiczną, obszar ten może 
stanowić idealny cel wycieczek przede  

 

 
wszystkim dla kolekcjonerów skał i minera-
łów, lecz również dla wycieczek szkolnych,  
turystycznych, bądź praktyk studenckich, łą-
cząc zdrowy wypoczynek i rozrywkę z pozna-
waniem frapujących, naturalnych tworów 
przyrody nieożywionej. 
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Wpływ rekreacyjnego treningu 

siłowego na poziom sprawności 

fizycznej i wybranych cech morfo-

logicznych osób po czterdziestym 

roku życia 

 

The recreation weight training influ-

ence on chosen morphological fea-

tures and fitness levels in people 

over forty years of age 
 

Tadeusz Stefaniak1 
  

Treść. Prezentowana praca dotyczy oceny 
wpływu rekreacyjnego treningu siłowego na 
poziom sprawności fizycznej i wybranych cech 
morfologicznych osób pomiędzy czterdziestym 
a sześćdziesiątym drugim rokiem życia. Oce-
niane osoby uczestniczyły w autorskim pro-
gramie treningu siłowego, wykonując ćwicze-
nia na wszystkie grupy mięśni szkieletowych z 
ciężarami średnimi i małymi. Zarówno przed 
przystąpieniem do treningów, jak i po ich za-
kończeniu, oceniano poziom siły mięśniowej 
kończyn uczestników badań na tzw. charakte-
rografie sił mięśniowych, analizowano ich 
wyniki badań biochemicznych krwi, oceniano 
również poziom masy tkanki tłuszczowej oraz 
poziom prezentowanej sprawności fizycznej. 
W wyniku siedmiomiesięcznego treningu opo-
rowego stwierdzono u wszystkich ocenianych 
osób, istotny wzrost sprawności fizycznej, 
równie istotny spadek poziomu masy tkanki 
tłuszczowej oraz zdecydowaną-pozytywną 
zmianę ocenianego profilu lipidowego, tj. od-
notowano zarówno spadek poziomu triglicero-
li, jak i cholesterolu całkowitego. W konkluzji 
stwierdzono, że trening siłowy z ciężarami 
średnimi i małymi miał pozytywny wpływ na 
oceniane parametry morfologiczne i bioche-
miczne ocenianej grupy. 
 
 

 

                                                 
1 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stoso-
wanej, Wydział Turystyki i Rekreacji,  
ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław, te-
dis.stefaniak@gmail.com 
 
 

 
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, cechy 
morfologiczne, rekreacyjny trening siłowy 
 
Abstract. This work present dependences be-
tween the kind of load weight training and the 
level of fitness in people in the age of forty. 
One hundred and fourteen people in the aged 
of forty took part in this research. The experi-
mental characters of this presented work in-
cluded: a training program set out by an au-
thor; muscle force character graph of upper 
and lower limbs; TBF measuring equipment  
for fatty tissue; the general test of fitness from 
interviewed research participants. With com-
pleted tests it is agreed that systematic weight 
training with small loads has positive influ-
ences on health, fitness and dexterity, also 
reducing the levels of fatty tissue, cholesterol, 
triglycerin and blood pressure in people in the 
forty age. 
 
Keywords: fitness, morphological guilds, 
recreation training the force of muscular       
 

 

