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Wstęp
 Oddajemy państwu drugi numer czasopisma Turystyka i Rekreacja, które ukazuje się w ramach  
Biuletynu Naukowego Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu.  
tematyka tego numeru jest bardzo zróżnicowana. zamieszczone w biuletynie artykuły pozwalają  
zapoznać się z wybranymi wynikami aktualnych badań dotyczących turystyki i rekreacji prowadzonych  
przez polskich specjalistów. ich lektura ukazuje oryginalne i niebanalne kierunki zainteresowania  
tą problematyką. prezentowane artykuły obejmują terytorialnie jeden z najciekawszych pod względem  
turystycznym w naszym kraju – region dolnośląski. Dotyczą one: 1 – obecnego stanu i perspektyw  
rozwoju turystyki uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku, 2 – potencjału geoturystycznego wybranych  
obszarów karkonoszy, 3 – walorów turystycznych zbiorowisk roślinności nieleśnej na terenie  
pogórza kaczawskiego, 4 – walorów architektonicznych wybranych dworców kolejowych 
w Sudetach zachodnich pod kątem ich turystycznej atrakcyjności oraz 5 – geoturystycznego  
znaczenia miejsc dawnej eksploatacji złota na terenie Opolszczyzny. niektóre z tych artykułów  
zostały napisane w formie miniprzewodników, pomocnych w planowaniu ewentualnych  
wycieczek turystycznych. Wszystkie one zawierają wiele ciekawych i pożytecznych informacji.  
należy zaznaczyć, że część prezentowanych artykułów wskazuje nowe, oryginalne kierunki  
turystyki, jak np. turystyka mineralogiczna, turystyka poszukiwawcza lub turystyka botaniczna.  
mam nadzieję, że poruszana tematyka zainteresuje Czytelników. 
         

Preface
 We give you the second issue of the Tourism and Recreation journal, published  
within the Wroclaw School of Applied Informatics Science Bulletin. the subject matter  
of this issue is very diversified. the papers presents selected results of recent research on tourism  
and recreation, conducted by polish specialists, showing original and remarkable fields  
of interest in these subjects. territorially the papers concentrate on – one of the most interesting  
in our country – lower Silesia region. regarding to subject they focus on: 1 – current  
state and development prospects of spa tourism in lower Silesia, 2 – geotouristic potential  
of chosen areas of the karkonosze mts., 3 – tourist values of the non-forest vegetation  
communities within the area of kaczawskie Foothills, 4 – architecture values of chosen railway  
stations in West Sudetes as tourist attractions and 5 – goutourist significance of former  
gold exploitation areas in the Opole region. Some of the papers are in the form of miniguides, 
very helpful in planning excursions. Of great importance is that some of featured papers indicate  
new, original branches of tourism, such as e.g.: mineralogical tourism, exploratory tourism  
or botanical tourism. i hope that the subject matter of this issue will interest the reader.

         Jerzy Żaba
         redaktor naczelny
                   Editor-in-Chief 





Złoto geoturystycZnym skarbem opolsZcZyZny

gold as the geotouristic treasure of the opole region

Krzysztof Lubicz MiszewsKi1

 Treść. W głuchołasko-zlatohorskim zagłębiu złotonośnym eksploatowano złoto i polimetaliczne rudy od średniowiecza 
do 1993 r. liczne ślady dawnej działalności górniczej zachowały się na północnych zboczach przedniej kopy. W efekcie badań 
archeologicznych rozpoznano zespół licznych i niezwykle ciekawych reliktów związanych z wielowiekową eksploatacją złota  
w rejonie Głuchołaz. archeologiczne badania wykopaliskowe umożliwiły dotarcie do komory eksploatacyjnej w żwirowej  
warstwie  złotonośnej. na podstawie zespołu zapadlisk dawnych i współczesnych rozpoznano przebieg sztolni Głuchołazy –  
zlate Hory. Współczesne badania geologiczne umożliwiły wyznaczenie w dolinach rzecznych stref złotonośnych i  określenie  
zawartości złota w osadach aluwialnych.

Słowa kluczowe: geoturystyka poszukiwawcza, złoża złotonośne, ślady eksploatacji złota, zapadliska terenu, obszary złotonośne.

 Abstract. Gold and polymetallic ores were exploited in the Głuchołazy-zlaté Hory gold-bearing basin from the middle 
ages to 1993. traces of former mining activity are preserved on northern slopes of przednia kopa. numerous very interesting relicts 
connected with many centuries of gold exploitation in the Głuchołazy region were found and recognized as a result of the archeological 
research. these research also made accessible the exploitation cave in gravel gold-bearing layer. the rout of the Głuchołazy-
zlaté Hory adit was mapped on the basis of old and nowadays ground falls. the modern geological studies allowed to recognize  
the location and distribution of gold-bearing areas in river valleys, as well as the content of gold in alluvial sediments.

Keywords: exploratory geotourism, gold-lode, traces of gold exploitation, falls of ground, gold-bearing areas.

1 Uniwersytet Opolski, katedra Ochrony powierzchni ziemi, zakład nauk o Glebie i Geologii Środowiska,
   ul. Oleska 22, 45-052 Opole; e.mail: kmisz3@wp.pl, tel.: 695224627

ATrAKcJe  GeOTurySTycZne

Geoturystyka jest działem turystyki poznawczej obej-
mującym interdyscyplinarny obszar działalności naukowej  
między geologią i geografią a ochroną środowiska 
przyrodniczego i turystyką (Słomka & kicińska-
Świderska, 2004, Żaba & Gaidzik, 2010) powstanie tej 
nowej specjalności wynika nie tylko z rozwoju turystyki  
i ciągłego zwiększania zakresu atrakcji turystycznych  
jakimi są też podziemne trasy turystyczne w jaskiniach  
i kopalniach, ale także z coraz większego zainteresowania 
turystów formami morfologicznymi terenu i procesami 
geologicznymi, a także budową geologiczną. Oglądane 
różnorodne krajobrazy i środowiska przyrodnicze,  
w czasie wakacyjnych czy weekendowych wędrówek,  
nie tylko zachęcają do poznania procesów, które 

kształtowały i nadal kształtują powierzchnię ziemi, ale 
także do odczytania fragmentu przeszłości geologicznej 
zapisanej w skałach po których prowadzi  geoturystyczny 
szlak.  

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie  
geoturystyką  podziemną związaną ze zwiedzaniem  
i poznawaniem zachowanych obiektów dawnej  
i współczesnej techniki górniczej. Coraz częściej  
nadziemne i podziemne obiekty górnicze udostępnia się 
nie tylko jako atrakcyjne szlaki czy ścieżki geoturystyczne, 
ale także służą one jako muzea, miejsca różnych spotkań 
i praktyk sudenckich, a nawet działań terapeutycznych  
w ramach geoturystyki terapeutycznej.   

  

biUletyn naUkOWy WrOCaWSkieJ WyŻSzeJ SzkOły inFOrmatyki StOSOWaneJ, 
tUryStyka i rekreaCJa 2 (2): 5 - 16, 2011 r.
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istniejące atrakcyjne obiekty geoturystyczne nie 
tylko przyciągają uwagę turystów, ale często rozbudzają 
ciekawość poznania ich wieku i przyczyny powstania.

istnieje też geoturystyka poszukiwawcza której 
celem jest amatorskie lub zawodowe zbieranie  
i kolekcjonowanie: 1 – wielobarwnych minerałów, 2 – 
kamieni szlachetnych i ozdobnych, 3 – skał magmowych, 
osadowych i metamorficznych, 4 – różnorodnych form 
skalnych (np. otoczaków z koryt rzecznych lub wybrzeży 
morskich, graniaków i konkrecji), 5 – skamieniałości 
roślinnych i zwierzęcych, 6 – muszli mięczaków (małży, 
ślimaków i głowonogów), 7 – szkieletów koralowców 
kolonijnych i osobniczych, 8 –  bursztynów i pereł,  
a także 9 – meteorytów, tektytów i złota.

Geoturystyka poszukiwawcza jako dziedzina (dział)  
geoturystyki istnieje od wielu lat, choć dotychczas jak  

i geoturystyka terapeutyczna nie została jeszcze  
zdefiniowana.

Uprawianie geoturystyki poszukiwawczej w znaczny 
sposób umożliwiają i ułatwiają: wydawane od wielu lat,  
w kraju i za granicą, liczne mapy, przewodniki 
kieszonkowe, leksykony przyrodnicze oraz atlasy skał, 
minerałów i skamieniałości, a także cieszące się coraz 
większą popularnością i dużym zainteresowaniem,  
organizowane w wielu miastach giełdy minerałów,  
skał i skamieniałości. 

Dużą atrakcją są w wielu krajach zawody w płukaniu 
złota. W polsce co roku w złotoryi, w ostatni weekend 
maja, odbywają się międzynarodowe mistrzostwa  
w płukaniu złota, a w zlatych Horach Śląsko-morawski  
klub poszukiwaczy złota organizuje na początku lipca  
mistrzostwa Czech, Słowacji i europy w płukaniu złota.

SKArBy OPOLSZcZyZny
Geologicznymi i co za tym idzie – geoturysty- 

cznymi skarbami Opolszczyzny są bogactwa naturalne,  
w szczególności złoto, występujące w aluwialnych 
piaskach złotonośnych okolicy Głuchołaz, a także liczne  
różnorodne formy fałdowe wykształcone w zmetamor- 
fizowanych metałupkach pyłowcowo-iłowcowych 
(fyllitach) odsłaniających się: 1 – na zboczach malowniczej  
doliny złotego potoku między Jarnołtówkiem  
a pokrzywną, 2 – na stromych zboczach doliny bystrego 
potoku, 3 – w czynym wyrobisku w Jarnołtówku  
(dawna nazwa: kopalnia odkrywkowa „dewon”). 

bogactwem geoturystycznym Opolszczyzny są też  

ślady działalności wulkanicznej sprzed prawie miliona 
lat, wykształcone w formie potoków i pokryw lawowych, 
kominów i czopów wulkanicznych oraz kraterów  
wulkanicznych utworzonych z zasadowej lawy i materiałów 
piroklastycznych.

W wielu wygasłych wulkanach Opolszczyzny 
zlokalizowano wyrobiska eksploatacyjne, co pozwala  
obecnie nie tylko zaglądać do wnętrza wygasłych  
wulkanów (np. w rejonie Graczy), ale także chodzić  
w ich wnętrzu po czopach wulkanicznych i potokach 
lawowych, obserwując od środka dawne kominy 
wulkaniczne. 

ZłOTO OPOLSZcZyZny i PrZyLeGłych TerenóW
 rePuBLiKi cZeSKieJ

na południu Opolszczyzny, w północno-zachodniej  
części Gór Opawskich między Głuchołazami po 
stronie polskiej na północy, a zlatymi Horami i Górą 
poprzeczną (přičną horą) na południu, po stronie czeskiej,  
w zlatohorskiej Vrchovinie (która jest czeską częścią 
rozdzielonych granicą państwową Gór Opawskich)  
znajduje się eksploatowane od średniowiecza  
głuchołasko-zlatohorskie zagłębie złotonośne, rozdzielone 
obecnie polsko-czeską granicą (ryc.1).

Ślady występowania złota na terenie tego zagłębia  
znajdują obecnie odzwierciedlenie zapisie  
kartogra  ficz nym w nazwach:

potoku - złoty potok (ryc. 1), • 
rzeki - zlata Opavica (dawna nazwa Opawicy),• 
miejscowości - zlaté Hory (ryc. 1),• 
pasma górskiego – zlatohorska Vrchovina, • 
 jeziora – zlaté jezero (na wschód od drogi prowadzącej • 
od granicy z polską do zlatych Hor),
szczytu – zlaty Chlum czyli złoty pagórek  • 
o wysokości 875 m (ryc.1), 
pieszego szlaku turystycznego – szlak „złotych • 
Górników” w rejonie przedniej kopy,  
sztolni – zlatá štola czyli złota sztolnia (ryc. 2),• 
grupy skał – złote Wrota (ryc. 2), • 
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ryc. 1. powierzchniowe ślady średniowiecznej eksploatacji złota w głuchołasko-zlatohorskim zagłębiu złotonośnym  
wg krawczyka (2002), z wyznaczonymi przez baziuka i Grodzickiego (1997) złotonośnymi osadami korytowymi  

białej Głuchołaskiej, złotego potoku i prudnika, z uzupełnieniami autora

Fig. 1. Surface traces of gold exploitation in the Middle Ages in Głuchołazy-Zlate Hory gold-bearing region according  
to Krawczyk (2002) with delimited by Baziuk and Grodzicki (1997); gold-bearing channel deposits in Biała Głuchołaska,  

Złoty Potok and Prudnik, with supplements by author

terenu złotonośnego w dolinie Hraničnego potoku –  • 
na ryžovištích; terminem ryžoviště Czesi określają 
miejsca wypłukiwania złota z osadów rzecznych  
(ryc. 1).

miasto zlaté Hory zawdzięcza swoje powstanie  
średniowiecznemu górnictwu złota, a jedna z jego  
poprzednich nazw edelstein oznacza szlachetny kamień, 
czyli rudę złota eksploatowaną w pobliżu. 

ZłOżA ZłOTA W GłuchOłASKO-ZLATOhOrSKim 
ZAGłęBiu ZłOTOnOŚnym

złoża głuchołasko-zlatohorskiego zagłębia złoto-
nośnego zlokalizowane są na stosunkowo dużym obszarze 
między (ryc.1 i 2): Jesenikiem na zachodzie (po stronie  
czeskiej), Głuchołazami na północy (po stronie polskiej), 
Jindřichovem na wschodzie (po stronie czeskiej) oraz 
górnym biegiem rzeki Opawicy (Opavice), zwanej dawniej 
zlatą Opavicą i rzeki Černej Opavy na południu (po stronie 
czeskiej). 

złoża złota występują w postaci złóż pierwotnych  
i wtórnych okruchowych. pierwotne złoża złota 

wykształcone w głuchołasko-zlatohorskim zagłębiu,  
tworzy zespół hydrotermalnych złotonośnych żył  
kwarcowych (ryc. 3) lub kwarcowo-skaleniowych  
związanych genetycznie z późnowaryscyjskimi intruzjami 
granitoidowymi Sudetów Wschodnich. W żyłach tych 
złoto występuje w formie rozproszonej w siarczkach  
metali ciężkich, głównie w złotonośnym pirycie (FeS2).  
W rejonie Głuchołaz złoto występuje także w złoto-
nośnych pirytach impregnujących dolnodewońskie łupki 
łyszczykowe (majerowicz, Sawicki, 1958). Obecność 
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ryc. 2. miejsca występowania (1) piasków złotonośnych w okolicy Głuchołaz  
i zlatych Hor (według Grodzickiego, 1972, z uzupełnieniami autora)

Fig. 2. Gold-bearing sandy-deposits (1) occurrence sites near Głuchołazy  
and Zlate Hory (according to Grodzicki, 1972, with supplements by author)

ryc. 3. ruda złota – próba pobrana z najbogatszej części pierwotnego złoża  złoto-nośnego przed zamknięciem kopalni, sztolnia 
na stoku Góry poprzecznej 975 m n.p.m. (přičnej hory).  