Wstęp 
 

Wysoki poziom jakości życia współ-
czesnego człowieka nierozerwalnie łączy się z 
jego możliwościami sensomotorycznymi oraz 
zadawalającym stanem zdrowia zarówno w 
jego aspekcie fizycznym jak i psychicznym. 
Istotnym czynnikiem determinującym ten stan 
jest umiejętność optymalizacji obciążeń w 
rekreacyjnym treningu podtrzymującym te 
parametry fizyczno–morfologiczne, które 
(zwłaszcza w okresie inwolucyjnym) mogą 
przeciwdziałać obniżeniu możliwości twór-
czych człowieka, na każdej niwie jego działal-
ności. Ważne jest, by współczesny człowiek w 
każdej dekadzie życia czerpał z niego maksi-
mum radości, będąc przy tym jednostką ak-
tywną i czynną społecznie jak najdłużej.  
 Wyniki badań ostatnich lat dowodzą, 
że w każdym wieku, aż do późnej starości, 
odpowiedni trening rekreacyjny wywołuje w 
organizmie zmiany przystosowawcze o wiel-
kościach podobnych do tych, które zachodzą u 
osobników młodych, jeżeli wyrazi się je w 
procentowych wartościach, określających stan 
czynnościowy organizmu monitorowany przed 
i po zastosowaniu określonych-regularnie wy
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konywanych, ćwiczeniach usprawniających. 
Podkreśla się tutaj znaczenie także w starszym 
wieku (56-70 lat) stosowanie systematycznych  
treningów fizycznych, które powodują wzrost 
maksymalnego pochłaniania tlenu przez orga-
nizm i zmniejszenie wzrostu częstości skur-
czów serca podczas wysiłków submaksymal-
nych (Kozłowski & Nazar, 1995; Drabik, 
1996; Hakkinen, 1998;  Pitulainen, 1998; 
Westcott & Beachle, 1998; Trzaskoma & 
Trzaskoma, 2001; Jaskólski, 2002; Orzech, 
2002). 
 Powyżsi autorzy pośrednio wnioskują, że 
potreningowe zmiany układu krążenia i układu 
oddechowego są podobne do zmian u ludzi w 
średnim wieku, zwiększające ich zdolności 
wysiłkowe. Również zdaniem cytowanych 
autorów, trening w starszym wieku wywołuje 
w mięśniach szkieletowych, zmiany ultra 
strukturalne i biochemiczne. Zwiększają się 
rozmiary mitochondriów (u młodych ludzi 
również ich liczba), wzmaga się maksymalna 
aktywność enzymów przemian tlenowych (de-
hydrogenazy izocytrynianowej, dehydro- ge-
nazy bursztynianowej, dehydrogenazy jabłcza-
nowej i in.) natomiast aktywność enzymów 
glikolitycznych (dehydrogenazy mleczanowej, 
kinazy kreatynowej, hekso- kinazy i in.) nie 
zmienia się lub się zmniejsza. Zwiększenie 
aktywności dipeptydazy prolinowej może 
wskazywać na zwiększenie obrotu kolagenu 
mięśniowego. Są to wg Kozłowskiego i Nazar 
(1995) zmiany przybliżające obraz stanu fi-
zycznego człowieka starego do obrazu tego 
stanu typowego w młodszym wieku, co po-
twierdzają również badania własne (Stefaniak 
2001, 2003). Tempo zmniejszania się zdolno-
ści adaptacyjnych organizmu nie zależy od 
aktywności ruchowej człowieka, ale w każdym 
wieku trening fizyczny zdolności te może 
zwiększyć. 

Autor prezentowanego opracowania po-
stawił sobie za cel określenie wpływu systema-
tycznie stosowanego treningu siłowego na 
poziom sprawności sensomotorycznej oraz 
wybranych   cech    morfologicznych    ludzi 
 w przedziale między 40 a 62 rokiem życia. 
Jednocześnie założył, że rekreacyjno-
prozdrowotny trening siłowy z ciężarami ma-
łymi w grupie liczącej (50-60 lat) i z ciężarami 
średnimi w grupie liczącej (40-50 lat) realizo-
wany systematycznie w wymiarze trzech jed 

 
nostek tygodniowo, ma pozytywny wpływ na 
analizowane cechy morfologiczne oraz poziom 
sprawności fizycznej ocenianych osób. 
 