Szeroka strefa przegubowa sfałdowanych złotonośnych żył kwarcowych z intensywną mineralizacją siarczkową – głównie 
pirytem złotonośnym z podrzędną ilością galeny. Fot. dr tomasz Ciesielczuk

Fig. 3. Gold ore – a sample from the richest part of the original gold-bearing  
deposit, before closing of the mine, adit on the slopes of the Poprzeczna Góra 975 m (Přična hora).  

A wide hinge of winding-and-turning, gold-bearing quartz ledges with intensive  
sulfide  mineralization – mostly gold-bearing pyrite with small galena quantities.  

Phot. dr Tomasz Ciesielczuk
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okruszcowania złotem stwierdzono także w skałach 
warstw andelskohorskich przeobrażonych w niskim  
stopniu metamorfizmu regionalnego, odsłaniających się 
w przełomowych dolinach złotego potoku i dolnej części 
bystrego potoku w rejonie Jarnołtówka (malec i in., 1992).  
 rejon poprzecznej Góry (přičnej hory), po stronie  
czeskiej, jest obszarem występowania bogatych rud  
polimetalicznych, które były intensywnie eksploato-
wane od średniowiecza aż prawie do końca XX wieku. 
Występujące w rejonie poprzecznej Góry liczne  
pierwotne złoża złota i metali towarzyszących  
rozpoznano sześcioma poziomami eksploatacyjnymi  
do głębokości 290 m. Wydrążono liczne zespoły chodników 
i szybów o łącznej długości aż 120 km. Od roku 1965 
eksploatowano głównie rudy miedzi przy 20% zawartości 
Cu w rudzie. roczny uzysk miedzi wynosił około 200 
tys. ton. z polimetalicznej rudy uzyskiwano także cynk,  
ołów, niewielkie ilości wolframu, a także kobaltu i złota. 
Szacunkowo w rejonie poprzecznej Góry wyeksploatowano 
około 13 mln ton rudy różnych metali. 

Wtórne złoża złota powstają w efekcie wietrzenia  
i erozji pierwotnych złóż złotonośnych. Siarczki złotonośne 
występujące w złożu pierwotnym w procesie wietrzenia 
łatwo ulegają utlenianiu i przechodzą w rozpuszczalne 
siarczany wydzielając jednocześnie złoto rodzime. 
W strefach utleniania złotonośnych siarczków może 
dochodzić do koncentracji złota nawet w przypadkach,  
jeśli minerały macierzyste zawierały bardzo niewielkie 
ilości kruszcu. produkty wietrzenia pierwotnych minerałów 
złotonośnych i skał macierzystych wraz z wydzielonym  
z nich złotem rodzimym gromadzą się  
w przypowierzchniowej strefie wietrzenia, skąd 
są wypłukiwane i transportowane przez potoki  
i rzeki. W korycie rzecznym z materiałem  
okruchowym są transportowane trakcyjnie także drobne  
ziarna, łuski i blaszki złota rodzimego (ryc. 4 i 5),  
ale jedynie na bardzo krótkie odległości od złóż 
pierwotnych. złoto, ze względu na swoją niezwykle 
wysoką gęstość (19,3 g/cm3) jest szybko deponowane  
i dlatego nie może być daleko transportowane.

W miejscach, gdzie znacznie maleje prędkość 
przepływu wody w korycie rzecznym, przy jednoczes - 
  nym zmniejszaniu się zdolności ransportowej rzeki,  
dochodzi do akumulacji i koncentracji złota, a także  
zespołu minerałów ciężkich i powstania wtórnych 

okruchowych koncentracji złota, czyli piasków i żwirów 
złotonośnych (ryc. 2). 

W efekcie badań zespołu minerałów ciężkich  
występujących osadach tarasów akumulacyjnych złotego 
potoku i białej Głuchołaskiej muszer i łuszczkiewicz 
(1997) stwierdzili występowanie: 

goethytu (FeOOH) – gęstość 3,3-4,3, • 
chalkopirytu (CuFeS• 2) – gęstość 4,1-4,3,
rutylu (tiO• 2) – gęstość 4,20-4,30, 
barytu (baSO• 4) – gęstość 4,3-4,7,
monacytu (Ce,la,nd,th)[pO• 4] – gęstość 4,6-5,5,
cyrkonu (zr[SiO• 4]) – gęstość 4,67-4,71, 
ilmenitu (FetiO• 3) – gęstość 4,68-4,76,
hematytu (Fe• 2O) – gęstość 4,95-5,26,
pirytu (FeS• 2) – gęstość 5,0-5,2,
magnetytu (Fe• 2O3 x FeO) – gęstość 5,5-6,5,
kasyterytu (SnO• 2) – gęstość 6,7-7,1,
złota rodzimego (Au) – gęstość 19,28.• 

W osadach tych stwierdzono także obecność 
piroksenów (gęstość od ok. 3,0 do 3,6) i amfiboli  
(gęstość 2,85 – 3,60).

Wielkość ziaren minerałów ciężkich waha się od kilku 
mikronów do 0,5 mm, a stopień ich obtoczenia jest słaby 
lub średni. Jedynie kryształy magnetytu nie wykazują 
śladów transportu.

akumulacja i koncentracja złota zachodzi najczęściej  
w uprzywilejowanych miejscach koryta rzecznego,  
a mianowicie w obrębie płycizn, łach meandrowych  
brzegu wypukłego i płaskich brzegów, a także w zagłę- 
bieniach, szczelinach i kieszeniach koryta rzecznego 
oraz przed naturalnymi przeszkodami takimi jak występy  
skalne w dnie koryta, utworzone z bardziej odpornych  
na wietrzenie i erozję warstw skalnych. 

ziarna i drobne okruchy złota zdeponowane  
w uprzywilejowanych miejscach koryta rzecznego  
nie pozostają w miejscu ich depozycji, lecz ze względu  
na swoją wysoką gęstość migrują w dół osadu, 
między znacznie lżejszymi ziarnami piasku,  
tworząc w spągu rzecznych osadów, warstwy złotonośne.  
Dlatego największe i najzasobniejsze koncentracje 
okruchowych złóż złota i minerałów ciężkich powstają  
zawsze w spągowej części osadów rzecznych,  
a największe ziarna złota tzw. samorodki mogą zalegać 
nawet bezpośrednio na skalnym podłożu wśród bruku 
korytowego.
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ryc. 4. złoto rodzime z osadów rzecznych złotego potoku pobranych na granicy polsko-czeskiej.  
zdjęcie wykonane w świetle odbitym, bez analizatora. Fot. dr andrzej muszer

Fig. 4. Original gold from river deposits of the Złoty Potok, found on the Czech-Polish border.  
The photograph taken in reflected light, withut analyzer. Phot. dr Andrzej Muszer

We współczesnych aluwiach białej Głuchołaskiej,  
złotego potoku, bystrego potoku, a także Olešnicy oraz  
w górnych odcinkach Černej Opavy i Opavicy stwierdzono 
proces koncentracji złota (Grodzicki, 1972, 2002).  
Oznacza to, że pierwotne złoża złota w dalszym ciągu 
ulegają wietrzeniu i są erodowane, a być może złoto 
ulega też redepozycji z wyżej ległych wtórnych złóż 
złotonośnych.

złotonośny obszar pierwotnych licznych złóż złota  
i występowania rud polimetalicznych w rejonie  
poprzecznej Góry (přičnej hory) po stronie czeskiej, jest 
odwadniany od zachodu przez potok Olešnice wpadający  
do białej Głuchołaskiej (ryc. 1), natomiast wschodnie 
stoki Góry poprzecznej odwadnia złoty potok, płynący 
na północ przez granicę czesko-polską, Jarnołtówek  
i pokrzywną w kierunku prudnika (ryc. 1). 
Oba te potoki wypływając i przepływając przez 
nieustannie wietrzejącą strefę pierwotnych złóż złota  
transportują na teren polski złoto rodzime. 

baziuk i Grodzicki (1997) opierając się na analizach 
szlichowych, wyznaczyli w rejonie Głuchołaz trzy  
obszary występowania korytowych piasków i żwirów 
złotonośnych:

dwa kilometry na północ od Głuchołaz (na odcinku • 
około 6 km od granicy polsko-czeskiej wzdłuż 
koryta białej Głuchołaskiej do bodzanowa;  
ryc. 1),
w dolinie prudnika (na odcinku 2 km, od miasta  • 
prudnik na zachód w górę rzeki; ryc. 1),  
wzdłuż koryta złotego potoku (na odcinku około • 
9 km od granicy polsko-czeskiej w Jarnołtówku,  
aż po łąkę prudnicką; ryc. 1).  

badania baziuka i Grodzickiego (1997) wykazały,  
że koncentracja złota w przebadanych osadach  
aluwialnych białej Głuchołaskiej, prudnika i złotego  
potoku jest niska i nie przekracza trzech ziaren  
o wielkości do 0,2 mm na około 30 kg przemytego 
materiału, ale autorzy nie wykluczają możliwości istnienia 
miejsc o znacznie większej koncentracji tego kruszcu.

złoto rodzime występujące w piaskach i żwirach 
złotonośnych w rejonie zlatych Hor i Głuchołaz ma 
niewielką domieszkę srebra. Składa się ono w 86,6%  
ze złota i w 13,4 % ze srebra (Grodzicki, 1972).

muszer i łuszczkiewicz, (1997) badając zawartości 
złota w osadach rzecznych tarasów akumulacyjnych  
białej Głuchołaskiej w rejonie Głuchołaz oraz mad  
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ryc. 5. złoto rodzime z osadów rzecznych złotego potoku pobranych na granicy  
polsko-czeskiej. zdjęcie wykonane w świetle odbitym, bez analizatora. Fot. dr andrzej muszer

Fig. 5. Original gold from river deposits of the Złoty Potok, found on the Czech-Polish border.  
The photograph taken in reflected light, withut analyzer. Phot. dr Andrzej Muszer

i tarasów akumulacyjnych złotego potoku w rejonie 
Jarnołtówka stwierdzili:

obecność złota rodzimego we wszystkich badanych • 
próbach,
możliwe  pochodzenie złota z obszaru Czeskiej  • 
republiki,
występowanie największej ilości złota w osadach  • 
terasy akumulacyjnej złotego potoku,
przed tamą w Jarnołtówku w pobliżu granicy • 
państwowej (ryc. 3 i 4), 
zawartość złota, w przeliczeniu na objętość • 
pobranego z terasy materiału osadowego, od 0,04 
do 0,2 g/m3.  

Jednak rzeczywista zawartość złota w przebadanych 
próbach wg muszera i łuszczkiewicza (1997) jest nieco 
większa, z tego względu, że w procesie badawczym  
najdrobniejsze ziarna złota rodzimego o rozmiarach 
poniżej 10-20 μm w dużym stopniu przeszły do odpadów,  
a były obecne w badanych próbach.

ZłOTO OPOLSZcZyZny W ZAPiSie hiSTOrycZnym
O długotrwałej i znacznej ilości eksploatowanego  

złota w głuchołasko-zlatohorskim zagłębiu świadczą  
dokumenty archiwalne. 

Dokument z 1263 roku wydany przez biskupa 
wrocławskiego zaleca ludności Głuchołaz płacić czynsz  
od swych parceli budowlanych i łanów w złocie  
(Grodzicki, 1972). Czynsz ten pobierano od mieszczan 
głuchołaskich jeszcze w XiV wieku (Dziewulski, 1963).  

O znacznym wydobyciu złota w rejonie Głuchołaz 
świadczy także rabunek dużej ilości złota dokonany  
w Głuchołazach w 1445 roku (Dziewulski, 1963).  
kopalnie w zlatych Horach dostarczyły w latach  
1653–1686 złota o wartości 20073 dukatów i srebra  
o wartości 495 talarów (Grodzicki, 1972).

Szacunkowo przyjmuje się, że tylko ze złóż głucho-
łaskich uzyskano około 2800 kg złota w okresie około 
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eKSPLOATAcJA ZłOTA W ZAPiSie ArcheOLOGicZnym

dwustopięćdziesięcioletniej eksploatacji, ze średnim  
rocznym uzyskiem około 11 kg złota. Według przybli-
żonych obliczeń całkowita powierzchnia eksploatacyjna 

tylko w rejonie Głuchołaz wynosiła około 40 ha,  
z której wydobyto około 200 000 m2 złotonośnego  
piasku i żwiru (Fajklewicz i in., 2002). 

ryc. 6.  zrekonstruowany przebieg średniowiecznej sztolni trzech króli według Večeřa i Večeřovej (2002)  
oraz mikoša (2002), z uzupełnieniami autora

 przebieg sztolni trzech króli z bocznymi przecznicami,  1-3 –  doły i zapadlisko po stronie polskiej,   
3 – zapadlisko powstałe 15 stycznia 2001 nad sztolnią trzech króli o średnicy 6,5 m  i głębokości 6 m,  i-Xi – jamy, doły, leje, 

zapadliska, hałdy i skarpy po stronie czeskiej (patrz ryc. 7),   szlak złotych Górników

Fig. 6. Reconstructed rout of the medieval Three Kings adit  according to Večeřa and Večeřova (2002)  
and Mikoš (2002), with supplements by author 

 routs of the Terre Kings adit with  lateral cross headings,  1-3 – pits and a fall of ground on the Polish side of the bor-
der,  3 – fall of ground of the 15th of January  2001 over the Three Kings adit 6,5 m in diameter  

and 6 m deep,  I-XI – dens, pits, falls of ground, heaps and slopes on the Czech side of the border (see Fig. 7),  
 Gold-Miners, path

pogórnicze i poeksploatacyjne obiekty związane  
z dawną eksploatacją złota, zlokalizowane w północnej, 
dolnej części stoku przedniej kopy i w strefie zakola  
białej Głuchołaskiej (ryc. 1 i 6) oraz w dolinie zdrojnika 
(potoku zdrojowego) i dolinie Sarniego potoku  
(ryc. 6) były badane przez trzydzieści lat przez  
archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego pod  
kierunkiem prof. kaźmierczyka. efektem tych prac było  
rozpoznanie, opisanie i zinwentaryzowanie licznych  
wyrobisk górniczych i pozostałości szybów oraz hałd 
płonnego nadkładu, przemytego urobku i przypuszczalnie 
reliktów płuczek. 

znacznym osiągnięciem badawczym archeologów 
było rozpoznanie, w nieco wyższej części stoku przedniej 
kopy, gdzie miąższość płonnego nadkładu jest większa, 
około stu reliktów szybów górniczych w kształcie 
kolistych zagłębień, o średnicy około 4-5 m i głębokości 
kilkudziesięciu cm, otoczonych niskim wałem ziemnym. 
ponadto rozpoznano także, w strefie wschodniego 
zbocza przedniej kopy, kilkadziesiąt reliktów szybów 
na wysokich terasach Sarniego potoku (dopływ potoku  
zdrojowego, tzw. zdrojnika) o wyraźnym zróżnicowaniu 
konstrukcyjnym i zmiennych średnicach 3-10 m.  
na północnej terasie relikty szybów mają zarysy  
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okrągłe lub owalne, a na południowej, kwadratowe  
lub wieloboczne (krawczyk, 2002). 

Unikalnym osiągnięciem archeologicznym było 
poznanie i dokładne sprofilowanie wnętrza dwóch szybów 
złotonośnych wraz z komorą eksploatacyjną w części 
złożowej warstwy złotonośnej. Szyby te zlokalizowane 
były na wtórnym złożu złota w dolnej części zbocza  
przedniej kopy na terenie rezerwatu „nad białką”.  
W odkopanych szybikach, które w przekroju pionowym  
miały kształt klepsydry, prof. kazimierczyk (wide: 
krawczyk, 2002) wyróżnił trzy segmenty: 1 – lejkowate 

przyziemie wejściowe o górnej średnicy 2,8 m stopniowo 
zwężające się do średnicy 1 m, 2 –  wąską walcowatą 
gardziel, o średnicy około 1m, 3 – komorę eksploatacyjną 
w części złożowej, stopniowo rozszerzającą się od średnicy 
około 1 m do 3,4 m na dnie szybu. Szyby te były w całości 
szalowane i stemplowane drewnem, z którego pozostały 
jedynie negatywowe ślady. W profilu szybu stwierdzono 
stosunkowo niewielki nadkład o miąższości 3 m, (1,8 m 
gliny i 1,2 m piasku) oraz strefę złożową (żwir złotonośny 
zalegający na głębokości od 3,0 m do 4,2 m).

ŚLADy eKSPLOATAcJi ZłOTA W mOrfOLOGii Terenu

licznymi kolejnymi śladami po dawnej eksploatacji  
złota w rejonie zakola białej Głuchołaskiej są  
zarejestrowane w morfologii terenu, na powierzchni  
około 5 ha, nieregularne nierówności kilkumetrowej 
głębokości i wysokości. nierówności te są wyrażone: 
krętymi skarpami o wysokości do 6 m, prostymi rowami 
lub wąwozami kilkudziesięciometrowej długości, oraz 
pojedynczymi kopcami i hałdami (mapa topograficzna 

arkusza Głuchołazy zdrój, skala 1: 10 000). istniejące 
na tym terenie długie wąwozy, o szerokości 30-80 m  
i głębokości do 10 m, powstały wg Sitka (1998) w efekcie 
wzajemnego połączenia się zlokalizowanych blisko  
siebie licznych szybików. W miejscach dawnego płukania 
złota na zachodnim stoku przedniej kopy zachowały 
się do dziś resztki progów i tam, a nawet kamienne  
fundamenty płuczek (Sitko, 1998).

GeOZAGrOżeniA W STrefie ZłOTOnOŚneGO ZAGłęBiA 
GłuchOłASKO-ZLATOhOrSKieGO

na linii Głuchołazy–konradów–zlate Hory stwier-
dzono po obu stronach granicy kilkadziesiąt obiektów 
związanych z eksploatacją złota. Są to głównie pozostałości 
po dużych szybach w formie lejów o średnicy 15-20 m, 
z towarzyszącymi im nieregularnymi kopcami i hałdami 
płonnego nadkładu (krawczyk, 2002; ryc.7. i-Xi).

O istniejących od kilkuset lat podziemnych 
obiektach górniczych na linii Głuchołazy–konradów–
zlate Hory świadczą dawne i współczesne zapadliska  
powierzchni terenu. kroniki historyczne dokumentują 
dość częste zapadanie się gruntu w rejonie konradowa  
w XiX w. W 1869 r. powstało tak duże zagłębienie terenu, 
że „zmieściłaby się tam karuzela”, w 1873 r. zapadło się 
275 m2 powierzchni terenu odsłaniając częściowo stary 
szyb o średnicy około 19 m i głębokości około 12 m,  
oszalowany deskami z przepływającą wodą na jego 
dnie. po 1945 roku dochodziło również do podobnych  
zapadlisk terenu. pod koniec lat osiemdziesiątych  
w rejonie konradowa zapadła się przypuszczalnie jedna  
z bocznych przecznic głównej sztolni (Fajklewicz i in., 2002).

W połowie stycznia 2001 r. na terenie pola ornego,  
po zachodniej stronie drogi  wojewódzkiej 411, w pobliżu 
przystanku pkS i drogowego przejścia granicznego  
konradów–zlate Hory w efekcie zapadnięcia się  
ziemi powstał lej o średnicy 6,5 m i głębokości około 6 m 
(krawczyk, 2002). to ostatnie zapadlisko zlokalizowane 
jest około 170 m na n od drogi Starowicwice–podlesie  
i około 90 m na WnW od przystanku autobusowego przy 
drodze Głuchołazy–zlate Hory (ryc. 6, punkt 3).

W zapisach archiwalnych istnieją liczne informacje  
o sztolniach spełniających jednocześnie funkcję 
poszukiwawczą, eksploatacyjną,  odwodnieniową i wen-
tylacyjną. najwięcej informacji archiwalnych dotyczy 
sztolni trzech króli, której prawdopodobny przebieg 
zrekonstruowano na podstawie zlokalizowanych po 
stro-nie polskiej i czeskiej  dawnych i współczesnych 
zapadlisk terenu, zespołu jam, a także odnalezienia wejścia  
do sztolni znajdującego się w Głuchołazach, nad torami  
kolejowymi Głuchołazy – mikulovice, w pobliżu dawnej 
stacji kolejowej pkp Głuchołazy zdrój, przy ulicy  
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ryc. 7. Wejście do sztolni trzech króli w Głuchołazach (a)  
i topograficzne zróżnicowanie terenu, spowodowane średniowieczną działalnością  

górniczą oraz awnymi i współczesnymi zapadliskami, w strefie zespołu szybów  
wentylacyjno-eksploatacyjnych nad sztolnią trzech króli po stronie czeskiej (i – Xi, por. ryc. 6),  

według Večeřa i Večeřovej (2002), z uzupełnieniami autora

Fig. 7. Entrance to the Three Kings adit in Głuchołazy (A) and topographic differentiation  
of the terrain as the result of mining in the Middle Ages, ancient and contemporary falls of ground  

in  the area of ventilation-and-exploitation shafts above the Three Kings adit on the Czech side  
(I–XI, see Fig. 6), according to Večeřa and Večeřova (2002), with supplements by author

zdrojowej w rejonie rowu o południkowym przebiegu, 
długości około 50 m i głębokości 3 m, przy stożku 
wypływowym (ryc. 7a). Sztolnia trzech króli miała  
6 km długości i głębokość około 100 m. Wypływająca  

z tej sztolni woda poruszała młyn wodny w Głuchołazach 
(mikoš, 2002; Večeřa i Večeřova, 2002).
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GeOZAGrOżeniA POWODZiOWe

GeOZAGrOżeniA OSuWiSKOWe W STrefie PrZełOmu  
BiAłeJ GłuchOłASKieJ

Wody powodziowe białej Głuchołaskiej w 1460 roku  
zalały znaczną część Głuchołaz, kolejną powódź 
w rejonie Jarnołtówka spowodowała groźna burza  
z gradobiciem i ulewą 21 lipca 1658. Jednak   
największe straty w tym rejonie spowodowała  powódź,  

wywołana długotrwałymi opadami deszczu  w lipcu  
1903 roku. Wody powodziowe zniszczyły wtedy  
większość budynków w Jarnołtówku, pokrzywnej  
i w moszczance, most kolejowy w moszczance oraz 
kościół w Jarnołtówku.

Szubieniczna Góra (325 m n.p.m.) od strony 
południowej podcięta jest stromym około 20-metrowym  
urwiskiem powstałym w efekcie działalności erozyjnej  
białej Głuchołaskiej. Skrajem tego urwiska przebiega 
czynna linia kolejowa Głuchołazy – mikulovice.  
podstawa tego urwiska jest nieustannie erodowana przez 

białą Głuchołaską. a więc, około 600 metrowy odcinek 
torów kolejowych, nad zakolem białej Głuchołaskiej,  
w strefie stromego 20-metrowego urwiska jest nieustannie 
zagrożony osunięciem do którego może dojść w efekcie 
nagłych przepływów wód powodziowych spowodo-
wanych długotrwałymi opadami deszczu.

PODSumOWAnie
pragnę zachęcić czytelników, a szczególnie studentów 

geoturystki, do osobistego poznania głuchołasko-
zlatohorskiego zagłębia złota, które jest nie tylko  
niezwykle atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym latem  
i zimą regionem turystyczno-wypoczynkowym w skali 
międzynarodowej, ale także terenem o wyjątkowych 
walorach turystycznych, przyrodniczych, dydaktycznych 
i archeologicznych, szczególnie dla studentów geologii, 
geografii, ochrony środowiska i ekologii oraz archeologii 
górniczej i geofizyki.

Głuchołasko-zlatohorski zagłębie złotonośne ze  
względu na obfite i niezwykle interesujące ślady 
średniowiecznej i współczesnej działalności górniczej  
jest też idealnym celem wycieczek szkolnych  
i praktyk studenckich, a także terenem licznych  
wystąpień piasków i żwirów złotonośnych, z których  
w dalszym ciągu można wypłukiwać zarówno liczne  
minerały ciężkie jak też złoto rodzime. blaszki tego  
kruszcu wypłukane z osadów rzecznych złotego  
potoku przez dra antoniego muszera i andrzeja  
łuszczkiewicza zostały ukazane w powiększeniu  
 na rycinach 4 i 5.

Szczególnie ciekawymi i rzadkimi obiektami morfolo-
gicznymi w tym rejonie są nieciągłe deformacje powierz- 
chni terenu o charakterze zapadlisk, które można 
obserwować między Głuchołazami a zlatymi Horami  
wzdłuż średniowiecznej sztolni trzech króli.  
Večeřa i Večeřova (2002) zaproponowali wytyczenie  

międzynarodowej ścieżki dydaktycznej między  
Głuchołazami a zlatymi Horami nad zrekonstruowaną  
sztolnią trzech króli, z jednoczesnym odnowieniem  
wlotu do tej sztolni w Głuchołazach.

 Do najważniejszych celów prowadzonych na tym  
obszarze badań należy zaliczyć rozpoznanie pełnej  
historii eksploatacji złota w zagłębiu Głuchołasko 
-zlatohorskim, poznanie stosowanych w przeszłości  
technik górniczych oraz organizacji wydobywania  
złota, a także uzysanie dalszych informacji o możliwości  
tworzenia się w przyszłości powierzch niowych  
zapadlisk w rejonie sztolni trzech króli. W tym 
celu konieczne jest prowadzenie dalszych badań 
archeologiczno-geologiczno-środowiskowych z wyko- 
rzystaniem stosowanej przez geofizyków metody  
mikrograwimetrycznej pozwalającej na wyznaczenie 
stref zagrożonych w przyszłości powstawaniem  
powierzchniowych zapadlisk poeksploatacyjnych.

Podziękowania. bardzo dziękuję panu dr andrzejowi 
muszerowi za zdjęcia złocin, dzięki którym możemy 
zobaczyć jak wyglądają w powiększeniu blaszki złota  
rodzimego, które w dalszym ciągu można wypłukiwać  
z osadów rzecznych złotego potoku, białej Głuchołaskiej 
i prudnika. bardzo dziękuję też panu dr tomaszowi  
Ciesielczukowi za wykonanie zdjęcia rudy złota,  
a panu mgr radosławowi Wróblowi za pomoc  
w graficznych uzupełnieniach rycin.
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Treść. turystyka uzdrowiskowa stanowi ważny element składowy dolnośląskiego produktu turystycznego, obok takich  
produktów jak: karkonosze i turystyka aktywna, pałace, zamki i dziedzictwo kultury, agroturystyka i ekoturystyka,  
Dolnośląskie podziemia i Fortyfikacje, turystyka weekendowa, turystyka biznesowa oraz Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa.  
artykuł ukazuje konkurencyjną pozycję dolnośląskich uzdrowisk na tle kraju, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń  
w ich rozwoju. W opracowaniu wykorzystano między innymi metodę analizy statystycznej i tekstowej. 

Słowa kluczowe: regionalny produkt turystyczny, turystyka uzdrowiskowa, uzdrowiska,  produkty uzdrowiskowe,  
pozycja konkurencyjna.

Abstract. Spa tourism is an important component of the tourism product of lower Silesia, in addition to such products  
as: karkonosze and active tourism, palaces, castles and cultural heritage, agritourism and ecotourism, lower Silesian basements 
and Fortifications, Weekend tourism, business tourism and the Cistercian route and pilgrimage tourism. the article describes  
competitive position of lower Silesian health resorts against a background of the country, with particular emphasis on the  
opportunities and risks in their development. in the study used, inter alia, statistical and text analysis method. 

Keywords: regional tourism product, spa tourism, health resorts, health resorts products, competitive position.