Materiał i metody 

W badaniach uczestniczyło 60 osób (22 
kobiety i 38 mężczyzn) w wieku 50 – 62 lata 
oraz 54 osoby (20 kobiet i 34 mężczyzn) w 
wieku 40 – 50 lat. Średnia arytmetyczna wieku 
członków I grupy wynosi 54,4 (dla kobiet: 
53,6, dla mężczyzn: 55,3). W badanej grupie 8 
osób (11% badanej populacji) uprawiało w 
swoim życiu systematycznie sport (średnio 7 
lat), 32 osoby (60% badanej grupy) uprawiały 
rekreacyjnie – niesystematycznie różne formy 
aktywności ruchowej, 20 osób (ok. 29% 
ocenianych) poza wychowaniem fizycznym w 
szkołach nie wykazywało się aktywnością 
ruchową. Średnia wysokość kobiet wynosiła 
166 cm, średnia masa ciała 67 kg. Średnia 
wysokość mężczyzn wynosiła 175 cm, średnia 
masa ciała 78 kg. Średnia arytmetyczna wieku 
członków II grupy wynosiła 45,5. W tej grupie 
12 osób (18 % badanej populacji) uprawiało w 
swoim życiu systematycznie sport (średnio 7 
lat), 27 osób (50 % badanej grupy) uprawiały 
rekreacyjnie - niesystematycznie różne formy 
aktywności ruchowej, 14 osób (ok. 32% 
ocenianych) poza wychowaniem fizycznym w 
szkołach  nie wykazywało się aktywnością 
ruchową. Średnia wysokość kobiet w tej grupie 
wynosiła 168 cm, średnia masa ciała 71,5 kg. 
Średnia wysokość mężczyzn wynosiła 177 cm, 
średnia masa ciała 86 kg. Wszyscy badani 
przed przystąpieniem do ćwiczeń byli 
zobligowani do przeprowadzenia (we własnym 
zakresie) badań lekarskich dopuszczających do 
zaplanowanego rekreacyjno-prozdrowotnego 
treningu siłowego. Badania te były powtarzane 
po 6 miesiącach systematycznych ćwiczeń 
siłowych. 
 Autor prezentowanej pracy miał wgląd 
w wyniki przeprowadzonych badań lekarskich.  
 

Metody badawcze: 
 Badania miały charakter eksperymen-
talny do realizacji których wykorzystano: 
• Opracowany przez autora program 

rekreacyjnego treningu siłowego z 
wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych, 
gryfów i sztangielek  
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• test ogólnej sprawności fizycznej (Pilicz, 

1997; zał.2) 
• pomiary antropometryczne grupy 

(wysokość, masa ciała) oraz pomiar tkanki 
tłuszczowej elektronicznym urządzeniem 
TBF  

• charakterograf sił mięśniowych kończyn 
górnych i dolnych   

• wywiad z uczestnikami badań  
• analizę uzyskanych od respondentów 

wyników badań medycznych z przed 
eksperymentu i po eksperymencie. 
 
 