1 Wydział turystyki i rekreacji, Wrocławska Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław 
2 instytut politologii, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50 – 137 Wrocław, e – mail: aleksandra.gromelska@uni.wroc.pl

turystyka uZdrowiskowa na dolnym Śląsku 
 – stan obecny i perspektywy roZwoju

 spa tourism in lower silesia – current state and development prospects

WSTęP

Sformułowana przez Światową Organizację zdrowia 
definicja zdrowia ma istotny wpływ na dzisiejsze  
rozumienie turystyki zdrowotnej i kierunki jej rozwoju. 
zdrowie traktowane jest tutaj jako pozytywny stan 
fizyczny, psychiczny i społeczny a nie tylko brak choroby 
lub niedo-magania (Sokołowska, 1990). Definicja ta 
umożliwiła zwrócenie uwagi na ogromny wpływ decyzji  
i zachowań prozdrowotnych człowieka na stan jego 
zdrowia i samopoczucie. turystyka zdrowotna stanowi 
doskonałą okazję do przywrócenia lub osiągnięcia zdrowia 
w przypadku osób chorych, ale także w odniesieniu do osób  
zdrowych umożliwia poprawę stanu zdrowia fizycznego  

i psychicznego. ponadto stanowi ona także sposobność  
do utrwalenia i utrzymania prawidłowej kondycji  
psychofizycznej człowieka. istotne jest tutaj zarówno  
przywrócenie zdrowia, jak też i jego utrzymanie.  
W literaturze przedmiotu spotkać można również 
definicje turystyki zdrowotnej wyłączające z tego 
pojęcia oferty skierowane do osób chorych. Jednakże 
o wiele trafniejsze wydaje się szerokie rozumienie 
turystyki zdrowotnej, jako „ogół stosunków lub zjawisk  
wynikających z pobytu i podróży osób, dla których  
głównym motywem i celem dominującym jest leczenie,  
poprawa lub zachowanie zdrowia” (białk – Wolf, 2010).

biUletyn naUkOWy WrOCaWSkieJ WyŻSzeJ SzkOły inFOrmatyki StOSOWaneJ, 
tUryStyka i rekreaCJa 2 (2): 17 - 28, 2011 r.
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zgodnie z rejestrem ministerstwa zdrowia  
w województwie dolnośląskim znajduje się 11 spośród 
44 występujących w polsce miejscowości posiadających 
status uzdrowiska. największą grupę dolnośląskich 
uzdrowisk stanowią uzdrowiska podgórskie, 
położone na wysokości od 200 do 400 m n.p.m.,  
są to odpowiednio: Cieplice zdrój, Czerniawa zdrój,  
polanica zdrój, Długopole zdrój, Duszniki zdrój,  
Szczawno zdrój, kudowa zdrój. W województwie 
dolnośląskim występują także trzy uzdrowiska  

górskie, położone na wysokości od 400 do 800 m n.p.m.:  
Jedlina zdrój, Świeradów zdrój i lądek zdrój oraz  
jedno uzdrowisko nizinne, położone na wysokości  
do 200 m n.p.m. – przerzeczyn zdrój (tab. 2). Warto  
tu również podkreślić, że żadne inne województwo 
w polsce nie posiada tak dużej liczby uzdrowisk  
statutowych, jak właśnie województwo dolnośląskie. 
Dopiero na drugim miejscu  uplasowało się województwo 
małopolskie, skupiające 9 polskich uzdrowisk. 

tak ujmowaną turystykę zdrowotną, kierującą swoją 
ofertę zarówno do osób chorych jak też i zdrowych, tworzą 
takie elementy składowe, jak:  turystyka uzdrowiskowa, 
turystyka medyczna, turystyka lecznicza, turystyka  
wellness i urlop zdrowotny (białk – Wolf, 2010).  
trzy pierwsze z wymienionych form turystyki  
zdrowotnej mają na celu przede wszystkim leczenie  
i poprawę stanu zdrowia. natomiast zasadniczym  
celem turystyki wellness i urlopu zdrowotnego jest 
zachowanie zdrowia (tab.1). 

turystyka uzdrowiskowa realizowana jest w uzdro- 
wiskach przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego  
przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych,  

takich jak między innymi gazy lecznicze,  
kopaliny lecznicze, wody lecznicze i wody termalne,  
oraz leczniczych właściwości klimatu (Ustawa  
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym,  uzdrowiskach i obszarach ochrony  
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,  
Dz.U. 2005 nr 167. poz. 1399, art. 2.). Uzdrowiska  
stanowią „swoiste rezerwaty zdrowia” (kaczmarska,  
2010), w których realizowana jest działalność w zakresie  
jak najszerszego zapobiegania chorobom i ich leczenia  
w oparciu o zabiegi przyrodolecznicze, a także  
działalność wypoczynkowo – turystyczna. 

Turystyka 

uzdrowiskowa

Turystyka lecznicza Turystyka 

medyczna 

Turystyka wellness Urlop zdrowotny

• obejmuje rehabilitację, 

leczenie chorób

przewlekłych, 

profilaktykę leczniczą 

w miejscowości 

uzdrowiskowej,

• opiera się na zabiegach 

przyrodoleczniczych

• obejmuje podróże związane 

z lecznictwem w wielu 

dyscyplinach medycyny 

(z wyłączeniem metod 

przyrodoleczniczych),

• dotyczy turystyki krajowej

• obejmuje planowanie 

leczenia za granicą,

• dotyczy turystyki 

międzynarodowej

• pobyty w obiektach Spa 

ze specjalistycznym 

zapleczem, których celem 

jest osiągnięcie ogólnego, 

dobrego samopoczucia,

• oferta zawiera zabiegi 

relaksacyjne, fitness, 

aktywność umysłową, 

zdrową żywność

• urlop połączony

z pojedynczymi 

świadczeniami 

służącymi zdrowiu

Cel: leczenie, poprawa stanu zdrowia Cel: zachowania zdrowotne

tabela 1. Formy turystyki zdrowotnej. (białk – Wolf, 2010) 

Table 1. Forms of health tourism. (Białk – Wolf, 2010) 

uZDrOWiSKA DOLnOŚLąSKie nA TLe KrAJu
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Uzdrowiska nizinne

Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn 
Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Wieniec Zdrój

Uzdrowiska nadmorskie

Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki

Uzdrowiska podgórskie

Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, 
Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne

Uzdrowiska górskie

Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów 
Zdrój

tabela 2. podział polskich uzdrowisk ze względu na ich położenie geograficzne (ministerstwo zdrowia.c)

Table 2. Division of polish health resorts due to their geographical location (Ministry of Health.c)

ryc.1. lokalizacja uzdrowisk w polsce (http://gazetakuracjusza.pl)

Fig.1. Map of health resorts in Poland (http://gazetakuracjusza.pl)
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Jednakże jak wynika z danych Głównego Urzędu  
Statystycznego, szczególną rolę w zakresie turystyki 
uzdrowiskowej odgrywa województwo zachodnio-
pomorskie. na jego obszarze znajduje się wprawdzie 
tylko 5 uzdrowisk statutowych, takich jak: Dąbki,  
kamień pomorski, kołobrzeg, połczyn zdrój, Świnoujście, 
jednakże województwo to posiada największą liczbę  
łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego  
(szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych), blisko 
¼ wszystkich łóżek w polsce. Województwo 
dolnośląskie zajęło tutaj dopiero drugie miejsce  
(tj. 15,1% wszystkich łóżek). następne w kolejności pod  
tym względem były województwa małopolskie  
(tj. 14,6%) i kujawsko-pomorskie (tj. 14,5%). 
również jeśli idzie o liczbę kuracjuszy stacjonarnych 
przebywających w miejscowościach uzdrowiskowych  
to najważniejszą rolę odegrało województwo  
zachodniopomorskie, gdzie w zakładach uzdrowisko-
wych przebywało 27% wszystkich kuracjuszy. Dopiero  
na drugim miejscu znalazło się województwo  
kujawskopomorskie, liczące 16,8% ogółu kuracjuszy  
w polsce i na trzecim województwo dolnośląskie, 
skupiające 14,9% wszystkich kuracjuszy korzystających  
z lecznictwa uzdrowiskowego – stacjonarnego (tab. 3).

Ofertę uzdrowisk zachodniopomorskich najczęściej też 
wybierali cudzoziemcy, dopiero na drugim miejscu znalazło 
się województwo dolnośląskie. ponad 85% wszystkich 
kuracjuszy obcokrajowców, w tym szczególnie niemców, 
skorzystało z lecznictwa uzdrowiskowego w trybie  
stacjonarnym w następujących polskich uzdrowiskach: 
Dąbki, kamień pomorski, kołobrzeg, połczyn zdrój, 
Świnoujście. Ofertę dolnośląskich uzdrowisk wybrało 
9,3% wszystkich kuracjuszy – cudzoziemców (tab. 3). 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
liczba kuracjuszy stacjonarnych (cudzoziemców) 
zmniejszyła się w roku 2009 w stosunku do roku 
wcześniejszego o około 18,5%. W badanym okresie  
odnotowano również spadek liczby kuracjuszy 
pełnopłatnych (o 12,4 % mniej niż w 2008 r. i o 24,0 % 
względem 2007 r.). zmalał również ich udział w ogólnej  
liczbie leczonych stacjonarnie – o blisko 4,5 punktu  
procentowego wynosząc 24,3% (GUS, 2010.b).

Ograniczenia te są przede wszystkim skutkiem  
kryzysu gospodarczego o zasięgu niemal powszechnym. 
załamanie się aktywności gospodarczej na świecie stało się  
odczuwalne również i w polsce w drugiej połowie 
2008 r., a rok 2009 przyniósł dalsze pogorszenie  
najważniejszych wskaźników makroekonomicznych  

Wyszczególnienie Liczba łóżek 
na dzień 31 XII

Kuracjusze lecznictwa 
stacjonarnego ogółem

W tym 
cudzoziemcy

W tym 
pełnopłatni

Kuracjusze 
ambulatoryjni

Ogółem 37888 100% 619556 100% 42814 100% 141761 100% 69788 100%
Dolnośląskie 5732 15,1 90117 14,5 3982 9,30 21690 15,3 12936 18,50
Kujawsko-pomorskie 5500 14,5 103471 16,8 318 0,70 22369 15,8 4815 6,90
Lubelskie 1429 3,8 20915 3,3 56 0,10 3007 2,1 1984 2,80
Małopolskie 5556 14,6 76418 12,3 260 0,60 15325 10,8 12641 18,10
Mazowieckie 232 0,6 4356 0,7 32 0,07 442 0,3 1050 1,50
Podkarpackie 3776 10,0 60889 9,8 204 0,50 7571 5,3 2399 3,40
Podlaskie 195 0,5 4144 0,7 6 0,01 275 0,2 36 0,05
Pomorskie 1173 3,2 16756 2,7 25 0,05 1480 1,0 875 1,30
Śląskie 2299 6,1 31646 5,1 871 2,00 2027 1,5 6980 10,00
Świętokrzyskie 2096 5,5 36335 5,9 524 1,20 12870 9,1 12291 17,60
Warmińsko-mazurskie 606 1,5 7453 1,2 - - - - - -

Zachodniopomorskie 9294 24,5 167056 27 36536 85,30 54705 38,6 13781 19,70

tabela 3. lecznictwo uzdrowiskowe w polsce w 2009 (Główny Urząd Statystyczny, 2010.b)

Table 3. Health resort treatment in Poland in 2009 (Central Statistical Office, 2010.b)
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(Ministerstwo Gospodarki, 2010).  spadek popytu  
krajowego stał się odczuwalny również i na rynku  
uzdrowiskowym. kraje generujące znaczny ruch  
przyjazdowy do polski dotknięte zostały w szczególnym  
stopniu negatywnymi skutkami kryzysu, co miało  
ogromny wpływ na rozmiary zagranicznej turystyki  
przyjazdowej do polski. Jak wynika z danych instytutu  
turystyki liczba turystów przyjeżdżających do polski  
w 2009 r. zmniejszyła się o około 10% w stosunku  
do roku 2008. przy czym największa tendencja 
spadkowa wystąpiła w przypadku takich 
państw jak niemcy, estonia, łotwa i rumunia  
o ponad 20% (bartoszewicz & Skalska, 2010). 

Warto tu jednocześnie podkreślić, że choć odnotowano  
zmniejszenie liczby turystów zagranicznych 
korzystających z usług uzdrowiskowych w stosunku 
do roku 2008, to jednak od momentu przystąpienia 
polski do Ue notuje się wzrost zapotrzebo- 
wania cudzoziemców na usługi polskich sanatoriów  
i uzdrowisk, zwłaszcza na usługi nastawione na 

ogólną poprawę samopoczucia (typu Spa i Wellness),  
pielęgnację urody oraz przeciwdziałanie starzeniu się.  
i choć w 2009 r.  nastąpił spadek liczby turystów  
zagranicznych w tym segmencie rynku, to jednak  
odnotowano wzrost wydatków kuracjuszy zagranicznych 
w polsce. turyści cudzoziemcy, których głównym 
celem przyjazdu do polski w 2009 r. był cel  
zdrowotny, pozostawili w naszym kraju 294 mln USD,  
tj. około 5,7% wpływów łącznych, gdy tymczasem  
w  2008 r. było to zaledwie 3,6% (bartoszewicz  
& Skalska, 2010). 

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy w najmniejszym  
stopniu dotknął turystykę uzdrowiskową. Stopień  
wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach  
uzdrowiskowych w polsce ukształtował się na poziomie  
80,7%, gdy tymczasem wskaźnik ten liczony dla  
wszystkich turystycznych obiektów zbiorowego  
zakwaterowania wyniósł w 2009 r. zaledwie 35,7%  
(GUS, 2010.c). 

TurySTyKA uZDrOWiSKOWA W WOJeWóDZTWie DOLnOŚLąSKim

tabela 4. Uzdrowiska statutowe w województwie dolnośląskim (ministerstwo zdrowia.c)

Table 4. Statutory health resorts in the Lower Silesia (Ministry of Health.c)

Województwo dolnośląskie

powiat kłodzki

Duszniki Zdrój, Długopole Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Polanica Zdrój
powiat lubański

Świeradów Zdrój, Czerniawa Zdrój,
powiat wałbrzyski

Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój
powiat dzierżoniowski

Przerzeczyn Zdrój,
powiat jeleniogórski

Cieplice Zdrój,

największa liczba dolnośląskich uzdrowisk skupiona 
jest na obszarze powiatu kłodzkiego, są to odpowiednio  
takie miejscowości, jak: Duszniki zdrój, Długopole zdrój,  
kudowa zdrój, lądek zdrój i polanica zdrój.  
Drugie miejsce pod względem liczby uzdrowisk  

statutowych zajmują powiaty lubański i wałbrzyski.  
W powiecie lubańskim położone są takie miejscowości  
uzdrowiskowe, jak: Świeradów zdrój i Czerniawa zdrój,  
a w powiecie wałbrzyskim: Jedlina zdrój i Szczawno 
 zdrój (tab. 4).
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W polskich uzdrowiskach prowadzone jest 17  kierun- 
ków leczniczych, takie jak:

1) choroby ortopedyczno-urazowe; 2) choroby układu 
nerwowego; 3) choroby reumatologiczne; 4) choroby  
kardiologiczne i nadciśnienie; 5) choroby naczyń  
obwodowych; 6) choroby górnych dróg oddechowych;  
7) choroby dolnych dróg oddechowych; 8) choroby 
układu trawienia; 9) cukrzyca; 10) otyłość; 11) choroby 
endokry-nologiczne; 12) osteoporoza; 13) choroby skóry;  
14) choroby kobiece; 15) choroby nerek i dróg 
moczowych; 16) choroby krwi i układu krwiotwórczego;  
17) choroby oka i przydatków oka. Wszystkie te kierunki 
lecznicze można spotkać na Dolnym Śląsku (tab. 5). 

Dolnośląskie uzdrowiska specjalizują się w leczeniu 
chorób, będących najczęstszą przyczyną  podjęcia  
kuracji uzdrowiskowej, tj. chorób reumatycznych  
i ortopedyczno-urazowych.  ponadto wyodrębniono też 

tu nowe kierunki lecznicze – grupy chorobowe  coraz 
powszechniej występujące i wymuszające konieczność 
odpowiedniego przygotowania specjalistycznego, takie 
jak: cukrzyca, osteoporoza, otyłość (ponikowska, 2002). 

Warto tu jednocześnie podkreślić, że polskie uzdro- 
wiska jeszcze przed rokiem 1989 specjalizowały się  
w wąskim zakresie, zwykle prowadziły bowiem jeden  
lub dwa profile lecznicze. Okres transformacji był dla  
nich szczególnie trudny. przedsiębiorstwa uzdrowiskowe 
borykały się z licznymi problemami finansowymi  
i organizacyjnymi. ich niska konkurencyjność wiązała 
się z zapóźnieniami technicznymi i technologicznymi,  
a także degradacją majątku.  rozwiązania przyjęte  
w ramach reformy służby zdrowia pogarszały jeszcze  
tę trudną sytuację. znacząco ograniczono nakłady  
na lecznictwo uzdrowiskowe, zmniejszono liczbę  
zamawianych usług, co prowadziło do spadku  

ryc.2. mapa uzdrowisk na Dolnym Śląsku (http://www.ezdroje.pl/wojewodztwa/dolnoslaskie.aspx)

Fig.2. Spa Resorts in the Lower Silesia (http://www.ezdroje.pl/wojewodztwa/dolnoslaskie.aspx)
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tabela 5. kierunki lecznicze dolnośląskich uzdrowisk (ministerstwo zdrowia.a)

Table 5. Treatment directions of Lower Silesian health resorts (Ministry of Health.a) 

poziomu sprzedaży. Dodatkowym utrudnieniem było  
nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kasy chorych.  
konsekwencją tego był spadek płynności finansowej 
przedsiębiorstw uzdrowiskowych i ich niska konkuren-
cyjność (Wołowiec, 2007).

podmioty uzdrowiskowe zaczęły poszerzać zakres  
świadczonych usług, wprowadzały dodatkowe profile  
lecznicze, chcąc zwiększyć wartość kontraktów  
z kasami Chorych. Szczególny nacisk kładły przy tym  
na uwzględnianie w swej ofercie leczenia schorzeń,  
na które było największe zapotrzebowanie ze strony  
kas Chorych, tj.: choroby reumatologiczne, ortopedycz 
no-urazowe, neurologiczne, kardiologiczne i diabeto- 
logiczne. także w ofercie dolnośląskich uzdrowisk  
dostosowano kierunki lecznicze do tej grupy schorzeń  
(ponikowska, 2002). 

rozwój funkcji uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku  

był możliwy tylko za sprawą znajdujących się tutaj  
złóż kopalin leczniczych oraz leczniczych właściwości 
klimatu. W uzdrowiskach dolnośląskich przydatność 
środowiska przyrodniczego do celów zdrowotnych  
wynika przede wszystkim z  bogatych zasobów wód  
leczniczych, zwłaszcza w rejonie polanicy zdrój,  
Dusznik zdrój, kudowy zdrój, lądka zdrój  
i Szczawna zdrój (tab. 6). 

Wody te znajdują zastosowanie w kuracji pitnej, a także  
przy zabiegach balneologicznych, zwłaszcza kąpielach 
leczniczych i inhalacjach. na Dolnym Śląsku występują 
zasoby rzadkich w polsce wód radoczynnych, między 
innymi w lądku zdrój i Świeradowie oraz wód 
termalnych – w Cieplicach zdrój i lądku zdrój, a ponadto  
gazy lecznicze, które oprócz Dusznik zdrój 
zlokalizowane są jeszcze w polsce tylko w krynicy zdrój  
(ponikowska, 2002). 
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Choroby ortopedyczno - urazowe X X X X X X X X X X X

Choroby reumatologiczne X X X X X X X X X X X

Choroby układu nerwowego X X X X

Osteoporoza X X X X X X

Choroby nerek i dróg moczowych X X X

Choroby oka i przydatków oka X

Cukrzyca X X X

Choroby dolnych dróg oddechowych X X X X X

Choroby górnych dróg oddechowych X X X X X

choroby kardiologiczne i nadciśnienie X X X X X X

Choroby krwi i układu krwiotwórczego X X

Choroby naczyń obwodowych X X X X X

Choroby układu trawienia X X X X X X

Choroby kobiece X X X

Choroby endokrynologiczne X

Choroby skóry X X

Otyłość X X
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tabela 6.  Table 6.

Nazwa obszaru

górniczego

Nazwa ujęcia Charakterystyka kopaliny leczniczej potwierdzona

świadectwem

Cieplice

"Cieplice" źródło nr 1-Marysieńka woda słabozmineralizowana, swoista 0,06% fluorkowa, 

krzemowa,

hipertermalna

źródło nr 2-Sobieski nie eksploatowane, brak świadectwa

źródło nr 4-Nowe nie eksploatowane, brak świadectwa

C1 nie eksploatowane, brak świadectwa

C2 słabozmineralizowana woda swoista 0,06% fluorkowa, 

krzemowa,

hipertermalna

Czerniawa-Zdrój

"Czerniawa Zdrój" nr 4- Jan-II woda mineralna, swoista 0,27% wodorowęglanowo-wapniowo-

magnezowa,

szczawa, krzemowa, żelazista

Długopole-Zdrój

"Długopole-Zdrój" Renata woda mineralna, swoista 0,13% wodorowęglanowo-wapniowo-

magnezowosodowa,

szczawa, krzemowa, żelazista

Emilia woda swoista 0,08% wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa, 

szczawa,

żelazista, radonowa

Kazimierz woda mineralna, swoista 0,11% wodorowęglanowo-wapniowo-

magnezowosodowa,

szczawa, żelazista

Duszniki Zdrój

"Duszniki" Pieniawa Chopin woda mineralna, swoista 0,22% wodorowęglanowo-wapniowo-

sodowa,

szczawa, krzemowa, żelazista

Jan Kazimierz woda mineralna, swoista 0,15% wodorowęglanowo-wapniowo-

sodowa, szczawa

B-4 woda mineralna, swoista 0,27% wodorowęglanowo-wapniowo-

sodowomagnezowa,

szczawa,żelazista, radonowa

nr 39 woda mineralna, swoista 0,19% wodorowęglanowo-wapniowo-

sodowa,

szczawa, krzemowa

B-3 Jacek woda mineralna, swoista 0,12% wodorowęglanowo-wapniowo-

magnezowa,

szczawa

Zimny Zdrój nie wykorzystywane w lecznictwie, brak świadectwa

Agata nie wykorzystywane w lecznictwie, brak świadectwa

B-1 nie wykorzystywane w lecznictwie, brak świadectwa

B-2 nie wykorzystywane w lecznictwie, brak świadectwa

Jedlina Zdrój

"Jedlina Zdrój" J-300 woda mineralna, swoista 0,11% wodorowęglanowo-wapniowo-

magnezowosodowa,

fluorkowa, żelazista, radonowa, szczawa

J-600 nie eksploatowane, brak świadectwa

Kudowa Zdrój

"Kudowa-Zdrój" nr 2- Moniuszko woda mineralna, swoista 0,36% wodorowęglanowo-sodowo-

wapniowa, szczawa

nr 3- Marchlewski woda mineralna, swoista 0,21% wodorowęglanowo-sodowo-

wapniowa, szczawa

źródło Górne woda mineralna, swoista 0,26% wodorowęglanowo-sodowo-

wapniowa,

żelazista, szczawa

K-200 woda mineralna, swoista 0,33% wodorowęglanowo-sodowo-

wapniowa, krzemowa, szczawa
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tabela 6. zasoby naturalnych surowców leczniczych w dolnośląskich uzdrowiskach  (ministerstwo zdrowia.b)

Table 6. Resources of natural raw materials of treatment in Lower Silesian health resorts (Ministry of Health.b) 

Nazwa obszaru
górniczego

Nazwa ujęcia Charakterystyka kopaliny leczniczej potwierdzona
świadectwem

Lądek Zdrój
"Lądek-Zdrój" źródło Jerzy woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 

radonowa, termalna
źródło Wojciech woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 

siarczkowa, radonowa,
termalna

źródło Curie-
Skłodowska

woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 
radonowa, termalna

źródło Chrobry woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 
siarczkowa, radonowa,
termalna

źródło Dąbrówka woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 
siarczkowa, radonowa

nr L-2 Zdzisław woda słabozmineralizowana, swoista 0,02% fluorkowa, 
siarczkowa, radonowa,
termalna

Polanica Zdrój
"Polanica Zdrój" Wielka Pieniawa woda mineralna, swoista 0,15% wodorowęglanowo-wapniowa, 

szczawa
Pieniawa Józefa I woda mineralna, swoista 0,11% wodorowęglanowo-wapniowa, 

szczaw
Pieniawa Józefa II woda słabozmineralizowana, swoista 0,076% kwasowęglowa
P-300a woda mineralna, swoista 0,26% wodorowęglanowo-wapniowa, 

szczawa
Przerzeczyn

"Przerzeczyn" nr II woda słabozmineralizowana, swoista 0,043% radonowa
nr VIII woda słabozmineralizowana, swoista 0,055% radonowa
nr IX woda słabozmineralizowana, swoista 0,048% radonowa

Szczawno Zdrój
"Szczawno" Mieszko woda mineralna, swoista 0,36% wodorowęglanowo-sodowa, 

szczawa
Dąbrówka woda mineralna, swoista 0,20% wodorowęglanowo-sodowo-

wapniowa, szczawa
Młynarz woda mineralna, swoista 0,22% wodorowęglanowo-sodowo-

magnezowowapniowa, szczawa
Marta (Ma-1) woda mineralna, swoista 0,27% wodorowęglanowo-sodowa, 

radonowa, szczawa
Świeradów Zdrój

"Świeradów" Źródło Górne woda słabozmineralizowana, swoista 0,027%, radonowa, 
szczawa

nr 1A woda mineralna, swoista 0,13% wodorowęglanowo-magnezowo-
wapniowa, szczawa, krzemowa, żelazista

zakłady uzdrowiskowe stanowią podstawę świad-
czenia usług uzdrowiskowych w uzdrowiskach. zalicza 
się do nich przede wszystkim: szpitale uzdrowiskowe,  
sanatoria uzdrowiskowe, przychodnie uzdrowiskowe  
i zakłady przyrodolecznicze. placówki te tworzą trwały 
element infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach 
uzdrowiskowych (Oparka, klementowski, 2006).  
W 2009 r. na Dolnym Śląsku znajdowało się  
65 takich zakładów, gdy tymczasem w całej polsce  
były to 222 obiekty zlokalizowane we wszystkich  
polskich uzdrowiskach (GUS, 2010.a). Wśród placówek  

świadczących usługi uzdrowiskowe w województwie  
dolnośląskim przeważały szpitale i sanatoria uzdro- 
wiskowe. największą liczbę obiektów odnotowano  
w uzdrowiskach powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego 
(tab.7).

Uzdrowiska dolnośląskie stanowią znaczący  
element składowy dolnośląskiego, ale także i krajowego 
produktu turystycznego. Wśród markowych produktów  
turystycznych województwa dolnośląskiego znalazły się 
bowiem takie produkty jak: 
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karkonosze i turystyka aktywna,• 
pałace, zamki i dziedzictwo kultury,• 
agroturystyka i ekoturystyka,• 
Dolnośląskie podziemia i Fortyfikacje,• 
Turystyka weekendowa,• 
turystyka biznesowa,• 
szlak cysterski i turystyka pielgrzymkowa,• 
Dolnośląskie Uzdrowiska (polska agencja • 
rozwoju turystyki, 2009). 

Województwo dolnośląskie postrzega rozwój turystyki  
za jeden z priorytetowych kierunków rozwoju  
społeczno-gospodarczego reionu, szczególny nacisk  
przy tym kładzie właśnie na rozwój turystyki  
w miejscowościach uzdrowiskowych (polska agencja 
rozwoju turystyki, 2009). 

Obecnie w ramach regionalnego programu 
Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 
– 2013 realizowany jest projekt współfinansowany przez Ue  
ze środków Funduszu rozwoju regionalnego –  

"Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”. zakłada on promocję 
dolnośląskich uzdrowisk pod hasłem: "Do wód na  
udany wypoczynek ". Ogólnopolska kampania reklamowa  
o wartości ponad 2 mln zł umożliwi dolnośląskim  
gminom uzdrowiskowym zaprezentowanie swojego 
potencjału turystycznego, szczególnie w zakresie  
turystyki zdrowotnej. Uzdrowiska te mają sposobność 
reklamować się pod wspólnym hasłem, które brzmi –  
„Do wód na udany wypoczynek”. W ramach prowadzonej 
kampanii dolnośląskie kurorty zaprezentują swój  
potencjał, na który składają się zarówno infrastruktura  
uzdrowiskowa, złoża wód mineralnych i leczniczych,  
unikalny mikroklimat i różnorodne atrakcje turystyczne. 
Odświeżenie wizerunku Dolnego Śląska jako regionu  
o kilkusetletnich tradycjach uzdrowiskowych –  to główny 
cel kampanii. kampania promocyjna prowadzona będzie 
poprzez między innymi: akcję outdoorową (tj. dwie  
dwutygodniowe kampanie billboardowe w ośmiu  

tabela 7. zakłady uzdrowiskowe na Dolnym Śląsku w 2009 – stan w dniu 31.12.2009   
(Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2010)

Table 7. Health resorts institutions in Lower Silesia in 2009 (Statistical Office in Wrocław, 2010)

Wyszczególnienie Ogółem Szpitale i sanatoria 

uzdrowiskowe 

Przychodnie 

uzdrowiskowe

Stacjonarne zakłady 

rehabilitacji 

leczniczej

Zakład 

przyrodoleczniczy

Województwo 
dolnośląskie

65 54 7 1 3

Podregion jeleniogórski
Powiat 

jeleniogórski:

Szklarska Poręba

1 - - 1 -

Powiat lubański:

Czerniawa Zdrój
Świeradów Zdrój

4 4 - - -

Miasto na prawach 

powiatu:  Jelenia 

Góra:

Cieplice Zdrój

5 4 1 - -

Podregion wałbrzyski
Powiat 

dzierżoniowski: 

Przerzeczyn 
Zdrój

1 1 - - -

Powiat kłodzki:

Długopole Zdrój
Duszniki Zdrój
Kudowa Zdrój
Lądek Zdrój
Polanica Zdrój

37 30 4 - 3

Powiat wałbrzyski:

Jedlina Zdrój
Szczawno Zdrój

17 15 2 - -
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województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, 
wielkopolskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim, 
lubuskim, kujawsko-pomorskim), reklamę w internecie, 
reklamę telewizyjną, publikację reklam prasowych.  