Wyniki 

Badania obejmowały okres 7,5 miesiąca – 
łącznie 87 jednostek treningowych. Przed 
przystąpieniem do ćwiczeń siłowych każdy z 
uczestników badań był poddany testowi ogól-
nej sprawności fizycznej, obejmującego 5 prób 
(zał. 2) wykonywanych w ciągu dwóch dni. 
Ponadto każdy z ćwiczących miał wykonany 
pomiar statycznych maksymalnych możliwości 
siłowych kończyn górnych i dolnych na cha-
rakterografie sił mięśniowych (zał. 4) oraz 
pomiar tkanki tłuszczowej urządzeniem TBF 
(zał. 3). Po zakończeniu eksperymentu powtó-
rzono (w tej samej kolejności) wszystkie z 
wyżej wymienionych prób. Wszystkie zajęcia 
odbywały się w „siłowni” AWF Wrocław na 
Stadionie Olimpijskim. Przed rozpoczęciem 
treningów podzielono grupę kobiet (powyżej 
50 letnich) na dwie podgrupy 11-osobowe, 
podobnego podziału dokonano na grupie męż-
czyzn – tworząc z nich dwie 19-osobowe pod-
grupy (powyżej 50 lat). Zarówno jedna pod-
grupa kobiet jak i jedna podgrupa mężczyzn – 
wykonywały trening siłowy 3 razy tygodniowo 
z ciężarami średnimi (13 – 18 powtórzeń w 
seriach), pozostałe dwie podgrupy (żeńska i 
męska) ćwiczyły na bazie takich samych środ-
ków 3 razy tygodniowo z ciężarami małymi 
(19 – 25 powtórzeń w seriach). Podobnego 
podziału dokonano wśród osób poniżej 50 – go 
roku życia tworząc odpowiednio dwie (10 –
osobowe grupy kobiet) i dwie (17-osobowe 
grupy mężczyzn). Po opanowaniu ćwiczeń 
badani rozpoczęli swoje treningi (3 razy tygo-
dniowo) poświęcając 15 min. na rozgrzewkę i  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozostały czas (ok. 60 – 80 min.) na zasadni-
czy trening siłowy. Ćwiczący rozpoczynali  
trening wykonując po jednej serii danego ćwi-
czenia. Do kolejnej serii jak i kolejnego ćwi-
czenia przystępowali z chwilą wyrównania 
oddechu po kolejnym z ćwiczeń (nie ustalano 
arbitralnie przerw między ćwiczeniami), obli-
gując jedynie uczestników eksperymentu do 
wykonywania ćwiczeń gibkościowych między 
poszczególnymi seriami i ćwiczeniami siło-
wymi. Uczestnicy badań z tygodnia na tydzień 
zwiększali o jedno powtórzenie w wykonywa-
nych przez siebie seriach każdego z ćwiczeń, 
osiągając po 5 tygodniach graniczne dla swojej 
podgrupy powtórzenia (18 lub 25). Po osią-
gnięciu granicznych powtórzeń ćwiczący roz-
poczynali trening od powtórzeń wyjściowych 
dokładając po jednej serii do każdego z ćwi-
czeń. Z chwilą osiągnięcia granicznych powtó-
rzeń ponownie rozpoczynali trening od jednej 
serii danego ćwiczenia zwiększając pokony-
wany ciężar w granicach 5 -10% i powtarzając 
ustalony cykl. 

Uzyskane wyniki badań poddano po-
wszechnie stosowanym ocenom statystyki 
opisowej, uwzględniając średnią arytmetyczną 
z miarami rozproszenia, asymetrii i koncentra-
cji. Związki natomiast między poszczególnymi 
zmiennymi określono przy pomocy współ-
czynników korelacji prostej Persona, do oceny 
różnic między wartościami średnimi ocenia-
nych cech, użyto testu t-studenta, dla dwóch 
poziomów istotności- p-0,01 i p-0,05. Wyniki 
zaprezentowano w tabelach 1-4. 
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Tabela 1.  Table 1.  
 Badania lekarskie 

( przed eksperymentem) 
Biochemical blond 

(Before the experiment) 
 

Badania lekarskie 
(po eksperymencie) 
Biochemical blond 

(After the experiment) 
 

Poziom tkanki tłusz-
czowej w % 

 
Level of body fat 

 

Masa ciała [kg] 

 

Body mass 

ciśnie-
nie 
krwi 
[mmh
g] 

chole-
sterol 
[mg%] 

Triglice-
rydy 
[mg%] 

ciśnie-
nie 
krwi 
[mmhg
] 

Choleste-
rol 
[mg%] 

triglice-
rydy 
[mg%] 

Przed 
ekspery-
men 
tem 

Po ekspe-
rymen 
Cie 

Przed 
ekspery-
men 
Tem 

Po ekspe-
rymen 
cie 

K
bi

et
y 

pr
ac

uj
ąc

e 
z 

ci
ęż

ar
am

i ś
re

dn
im

i

 

 

 

155/   

90 

 

270 

 

125 

 

135/  

85** 

 

230** 

 

90** 

 

 

28 

 

 

22** 

 

 

67,5 

 

 