Jej zadaniem będzie pozyskanie potencjalnych turystów  
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem w duchu  
filozofii Wellness do dolnośląskich uzdrowisk (Urząd  
marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.b).  

ZAKOńcZenie

na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na ogromne  
zmiany, które w ostatnich miesiącach przechodzą 
dolnośląskie kurorty. Jedną z nich jest kontynuacja, 
rozpoczętych jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku, 
działań prywatyzacyjnych dolnośląskich uzdrowisk.  
z przekształceń własnościowych wyłączono uzdrowisko  
lądek – Długopole. kurorty w lądku i Długopolu  
stanowić będą dobro narodowe i nie zostaną sprywa- 
tyzowane, podobnie jak i inne polskie uzdrowiska:  
busko zdrój, Ustroń, krynica – Żegiestów, Ciechocinek, 
kołobrzeg, rymanów i Świnoujście (Chomatowska, 2011). 
W 2010 r. sprywatyzowano na Dolnym Śląsku zespół  
Uzdrowisk kłodzkich i Uzdrowisko Cieplice. Spółki  
te stały się własnością podmiotów: kGHm i Fundusz 
inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych.  
Od początku 2011 r. trwają intensywne prace nad 
prywatyzacją Uzdrowiska przerzeczyn Sp. z o.o.,  
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.a. i Uzdrowiska 
Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. (ministerstwo Skarbu 
państwa).

Druga ze zmian dotyczy ogromnych inwestycji,  
realizowanych w dolnośląskich uzdrowiskach w ramach 
regionalnego programu Operacyjnego. na modernizację 
dolnośląskich kurortów przeznaczono blisko 48,5 mln zł, 
z tego przede wszystkim na rewitalizację i przebudowę 
parków zdrojowych, budowę i modernizację przestrzeni 
publicznej uzdrowisk, rozbudowę i odnowienie 
infrastruktury uzdrowiskowej (Urząd marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.a).    

Działania te przyczynią się z pewnością do zwiększenia 
konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk i ekspansji 

funkcji turystycznej w regionie. Szczególnie ważna wydaje 
się już dziś dalsza rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej, 
noclegowej, gastronomicznej, kulturalnej i informacyjno-
recepcyjnej w dolnośląskich gminach uzdrowiskowych. 
te nowe inwestycje poprawią innowacyjność produktową 
regionalnych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, co 
z pewnością przełoży się na wzrost poziomu jakości 
świadczonych usług, zadowolenia i satysfakcji klientów 
z pobytu w dolnośląskich miejscowościach uzdrowisko-
wych. W najbliższych latach rola turystyki uzdrowiskowej 
powinna się jeszcze bardziej zwiększyć. Wpływ na to 
mają przede wszystkim przemiany demograficzne, w tym 
wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, dłuższa 
oczekiwana długość życia, wzrost świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa i związana z nią rosnąca troska o własne 
zdrowie, a także chęć niwelowania negatywnych skutków 
rozwoju cywilizacji. lecznictwo uzdrowiskowe znajduje 
bowiem zastosowanie w leczeniu chorób przewlekłych, 
zwłaszcza cywilizacyjnych, a także w rehabilitacji i 
profilaktyce zdrowotnej. kuracja uzdrowiskowa jest 
skute-cznym narzędziem, które umożliwia zahamowanie  
rozwoju choroby, jak również sprzyja zapobieganiu  
ewentualnym ciężkim powikłaniom, a nawet kalectwu.  
ponadto poprzez bogatą ofertę dolnośląskich  
uzdrowisk w zakresie profilaktyki pierwotnej,  
kierowanej do osób zdrowych, pobyt w uzdrowisku 
prowadzi do wzmacnia naturalnych mechanizmów 
obronnych organizmu, zwiększa jego ogólną wydolność  
i właściwości adaptacyjne, a ponadto umożliwia relaksację 
i poprawę urody. 
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Treść. W pracy przedstawiono propozycję trasy geoturystycznej z karpacza na Skalny Stół wzdłuż Sowiej Doliny,  
we wschodniej części karkonoszy. Dolina ta stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych tej części Sudetów,  
głównie z uwagi na znajdujący się tutaj szlak turystyczny na najwyższy szczyt karkonoszy (Śnieżkę – 1602 m n.p.m.) 
oraz wyrobiska poeksploatacyjne w kruczych Skałach, gdzie wydobywano m.in. szafiry. ponadto na krótkim odcinku  
można tu obserwować, zarówno bardzo stare skały metamorficzne, reprezentowane głównie przez łupki łyszczykowe  
i gnejsy, jak również młodsze skały magmowe (granitoidy), które intrudowały w te starsze tworząc tzw. pluton karkonoszy.  
Wzdłuż wytyczonej trasy wyznaczono cztery geostanowiska obejmujące najbardziej reprezentatywne i interesujące odsłonięcia  
skalne, zarówno z uwagi na ich walory mineralogiczne, jak i tektoniczne. Odpowiednio oznakowana i opisana w terenie trasa  
ta może stanowić doskonały cel dla wycieczek dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym, łącząc turystykę z edukacją.

Słowa kluczowe: geoturystyka, geotrasa, geostanowisko, karkonosze, sudety. 

Abstract. the geotouristic route (georoute) from karpacz to the Skalny Stół (rocky table) along the Sowia Dolina  
(Owl Valley), in the eastern part of the karkonosze mts. was proposed in this paper. the valley constitutes one of biggest  
touristic attractions of this part of the Sudetes mts., mainly because of a tourist trail being found here to the highest peak of the  
karkonosz mts. (Śnieżka – 1 602 m a.s.l.) and post-exploitation excavations in krucze Skały (raven rocks), where among others  
sapphires were mined. moreover at the very short distance it is possible here to observe, both very old metamorphic rocks,  
represented mainly by mica schists and gneisses, as well as younger igneuos rocks (granitoids), which intruded in the older ones  
forming the so-called karkonosze pluton. along the marked out georoute four geosites were designed embracing  
the most representative and interesting of rock exposures, both because of their mineralogical, as well as tectonic  
values. appropriately marked and described in the field this georoute can constitute the ideal destination  
of school or touristic excursions and student field trips, combining tourism with educational purposes.

Keywords: geotourism, georoute, geosite, karkonosze Mts., sudetes.
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WSTęP

potencjał geoturystycZny sowiej doliny  
(karkonosZe, polska południowo-Zachodnia)

geotouristic potential of the sowia valley  
(karkonosZe mts., south-west poland)

biUletyn naUkOWy WrOCaWSkieJ WyŻSzeJ SzkOły inFOrmatyki StOSOWaneJ, 
tUryStyka i rekreaCJa 2 (2): 29 - 38, 2011 r.

Sowia Dolina to jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
urokliwych dolin górskich w karkonoszach, a także  
w całych Sudetach (ryc. 1). każdego roku odwiedza ją 
tysiące turystów udających się z karpacza na Śnieżkę 
(najwyższy szczyt karkonoszy – 1602 m n.p.m.) lub Skalny  
Stół. Obszar ten znajduje się w obrębie karkonoskiego  

parku narodowego lub jego otuliny, a także –  
ustanowionego dziesiątego września 2010 roku  
– Geoparku krajowego (knapik & migoń, 2010). 

W obrębie samej doliny, jak i na zboczach ją otacza-
jących, przez stulecia prowadzono prace poszukiwawcze  
i wydobywcze, związane z występującymi tu drogimi 
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kamieniami oraz cennymi kruszcami (Sachanbiński, 
2005). tego typu działalność w tym rejonie została już 
opisana we Wrocławskiej księdze Walońskiej w XV 
wieku (łapot, 1978). W drugiej połowie XiX wieku  
w Sowiej Dolinie działały kopalnie złota, miedzi i ołowiu, 

których pozostałości w postaci opuszczonych, częściowo  
zasypanych lub zawalonych sztolni i hałd, można 
obserwować przede wszystkim na zboczach Czarnej kopy 
(łapot, 1978). 

ryc. 1. Sowia Dolina z czarnego szlaku turystycznego, widok w kierunku północnym

Fig. 1. Sowia Dolina (Owl Velley) from black tourist route, view towards north

TrASA GeOTurySTycZnA
proponowana geotrasa (georoute) o wybitnych  

walorach geoturystycznych została wytyczona  
w znacznej części wzdłuż czarnego szlaku turystycznego, 
przebiegającego z karpacza, poprzez Sowią Dolinę na  
Sowią przełęcz i dalej na Śnieżkę (1602 m  
n.p.m.) lub Skalny Stół (1281 m n.p.m.), we  
wschodnich karkonoszach (ryc. 2). Wzdłuż trasy 
wyznaczono cztery geostanowiska (geosities), stanowiące 
najbardziej reprezentatywne odsłonięcia o szczególnych 
i wybijających się ponad inne lokalizacje, walorach 
geoturystycznych (Żaba & Gaidzik, 2010).

Geostrasa rozpoczyna się w karpaczu przed Ośrodkiem 
Doskonalenia kadr S.W. „krucze Skały”, na końcu ulicy 
Obrońców pokoju. Jest to jednocześnie miejsce gdzie 
rozdzielają się dwa szlaki turystyczne (zielony i czarny) 
biegnące dotąd wspólnie spod byłego dworca pkp  
w karpaczu (ryc. 2). po drugiej stronie potoku płomnicy 
znajduje się pierwsze geostanowisko krucze Skały  
(ryc. 2). Od tego miejsca, aż na Sowią przełęcz  
podążamy czarnym szlakiem urystycznym, po drodze  
mijając kolejne dwa geostanowiska. Jedno  
(geostanowisko 2 – Szeroki most) znajduje się  

niedaleko skrzyżowania czarnego szlaku turystycznego  
z zielonym (biegnącym tzw. „tabaczną Ścieżką”  
na przełęcz Okraj; ryc. 2). Drugie natomiast 
(geostanowisko 3 – ze sztolnią) jest zlokalizowane 
tuż nad potokiem płomnica, z drugiej strony niż szlak  
turystyczny, naprzeciwko charakterystycznego szczytu  
buława (877 m n.p.m.; ryc. 2). po dotarciu na 
Sowią przełęcz (1164 m n.p.m.) niebieskim szlakiem 
turystycznym udajemy się na ostatnie z wyznaczonych  
geostanowisk – Skalny Stół (1281 m n.p.m.; ryc. 2).

Wyznaczona geotrasa znajduje się w części 
południowej masywu łużycko-izerskiego (Żelaźniewicz & 
aleksandrowski, 2008), w strefie kontaktowej waryscyjskiej 
intruzji granitoidowej karkonoszy z metamorficznymi 
skałami jej południowej i południowo-wschodniej osłony  
reprezentowanymi głównie przez gnejsy, łupki 
łyszczykowe i granatowe oraz hornfelsy jednostki  
izersko-kowarskiej (mazur, 1995, 2005; aleksandrowski  
& mazur, 2002; mazur & aleksandrowski, 2003;  
mazur et al., 2007; ryc. 3). 

Skały granitoidowe plutonu karkonoskiego odsłaniają 
się w północnej części Sowiej Doliny, pozostała jej część 
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ryc. 2. trasa geoturystyczna (biała, przerywana linia) wzdłuż  
Sowiej Doliny z lokalizacją geostanowisk (cyfry w kółkach od 1 do  4)

Fig. 2. Location of geosites (numbers in circles from 1 to 4)  
along the designed georoute (white, dashed line)

ryc. 3. Szkic geologiczny bloku karkonosko-izerskiego  
(według mazura & aleksandrowskiego, 2001; zmodyfikowane).  

kwadratem zaznaczono rejon trasy geoturystycznej

Fig. 3. Geological sketch map of the Karkonosze-Izera Block  
(according to Mazur & Aleksandrowski, 2001; modified).  

The area of geotouristic route is outlined

leży w natomiast w obrębie skał osłony (ryc. 4). budowa 
geologiczna Sowiej Doliny została ukształtowana podczas 
trzech głównych etapów ewolucji tektonometamorficznej 
(mazur, 1995, 2005; aleksandrowski & mazur, 2002;  
mazur & aleksandrowski, 2003; mazur et al., 2007), podczas 
których zaszły następujące wydarzenia geologiczne: 
1 – miał miejsce metamorfizm regionalny oraz 

nasuwanie się głównych jednostek tektonicznych ku nW; 
2 – nastąpił kolaps ekstensyjny ku eSe, polegający 
na „rozjeżdżaniu się” uprzednio powstałej struktury 
płaszczowinowej, pod koniec tego etapu miała miejsce  
intruzja granitoidów karkonoszy prowadząca do  
lokalnych przeobrażeń o charakterze kontaktowym 
3 –  powstała fleksura wschodnich karkonoszy.
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ryc. 4. trasa geoturystyczna wzdłuż Sowiej Doliny na tle budowy geologicznej z zaznaczonymi  
geostanowiskami – liczby w kółkach od 1 do 4 (według berga, 1940; zmodyfikowane i uproszczone);
1 – granitognejsy, 2 – gnejsy, 3 – łupki łyszczykowe i granitowe, 4 – granity karkonoskie, 5 – utwory 

czwartorzędowe (głównie aluwialne), 6 – ważniejsze uskoki, 7 – przebieg proponowanej geotrasy

Fig. 4. Location of geosites (numbers in circles from 1 to 4) on geological sketch of  
Sowia Dolina (according to Berg, 1940; modified and simplified);

1 – granitogneisses, 2 – gneisses, 3 – mica and garnet schists, 4 – Karkonosze granites,  
5 – Quaternary deposits (mainly alluvium), 6 – main faults, 7 – proposed georoute

GeOSTAnOWiSKO 1: Krucze SKały
  pierwsze z wyznaczonych geostanowisk znajduje 

się w karpaczu, na prawym brzegu płomnicy, pomiędzy 
Osiedlem Skalnym, a Wilczą porębą (naprzeciwko 
Ośrodka Doskonalenia kadr S.W. „krucze Skały”).  
Obejmuje ono grupę odsłonięć, określanych nazwą  
krucze Skały, zbudowanych z granitu karkonoskiego  
z żyłami pegmatytowymi.

największą atrakcją tej lokalizacji są dwie krótkie  
sztolnie, jedna nad drugą, wykute w utworach 
pegmatytowych, przecinających krucze Skały (ryc. 5). Są 
to pozostałości po wyrobiskach górniczych, związanych 
z wydobywaniem od Xiii do XiX wieku, przede  
wszystkim szafirów oraz leukoszafirów. Obydwa te 
minerały to odmiany korundu, tlenku glinu o wzorze 

al2O3, różniące się barwą. bardziej znany szafir jest  
niebieski, natomiast leukoszafir – biały. W obrębie kru-
czych Skał długość kryształów szafiru dochodzi do 5 cm, 
natomiast rzadsze leukoszafiry są zazwyczaj mniejsze 
(łapot, 1978; Heflik, 1989; Żaba, 2003). 