65* 

K
ob

ie
ty

 p
ra

cu
ją

ce
 z

 c
ię

ża
ra

m
i m

ał
ym

i

 

 

 

155/ 

  92 

 

290 

 

122 

 

140/ 

 83** 

 

252* 

 

100* 

 

 

28,5 

 

 

24* 

 

 

72 

 

 

67** 

M
ęż

cz
yź

ni
 p

ra
cu

ją
cy

 z
 c

ię
ża

ra
m

i ś
re

dn
im

i

 

 

147/     

92 

 

330 

 

150 

 

136/ 

 86** 

 

245** 

 

118** 

 

 

26 

 

 

19,5** 

 

 

83 

 

 

79* 

       19,3 
% 

        3,6 
% 

      14,28 
% 

       
7,04% 

         22,41%          
4,76% 

26% 

14% 

12,66% 

16,66% 

25% 

20% 

9%  
    4% 

9% 
  9,3% 

7% 
  6,18% 
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140/   

90 

 

285 

 

141 

 

132/     

83** 

 

255* 

 

93** 

 

 

28 

 

 

24* 

 

 

85 

 

 

78,5** 

*   p – 0,05 

** p – 0,01 

Wyniki badań biochemicznych krwi, ciśnienia spoczynkowego oraz ocena morfologiczna (masa ciała, poziom 
tkanki tłuszczowej) przed i po zakończeniu eksperymentu (wartości uśrednione) u osób między 40 a 50 rokiem 
życia 
Biochemical blond research results, blond pressure At rest and morphological assessment (body mass, level of 

body fat) before and after the experiment (average values) in people at the age of 40-50. 
 
 
 
 

Tabela  2.    Table 2.  

Wyniki testu 

Results of the overall tests  

Siła maksymalna kończyn 
górnych 

Maximum strenght of upper  
limbs  

Siła maksymalna kończyn 
dolnych 

Maximum strenght of  lower 
limbs  

 przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 

Przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 

Przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 

K
ob

ie
ty

 p
ra

cu
ją

ce
 z

 c
ię

ża
ra

m
i ś

re
dn

im
i

 

 

12 pkt 

 

   18 pkt* 

 

570N 

 

585N** 

 

1300N 

  

1600N** 

sprawność 
słaba 

Sprawność 
dostateczna 

    

K
ob

ie
ty

 p
ra

cu
ją

ce
 z

 c
ię

ża
ra

m
i m

ał
ym

i

 

 

10 pkt 

 

23 pkt** 

 

470N 

 

530N** 

 

1140N 

 

1380N** 

sprawność 
słaba 

sprawność dobra  44444444444   
 

       
12,9% 

        7,55% 10,16% 

31,78
% 

5,33% 
    7,36% 

           20,9%              23,07% 

           13,3(3)%           
21,42% 
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18 pkt 

 

25 pkt** 

 

840N 

 

950N** 

 

1980N 

 

2300N** 

sprawność 
dostateczna 

sprawność dobra     

M
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ża
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m

i m
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17 pkt 

 

23 pkt** 

spraw. dobra 

 

810N 

 

860N* 

 

2180N 

 

2350N* 

* p- 0,05 

**p-0,01 

Wyniki testu ogólnej sprawności fizycznej oraz wyniki pomiaru siły maksymalnej kończyn górnych  
dolnych uzyskanych w warunkach statyki na charakterografie  sił mięśniowych przed i po zakończeniu 
eksperymentu (wartości uśrednione dla  każdej z podgrup z osobna) – przedział wieku 40 – 50 lat 
Results of the overall fitness tests and results of upper and nowel limbs maximum strength measurement 

 achieved in statics conditions with the use of characterograph of muscular strength before and after the  

 experiment (average values for each of the subgroups separately) – age range 40 – 50 years. 
 