Dodatkowo w obrębie odsłonięć pierwszego 
geostanowiska obserwuje się bardzo charakterystyczne 
subhoryzontalne spękania, które można interpretować jako  
spękania odciążeniowe. powstały one prawdopodobnie  
w wyniku usunięcia przez erozję warstwy 8 km skał  
stropowej osłony intruzji i 3.5 km granitów (mierzejew-
ski, 1985). ponadto stwierdzono obecność szeregu stromo 
lub bardzo stromo nachylonych spękań, wśród których 
dominują te o orientacji nnW-SSe, nachylone ku ene.
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ryc. 5. Wyrobiska poeksploatacyjne w pegmatytach przecinających  
krucze Skały, w skałach tych są znajdowane m.in. szafiry

Fig. 5. Post-exploitation excavations in pegmatites cutting  
Krucze Skały, sapphires were found in these rocks

GeOSTAnOWiSKO 2: Szeroki MoSt
Geostanowisko Szeroki Most znajduje się na prawym 

brzegu płomnicy około 50 m na południe od skrzyżowania 

szlaków turystycznych: czarnego z zielonym. Składa się 

ono z kilku odsłonięć skalnych zbudowanych ze zmylo- 

nityzowanych łupków łyszczykowych południowej  

metamorficznej okrywy intruzji karkonoszy, należących 

do jednostki izersko-kowarskiej. Utwory te są stosunkowo  

intensywnie przecinane przez liczne żyły kwarcowe,  

aplitowe i pegmatytowe kilku generacji.

W skałach budujących odsłonięcia tego i wszystkich 

kolejnych geostanowisk bardzo wyraźnie zaznaczają się 

powierzchnie penetratywnej metamorficznej foliacji S1. 

najczęściej są one nachylone połogo lub pod średnimi 

kątami, znacznie rzadziej stromo, ku Se lub ne. 

W drugim z kolei odsłonięciu, idąc od północy,  

stwierdzono obecność dwóch żył (aplitowej i kwarcowej)  

będących we wzajemnej superpozycji. bardzo wyraźnie  

zaznacza się przecinanie i nieznaczne przemieszczanie  

(około 5 cm) starszej, zgodnej (równoległej względem  

powierzchni foliacji S1 – sill) żyły kwarcowej przez 

młodszą, niezgodną (dajka), stromą żyłę aplitową. zgodne 

żyły kwarcowe ukształtowały się prawdopodobnie jeszcze 

przed intruzją granitoidową karkonoszy, natomiast 

aplitowe tworzyły się synchronicznie z procesami 

intruzyjnymi bądź nieco później.

W obrębie niemalże każdego z odsłonięć geostano- 

wiska Szeroki Most stwierdzono struktury fałdowe  

o osiach nachylonych połogo lub pod średnimi  

kątami ku eSe (przebieg WnW-eSe). Są to zazwyczaj  

struktury o geometrii fałdów średniopromiennych,  

pochylonych, obalonych lub rzadziej stojących  

(sporadycznie obserwowano formy leżące), półkolistych,  

asymetrycznych, o wergencji skierowanej najczęściej 

ku nne. prawdopodobnie utworzyły się one podczas  

drugiego etapu ewolucji omawianego obszaru,  

w związku z kolapsem ekstensywnym ku eSe (m.in.: 

mazur, 1995, 2005). Często na skrzydłach tych struktur 

znajdują się fałdy pasożytnicze, których asymetria  

wskazuje na kierunek i zwrot posuwu fałdowego,  

charakterystycznego dla fałdów ze zginania (ryc. 6). 

W odsłonięciach omawianego geostanowiska  

obserwuje się również struktury budinażowe koaksjalne  

względem tych fałdów, powstałe w tym samym czasie,  

rozwinięte w zgodnych żyłach kwarcowych o charakterze  
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ryc. 6. pochylony fałd o połogo nachylonej osi ku eSe (przebieg WnW-eSe), z widocz- 
nymi fałdkami pasożytniczymi, o asymetrii wskazującej na nasuwczy charakter posuwu  

fałdowego (fałd z wyboczenia powstały w warunkach subhoryzontalnych, tangencjalnych  
nacisków o charakterze tektonicznym); strzałki – kierunek i zwrot posuwu fałdowego

Fig. 6. Gently plunging towards ESE inclined fold (trend WNW-ESE), with visible  
parasitic folds, whose assymetry show overthrust sense of flexural-slip; arrows –  

direction and turn of relative displacements

ryc. 7. budinaż o połogo nachylonej osi ku eSe (przebieg WnW-eSe), rozwinięty  
w zgodnych (sille) żyłach kwarcowych

Fig. 7. Boudinage (b) with axis plunging towards ESE (trend WNW-ESE), developed in quartz sills

sillów (ryc. 7). bardzo często opisywane struktury  

nie są w pełni  wykształcone, tworząc tzw. strukturę  

szyjkową (achramowicz & Cymerman, 1992).
Występowanie w obrębie omawianego geostanowiska 

skał zmylonityzowanych jest związane z potężną strefą 
podatnego ścinania o dwóch etapach przeciwstawnych 
przemieszczeń, zachodzących przed intruzją karkonoszy. 
W pierwszym etapie dochodziło do przemieszczeń  
o charakterze nasuwczym, natomiast w drugim etapie – 
normalnym (m.in.: mazur, 1995, 2005). W odsłonięciach 
można obserwować wiele drobnych struktur, których 

asymetria wskazuje na zwrot względnych przemieszczeń 
(zarówno nasuwczy, jak i normalny), np.: ryby foliacyjne, 
fałdy śródfoliacyjne oraz podgięcia żył kwarcowych. 

Jednakże najbardziej oczywistą, a zarazem najmłodszą 
z omawianych, o charakterze penetratywnym strukturą 
występującą w obrębie geostanowiska Szeroki Most 
jest bardzo gęsty cios poprzeczny, w stosunku do 
stwierdzonych struktur fałdowych. tworzą go występujące 
co kilka-kilkanaście centymetrów spękania o przybliżonej 
orientacji biegu nne-SSW, nachylone ku WnW  
(290/60; ryc. 8).
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ryc. 8. penetratywny, bardzo gęsty cios poprzeczny względem struktur fałdowych  
stwierdzonych w łupkach łyszczykowych, geostanowisko Szeroki most

Fig. 8. Penetrative fracture cleavage (c; f - foliation) in mica schists, Szeroki Most geosite 

GeOSTAnOWiSKO 3: ze Sztolnią

Geostanowisko Ze Sztolnią znajduje się naprzeciwko  
góry buławy (877 m n.p.m.), po przeciwnej stronie  
potoku płomnica. Odsłonięcia tego geostanowiska  
zbudowane są z łupków łyszczykowych południowej  
metamor-ficznej okrywy intruzji karkonoszy, należących  
do jednostki izersko-kowarskiej.

W obrębie tego geostanowiska znajduje się szereg  
struktur fałdowych różnej wielkości oraz różnego wieku.  
Są to: drobne fałdy krenulacyjne, zafałdowane żyły 
kwarcowe, fałdy szerokopromienne oraz załomowe  
(ryc. 9). Spośród wymienionych, jako pierwsze powstały  
charakterystycznie zafałdowane, najczęściej pokładowe  
żyłki kwarcowe. były one deformowane dwuetapowo.  
pierwszy etap deformacji miał miejsce podczas 
nasuwania płaszczowin ku nW. po raz kolejny żyłki te 

były deformowane w trakcie „rozjeżdżania” się na boki, 
uprzednio powstałej struktury płaszczowinowej, kiedy 
zachodziły przemieszczenia o charakterze normalnym ku 
eSe. ponadto w obrębie geostanowiska widoczne są także 
inne drobne, asymetryczne struktury, które wskazują na 
zwrot względnych przemieszczeń. Wszystkie należą do 
struktur preintruzyjnych, powstałych w pierwszym lub  
na początku drugiego etapu ewolucji omawianego 
obszaru.

W skałach tych stwierdzono również szereg fałdów  
o przebiegu WnW-eSe, nachylonych połogo lub 
pod średnimi kątami ku eSe. Są one równowiekowe  
z dominującymi w geostanowisku Szeroki Most struktu- 
rami fałdowymi o tej samej orientacji i wykazują zbliżoną 
geometrię. 
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ryc. 9. Fałd załomowy w obrębie odsłonięcia ze Sztolnią; strzałki – kierunek i zwrot 
względnych przemieszczeń

Fig. 9. Kink fold in Ze Sztolnią geosite; arrows – direction and turn of relative displacement

GeOSTAnOWiSKO 4: SKalny Stół

Odsłonięcie znajdujące się na szczycie Skalnego 
Stołu (1281 m n.p.m.) w kowarskim Grzbiecie tworzy  
geostanowisko o tej samej nazwie (Skalny Stół). jest 
ono zbudowane z łupków łyszczykowych południowej  
metamorficznej okrywy intruzji karkonoszy, należących 
do jednostki izersko-kowarskiej. po drodze natomiast, idąc 
niebieskim szlakiem turystycznym z Sowiej przełęczy, 
można napotkać na odłamki skalne zbudowane z łupków 
granatowych, nierzadko z ładnie wykształconymi,  
choć niewielkimi kryształami granatów.

W obrębie łupków łyszczykowych geostanowiska  
Skalny Stół można zaobserwować struktury fałdowe 
różnych kształtów i wielkości. największe są asyme- 

tryczne, pochylone lub obalone, półkoliste mezofałdy 
o amplitudach rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu  
centymetrów (ryc. 10). Genetycznie są to fałdy ze  
zginania, o czym świadczy obecność drobnych fałdów 
krenulacyjnych na ich skrzydłach. mniejsze są fałdy  
o amplitudach dochodzących do kilku centymetrów,  
o geometrii fałdów zygzakowatych. najmniejsze są fałdki 
krenulacyjne o wielkościach rzędu kilku milimetrów. 
na powierzchniach foliacji te drobne fałdy tworzą 
charakterystyczną strukturę, określaną jako zmarszczko-
wanie. Wszystkie opisane fałdy mają osie nachylone ku 
eSe (przebieg WnW-eSe).

Występujące w obrębie omawianego geostanowiska 
fałdy załomowe mają formę monoklinalną (ryc. 9). Są to  
struktury z-kształtne, o osi połogo nachylonej ku SSW 
lub nne (przebieg SSW-nne). powierzchnia osiowa 
tych struktur wykazuje subpołudnikową orientację  
i jest bardzo stromo nachylona ku eSe lub WnW. Są to  
struktury postintruzyjne, które utworzyły się już po  

powstaniu plutonu karkonoskiego. 
W odsłonięciach tego geostanowiska zaznaczają 

się również, podobnie jak w geostanowisku 2, spękania 
tworzące cios poprzeczny względem fałdów o osiach 
WnW-eSe, przy czym nie występują one aż tak często. 
Względem młodszych fałdów szerokopromiennych  
i załomowych tworzą one cios podłużny.
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PODSumOWAnie i WniOSKi

ryc. 10. mezofałdy o osiach nachylonych połogo ku eSe (przebieg WnW-eSe),  
odsłonięcie Skalny Stół

Fig. 10. Gently plunging towards ESE mesofold (trend WNW-ESE), Skalny Stół geosite

Sowia Dolina stanowi bardzo interesujący obszar pod 
względem turystycznym i geoedukacyjnym, o wybitnych 
walorach geoturystycznych. Świadczą o tym między  
innymi liczne publikacje przedstawiające georóżnorodność 
tylko i wyłącznie tego obszaru, bądź całych karkonoszy, 
lecz ze szczególnym uwzględnieniem Sowiej Doliny  
(mierzejewski et al., 1998; knapik et al., 2007, 2009; 
Gaidzik & Żaba, 2008; knapik, 2008; Gaidzik, 2009a & b).  
Wybitne walory tej lokalizacji, jak i całych karkonoszy 
zostały dobitnie potwierdzone przez nadanie Certyfikatu 
Geoparku krajowego w dniu dziesiątego września 2010 
roku przez dr. Henryka Jacka Jezierskiego, głównego  
geologa kraju (knapik & migoń, 2010).

W dolinie, w skałach osłony intruzji karkonoszy, 
znajdują się struktury, powstałe w trzech głównych etapach 
ewolucji tektonometamorficznej omawianego obszaru.  
Do najczęściej spotykanych należą: drobne struktury,  
których asymetria wskazuje na kierunek i zwrot 
względnych przemieszczeń w podatnej strefie ścinania, 
struktury fałdowe o różnej geometrii, utwory żyłowe,  

nierzadko będące we wzajemnej superpozycji oraz cios  
poprzeczny względem dominujących struktur fałdowych. 
W obrębie doliny można obserwować zarówno skały 
okrywy intruzji karkonoszy, jak i same granity 

Oprócz tektonicznych walorów geoturystycznych,  
na atrakcyjność omawianego rejonu wpływa jego usytu- 
owanie w pobliżu karpacza i związana z tym bardzo dobrze 
rozwinięta infrastruktura turystyczna. Jest to bowiem  
znana i powszechnie odwiedzana przez turystów miejsco-
wość w karkonoszach. Jedną z jej głównych atrakcji, 
oprócz możliwości wejścia na Śnieżkę, jest właśnie 
Sowia Dolina. turystów w dolinie interesują przede 
wszystkim wyrobiska poeksploatacyjne, znajdujące się  
w obrębie kruczych Skał, w których wydobywano m.in. 
szafiry. Jednakże należałoby ich zainteresować także licznie  
występującymi w dolinie strukturami. zapoznanie się  
z nimi poszerzyłoby wiedzę oraz zainteresowania ludzi. 