 

Tabela  3.  Table 3.  
 Badania lekarskie 

( przed eksperymentem) 
Biochemical blond 

(Before the experiment) 
 

Badania lekarskie 
(po eksperymencie) 
Biochemical blond 

(After the experiment) 
 

Poziom tkanki tłusz-
czowej w % 

Level of body fat 
 

Masa ciała [kg] 

Body mass 

ciśnienie 
krwi 
[mmhg] 

cholesterol 
[mg%] 

Triglicerydy 
[mg%] 

ciśnienie 
krwi 
[mmhg] 

cholesterol 
[mg%] 

triglicerydy 
[mg%] 

Przed ekspe-
rymen 
tem 

Po ekspery-
men 
Cie 

przed ekspe-
rymen 
tem 

Po ekspery-
men 
Cie 

K
ob

ie
ty

 p
ra

cu
ją

ce
 z

 c
ię

ża
ra

m
i ś

re
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i

 

 

 

 

160/ 

 95 

 

320 

 

155 

 

155/ 

   90* 

 

300* 

 

120* 

 

 

33 

 

 

27* 

 

 

68 

 

 

65* 

          
14,86% 

           16,(16)% 

         
7,04% 

         
8,17% 

       18,4 
% 

        4,44 
% 

22,58% 

6,25
% 

3%  
    5% 
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170/ 

   98 

 

305 

 

132 

 

145/88 

    **  

 

250** 

 

95** 

 

 

31,5 

 

 

22,5** 

 

 

66 

 

 

61** 
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150/ 

 93 
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280 

 

133 
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 80** 

 

222,5 

** 

 

87** 

 

 

28,5 

 

 

20,5** 

 

 

77 

 

 

73* 

*      p – 0,05 

**    p – 0,01 

 
Wyniki badań biochemicznych krwi, ciśnienia spoczynkowego oraz ocena morfologiczna (masa ciała, poziom tkanki tłusz-
czowej) przed i po zakończeniu eksperymentu (wartości uśrednione) u osób między 50 a 62 rokiem życia. 
Biochemical blond research results, blond pressure At rest and morphological assessment ( body mass, level of body  fat ) 

before and after the experiment ( average values ) in people at the age of  50 -62. 
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Tabela  4. Table 4.  

Wyniki testu 

Results of the overall tests 

Siła maksymalna kończyn 
górnych 

Maximum strenght of upper  
limbs 

Siła maksymalna kończyn 
dolnych 

Maximum strenght of  lower 
limbs 

 Przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 

Przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 

Przed 
eksperymentem 

po zakończeniu 
eksperymentu 
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11 pkt 

 

17 pkt* 

 

480N 

 

575N** 

 

1200N 

 

1400N** 

Sprawność 
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Sprawność 
dostateczna 
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13 pkt 

 

21 pkt** 

 

456N 

 

525N** 

 

1156N 

 

1290N** 
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16 pkt 

 

22 pkt** 

 

670N 

 

760N** 

 

1920N 

 

2200N** 

Sprawność 
dostateczna 

sprawność dobra     

           21,8%              19,2% 

           16,9%           
12,9% 

          
14,8% 

           16,4% 
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14 pkt 

 

23 pkt** 

spraw. dobra 

 

705N 

 

750N* 

 

2150N 

 

2250N* 

*  p – 0,05;  ** p-0,01 

Wyniki testu ogólnej sprawności fizycznej oraz wyniki pomiaru siły maksymalnej kończyn górnych i  
 dolnych uzyskanych w warunkach statyki na charakterografie sił mięśniowych przed i po zakończeniu  
 eksperymentu (wartości uśrednione dla każdej z podgrup z osobna) – przedział wieku badanej grupy  
50 – 62 lata  
Results of the overall fitness tests and results of upper and nowel limbs maximum strength measurement    

achieved in statics conditions with the use of characterograph of muscular strength before and after the   

experiment (average values for each of the subgroups separately) – age range 40 – 50 years. 
 

 

Wnioski 

Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych 
wyników pozwalają na sformułowanie nastę-
pujących wniosków: 
• Systematyczny, sześciomiesięczny 

rekreacyjny trening siłowy miał 
pozytywny wpływ na poziom sprawności 
fizycznej osób między 40 a 60 rokiem 
życia  
- analiza zmian potreningowych u bada-
nych, zdecydowanie przemawia za stoso-
waniem w treningu siły mięśniowej u osób 
po 50 roku życia ciężarów małych (prze-
dział 19 – 25 powtórzeń w seriach), u osób 
między 40 a 50 rokiem życia, ciężarów 
średnich ( przedział 13 – 18 powtórzeń w 
seriach) 

• Stosunkowo niewielki spadek masy ciała 
ocenianych osób po 50 roku życia (śr. o 
5,5%) w stosunku do zdecydowanego 
spadku poziomu tkanki tłuszczowej (22%) 
, u osób między 40 a 50 rokiem życia (śr. 
ok. 5,7%) w stosunku do spadku poziomu 
tk. tłuszczowej (21 %) może dowodzić, że 
systematyczny trening siłowy z ciężarami 
małymi – u ludzi po 50 r. życia i ciężarami 
średnimi – u osób między 40 a 50 r. życia , 
zapobiega atrofii czynnej (mięśniowej) 
masy ciała osób trenujących .  
 
 

 
 

• Stwierdzony obniżony poziom 
cholesterolu, triacylogliceroli i ciśnienia  
krwi po zakończonym eksperymencie 
może dowodzić, że systematyczny trening 
siłowy z ciężarami małymi (u osób po 50 r. 
życia) i średnimi (u osób między 40-50 r. 
życia) ma pozytywny wpływ na stan 
zdrowia badanych osób.  

• Według subiektywnej oceny osób 
uczestniczących w eksperymencie 
(wywiad przeprowadzony po zakończeniu 
ćwiczeń), zaproponowany trening siłowy 
prowadzi do poprawy samopoczucia, 
zwiększenia pewności siebie oraz energii 
życiowej, prowadzącej do wzrostu 
poziomu jakości ich życia.  
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Załącznik 1 

 

Program treningu całościowego 
 

• Klatka piersiowa (wyciskanie gryfu w leżeniu tyłem na ławeczce prostej) 

• Prostowniki ramion (wyprosty ramion na wyciągu bloczkowym) 

• Zginacze ramion (unoszenie przedramion z gryfem w pozycji stojącej) 

• Barki (w siadzie prostym wyciskanie gryfu zza karku) 

• Góra pleców (w siadzie ściąganie uchwytu linki wyciągu bloczkowego do klatki piersio-

wej) 

• Dół pleców („martwy ciąg” na prostych nogach 

• Nogi – przód (pełny przysiad na całych stopach) 

• Nogi – tył (ugięcia nóg w leżeniu tyłem na maszynie) 

• Brzuch – mięśnie proste ( -unoszenie tułowia z nogami zgiętymi pod  kątem prostym w 

    stosunku do tułowia przy drabinkach, 

                - z leżenia tyłem unoszenie nóg do pionu i odrywanie miednicy) 
                  -  mięśnie skośne (- w leżeniu tyłem z ugiętymi nogami pod kątem prostym w sto
    sunku do tułowia – skręty tułowia 

    - w leżeniu bokiem – unoszenie równoczesne  tułowia i nóg, 
    punkt podparcia - miednica)) 
 

Każde z ćwiczeń na mięśnie brzucha ćwiczący wykonują (w przeciwieństwie do pozostałych 

mięśni) do granicznego powtórzenia. 
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Załącznik 2 

„Sprawność to zdrowie” S. Pilicz (1984) 

Przedstawiona metoda oceny stanu ogólnej sprawności fizycznej osób dorosłych zawiera na-

stępujące próby: 

• chwyt opadającej laski 

• unoszenie nóg do pionu z leżenia tyłem w czasie 20 s  

• a) skok w dal z miejsca lub do wyboru  

b) wyskok dosiężny z miejsca 

• przysiady z wyrzutem nóg do tyłu w czasie 20 s 

• skłon tułowia w przód  

• bieg w czasie 12 min – Test Coopera. 

 

Podstawą do interpretowania wyników prób są tabele norm (standardów): 

Ocena stanu sprawności Na podstawie 5 prób 
(bez biegu 12 min), pkt 

Na podstawie 6 prób, pkt 

Bardzo dobra 24 i więcej 26 i więcej 

Dobra 20 – 23 22 – 25 

Dostateczna 13 – 19 15 – 21 

Słaba 9 – 12 11 – 14 

Bardzo słaba 8 i mniej 10 i mniej 

*tabela dotyczy kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat 
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Załącznik 3 

Za pomocą urządzenia TBF firmy O. K. MEDICAL SYSTEMS określono zawartość 

tkanki tłuszczowej. W urządzeniu zasadniczym mechanizmem pomiarowym jest bioelek-

tryczny analizator impedancji (B.I.A.). Za pomocą tego aparatu, poprzez cztery elektrody 

przepuszczany jest prąd zmienny o napięciu 12 V o wysokiej częstotliwości (50 KHZ). 

Analizator impedancji mierzy dwie składowe oporności: rezystancję i reaktancję. Rezy-

stancja jest opornościa induktywną prądu zmiennego (opór Ohma) i koreluje wysoko z 

objętością ciała oraz jest odwrotnie proporcjonalna do całkowitej wody ciała. Reaktancja 

jest opornością tzw. bierną, powstającą tylko w błonach komórkowych, służy więc do 

określenia masy komórkowej. Wzajemne relacje między rezystancją a reaktancją określa 

tzw. kąt fazowy jako korelacja między składowymi oporu. Kąt ten rośnie ze wzrostem ilo-

ści błon komórkowych, a maleje gdy zwiększa się ilość tłuszczów, białek i wody z elek-

trolitami. U człowieka kąt fazowy wynosi od 4 do 15 stopni. Bioelektryczny analizator 

impedancji współpracuje z programem komputerowym. Ocenę składu ciała otrzymuje się 

po wprowadzeniu do komputera następujących informacji o osobie badanej: wiek, płeć, 

wysokość ciała, masa ciała oraz uzyskane z pomiaru (automatycznie z aparatu B.I.A.) 

wartości rezystancji i reaktancji czyli informacje o składzie ciała w tym ilości tłuszczu w 

ciele w % i kilogramach. O jakości pomiaru świadczy duża jego zbieżność z wartościami 

otrzymanymi najdokładniejszą lecz długotrwałą i kosztowną metodą podwodnego waże-

nia (hydrodensytometrii).  
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Załącznik 4 

Charakterograf sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych, wykorzystywany w zaprezento-

wanych badaniach do określenia siły maksymalnej kończyn w warunkach statyki, zbudowany 

jest z: 

-mechanizmów, które poprzez nacisk (prawa ręka lub prawa noga, lewa ręka lub lewa noga) 

umożliwiają pomiar momentów siły nacisku kończyn, 

-układu pomiarowego złożonego z zestawu do pomiaru momentów siły składający się z 

dwóch czujników tensometrycznych (lewy, prawy) zainstalowanych w układzie pełnego 

mostka (tensometr 120 ohmów każdy-firmy Hottinger) oraz dwóch wzmacniaczy pomiaro-

wych (mostków tensometrycznych) typu MVD 2555-firmy Baldwin Messtechnik; 

-zestawu goniometrów do pomiaru kąta odchylenia stawu łokciowego lub kolanowego. Ze-

staw ten składa się z dwóch czujników (potencjometrów obrotowych o wartości 1 kiloohma) 

mocowanych na stawach, odpowiednio: łokciowym i kolanowym oraz wzmacniacza pomia-

rowego firmy „MANESAR”, produkującej aparaturę elektroniczną. 

-zestawu rejestrujaco-pomiarowego składającego się zkarty analogowo cyfrowej AD/DA, 

komputerowego programu pomiarowego AS 310 oraz programu obliczeniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