Sowia Dolina może być doskonałym rejonem zajęć 
terenowych dla wycieczek dzieci oraz młodzieży w wieku  
szkolnym, łącząc turystykę z edukacją.
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Treść. W pracy przedstawiono walory turystyczne zbiorowisk nieleśnych wybranego obszaru na pogórzu kaczawskim.  
na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największe walory turystyczne mają zbiorowiska łąkowe zespołu  
Arrhenatheretum elatioris. W jego składzie gatunkowym wystąpiły gatunki o dużej wartości przyrodniczej i estetycznej.  
pozostałe zbiorowiska użytków zielonych podnoszą atrakcyjność turystyczną badanego terenu, urozmaicając krajobraz  
i ubarwiając go. pozaprodukcyjna ocena użytków zielonych pod kątem ich walorów turystycznych wpisuje się w założenia  
turystyki zrównoważonej oraz staje się szansą na ich przetrwanie i utrzymanie potencjału przyrodniczego. 

Słowa kluczowe: walory turystyczne, zbiorowiska roślinne, użytki zielone, pogórze kaczawskie.

Abstract. this paper presents tourist values of the non-forest vegetation communities within the selected area  
of kaczawskie Foothills. the conducted studies revealed that the greatest tourist values are present within the meadow communities  
of the Arrhenatheretum elatioris assemblage. its species composition includes the species of high environmental and aesthetic  
value. the remaining communities of grasslands contribute to higher tourist attractiveness of the examined area, thus adding  
variety and colour to the landscape. the non-production assessment of the grasslands in the context of their tourist values can  
be encompassed by the assumptions of the sustainable tourism and gives chances to protect them and keep their environmental 
potential.

Keywords: tourist value, plant communities, grassland, kaczawskie Foothils.
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walory turystycZne Zbiorowisk roŚlinnoŚci nieleŚnej  
na obsZarZe pogórZa kacZawskiego

tourist values of the non-forest vegetation communities  
within the area of kacZawskie foothill

WSTęP

O walorach turystycznych obszaru decydują elementy  
pochodzenia antropogenicznego i przyrodniczego.  
W ciągu kilkunastu ostatnich lat większe zainteresowanie  
zyskały formy turystki, które są zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie ekoturystyka,  
czy turystyka „zielona” (zaręba, 2006). produktem  
turystycznym stały się walory przyrodnicze, tzn. rzeźba 
terenu, wody powierzchniowe, szata roślinna, czy obszary 
i obiekty pod ochroną. różnorodny krajobraz, w którym 
zbiorowiska roślinne zmieniają kolorystykę w zależności 

od pory roku  odgrywa ważną rolę (Warda, Stamirowska- 
krzaczek, 2009). Wielu autorów zwraca uwagę na 
zbiorowiska trawiaste, które ze względu na swoją wartość 
estetyczną oraz występujące w ich składzie gatunki  
o bardzo dekoracyjnym wyglądzie, a także gatunki  
chronione stanowią ważny walor turystyczny  
(Sawicki 2006, Wolański, trąba 2009). Celem pracy było  
rozpoznanie i przedstawienie walorów turystycznych 
zbiorowisk roślinnych użytków zielonych na wybranym 
obszarze pogórza kaczawskiego.

biUletyn naUkOWy WrOCaWSkieJ WyŻSzeJ SzkOły inFOrmatyki StOSOWaneJ, 
TurysTyka i rekreacja 2 (2): 39 - 44, 2011 r.
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Teren BADAń

meTODyKA BADAń

WyniKi BADAń

teren badań znajduje się w Sudetach zachodnich  
we wschodniej części pogórza kaczawskiego, którego  
północna część nosi nazwę pogórza złotoryjskiego  
(kondracki, 1994). teren ten należy do gminy złotoryja 
i obejmuje miejscowości podgórnik, Jerzmanice zdrój,  
północno-wschodnią część gruntów obrębów Sępów  
i Wilków oraz niewielki skrawek obrębu leszczyna. 
Geograficznie zachodnią granicę terenu badań stanowi 
stromy brzeg doliny rzeki kaczawa, a następnie okolice  

Wilczej Góry, koziej Góry i południowo-wschodnia  
część półrowu synklinalnego leszczyny. Jest to teren  
o skomplikowanej genezie i budowie geologicznej  
(Gorzkowski, maciejak, 1992; mazurski, 1986), która  
związana jest z działalnością wulkanów. z tego względu  
nosi on nazwę krainy Wygasłych Wulkanów. teren oprócz 
rozwiniętej funkcji przemysłowej (wydobycie kruszyw) 
ma dobrze rozwinięte rolnictwo.

Ocenę walorów turystycznych siedlisk roślinności  
nieleśnej przeprowadzono na podstawie badań terenowych 
wykonanych w czerwcu i w lipcu 2008 r. na użytkowanych 
i nieużytkowanych powierzchniach zadarnionych.  
W tym okresie wykonano 58 zdjęć fitosocjologicznych  
metodą braun-blanqueta. zdjęcia umiejscowiono  
w reprezentatywnych punktach, których położenie 
określono przy pomocy GpS. lokalizację użytków  
zielonych zweryfikowano na podstawie mapy, i w terenie. 
zebrany w ten sposób materiał był podstawą do określenia 
przynależności fitosocjologicznej zbiorowisk roślinnych 
oraz określenia siedlisk. nazewnictwo zbiorowisk oparto  

na pracach kryszak (2001), kucharskiego (1999),  
matuszkiewicza (2001). nazwy łacińskie roślin podano 
wg mirka i in. (2002). W celu zobrazowania walorów  
wizualnych wykonano szereg zdjęć fotograficznych.

na podstawie kryteriów Dyrektywy 92/43 eWG  
(zał. iii) oraz rozporządzenia ministerstwa Środowiska  
(2005) określono zbiorowiska cenne przyrodniczo, 
zasługujące na ochronę, a na podstawie rozporządzenia  
ministerstwa Środowiska (2004) zidentyfikowano 
gatunki, zasługujące na ochronę całkowitą i częściową,  
których obecność wpływa na atrakcyjność turystyczną  
badanych zbiorowisk.

z analizy struktury krajobrazu badanego terenu wynika, 
że jest on bardzo zróżnicowany. Obszary wykorzystywane 
rolniczo przeplatają się z terenami zadarnionymi i leśnymi. 
Szczególnie cenne pod względem przyrodniczym, a co za 
tym idzie mające duże walory turystyczne są zbiorowiska 
leśne zbliżone do naturalnych, zbudowane z drzewostanów 
liściastych: dąbrowy, łęgi, grądy, jaworzyny i buczyny 
(Gorzkowski, maciejak, 1992; kwiatkowski, 2001, 
2003). na uwagę zasługują również licznie występujące 
tu podgórskie ciepłolubne dąbrowy i lasy klonowo-lipowe 
(anioł-kwiatkowska, Świerkosz, 1992; kwiatkowski, 
2001, 2003). Część wschodnia badanego terenu należy do 
otuliny parku krajobrazowego “Chełmy”. 

Dodatkowo badany teren jest bardzo cenny pod 
względem geologicznym. na dwóch górujących nad nim 
wzniesieniach Wilczej i koziej Górze zlokalizowane 
są kopalnie bazaltu. W jednej z nich – Wilczej Górze – 
znajduje się rezerwat geologiczny pod tą samą nazwą,  
w którym chroniona jest m.in. bazaltowa róża oraz liczne, 
pięknie ukształtowane słupy bazaltowe (Staffa i in., 2002). 

tereny zadarnione będące przediotem badań nie  
zajmują bardzo rozległych powierzchni, jednak są cenne  
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, uatrak-
cyjniając tym samym turystycznie badany teren (ryc. 1).

zbiorowiska roślinne użytków zielonych zakwalifi- 
kowano do czterech klas: Molinio-Arrhenatheretea,  
Agropyretea intermedio-repentis, Phragmitetea i Artemi- 
sietea vulgaris, reprezentujących zróżnicowane  
warunki siedliskowe, których odzwierciedleniem był  
skład gatunkowy. 

najbardziej wartościowe przyrodniczo w obrębie 
klasy Molinio-Arrhenatheretea są zespół Arrhenatherum  
elatioris (ryc. 2) i zbiorowisko Poa pratensis-Festuca  
rubra. W ich składzie wystąpiło najwięcej gatunków  
charakterystycznych dla zbiorowsk łąkowych,  
między innymi: rajgras wyniosły (Arrhenatherum  
elatius), bodziszek łąkowy (Geranium pratense),  
świerzbnica polna (Knautia arvensis), wiechlina  
łąkowa (Poa pratensis) oraz kupkówka pospolita  
(Dactylis glomerata), krwawnik pospolity (Achillea  
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millefolium) i komonica zwyczajna (Lotus corniculatus).  
Gatunki te prócz wartości przyrodniczej mają duże  
walory estetyczne wynikające z ich budowy morfo- 
logicznej, koloru liści, czy też barwy kwiatostanów  
podczas kwitnienia. zbiorowiska te prezentują się  
niezwykle efektownie zarówno wczesną wiosną, jak  
również latem. Wiosną zieleń traw ożywiają kwitnące  
mniszek lekarski (Taraxacum officinale) i przetacznik 

ożankowy (Veronica chamaedrys). Wczesnym latem  
kwitnący rajgras (Arrhenatherum elatius) nadaje  
im srebrzystą barwę, a kwitnące rośliny dwuliścienne 
wprowadzają różnokolorowe barwne akcenty, kolor 
żółty: pępawa dwuletnia (Crepis biennis), komonica 
zwyczajna (Lotus corniculatus), niebieski: dzwonek 
rozpierzchły (Campanula patula), świerzbnica polna  
(Knautia arvensis), czerwony: koniczyna łąkowa  

ryc. 1. mozaika krajobrazowa badanego terenu

Fig. 1. Landscape mosaic of the studied area

ryc. 2.  różnorodna łąka rajgrasowa

Fig. 2. The diverse meadow of toll oat grass

(Trifolium pratense), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa).  
na łąkach z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną  
koloru dodają krwawnik pospolity (Achillea millefolium)  
i macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) (ryc. 3).

kolejne fitocenozy z klasy Molinio-Arrhenatheretea  

zakwalifikowano w randze zbiorowisk. pierwsze  
w kolejności jest zbiorowisko z wiązówką błotną  
(Filipendulia ulmaria) występujące na siedliskach 
wilgotnych i mokrych. W zbiorowisku tym wystąpiły turzyca 
zaostrzona (Carex gracilis), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 
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ryc. 3. macierzanka zwyczajna thymus pulegioides 

Fig. 3. The large thyme Thymus pulegioides

pratensis), rajgras wyniosły (Arrhenaterum elatius)  
i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). zbiorowisko 
charakteryzuje się również dużymi walorami estetycznymi. 
Uroku dodaje mu kwitnąca na biało wiązówka błotna 
poprzetykana rudymi kwiatostanami wyczyńca łąkowego 
i zielonymi kupkówki pospolitej i turzycy zaostrzonej. 

kolejnym zbiorowiskiem w tej klasie to zbiorowisko 
perzu właściwego - Elymus repens, w którego składzie 
gatunkowym wystąpiły również wiechlina łąkowa  
(Poa pratensis), kostrzewa czerwona (Festuca rubra),  
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Ostatnim 
zbiorowiskiem w klasie było zbiorowisko kłosówki  
wełnistej – Holcus lanatus. Wystąpiły w nim również  
wyka ptasia (Vicia cracca), wiechlina zwyczajna  
(Poa trivialis), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), 
koniczyna biała (Trifolium repens). zbiorowiska te są  
mniej efektowne, ale również posiadają swój urok.  
W okresie kwitnienia traw czerwienią się łąki  
z kłosówką wełnistą, a na tle zielono kwitnącego perzu  
widoczne są kwiatostany kostrzewy czerwonej 
Występujące w nich rośliny dwuliścienne dodatkowo  
uatrakcyjniają je kolorystyczne: biały kolor to koniczyna  
polna i krwawnik pospolity, niebieski – wyka ptasia.

Druga z wymienionych klas Agropyretea intermedio-
repentis była reprezentowana przez zespół Convolvulo-
Agropyretum, ruderalnych traworośli, których geneza  

jest związana z sąsiadującymi polami uprawnymi  
(ratyńska, 2003). W płatach roślinności omawianego  
zbiorowiska wystąpiły perz właściwy (Elymus repens),  
powój polny (Convolvuus arvenis), skrzyp polny  
(Equisetum arvense). koloru dodają mu barwnie  
kwitnące: na niebiesko – ostrożeń polny (Cirsium arvense)  
a w kolorze żółtym – nawłoć pospolita (Solidago 
virgaurea).

trzecia klasa Phragmitetea była reprezentowana przez 
zespół Phragmitetum australis. zbiorowisko zostało 
określone na podstawie dominacji gatunku panującego – 
trzciny pospolitej (Phragmites australis). W omawianej  
fitocenozie wystąpiły również mozga trzcinowata  
(Phalaris arundinacea), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus),  
czy kwitnąca purpurowo krwawnica pospolita (Lythyrum 
salicata), i na żółto – tojeść pospolita (Lysimachia  
vulgaris) oraz na biało – wiązówka błotna (Filipendula 
ulmaria). 

Ostanie z omawianych zbiorowisk należące do klasy 
Artemisietea vulgaris było związane ze zbiorowiskami 
ruderalnymi i nad brzegami wód. Charakteryzują się 
występowaniem roślin azotolubnych, głównie bylin  
i pnączy. przedstawicielem tej klasy było zbiorowisko  
z Holcus mollis – kłosówką miękką. barwne akcenty  
(żółte, niebieskie i brązowo-zielone) w zbiorowisku  
zapewniły kolejno: nawłoć pospolita (Solidago  
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ryc. 4. Centuria zwyczajna (Centaurea erythraea) – gatunek pod ochroną ścisłą

Fig. 4. The common century (Centaurea erythraea) – species under strict protection

virgaurea), ostrożeń polny (Cirsium arvense)  
i bylica pospolita (Artemisia vulgaris). 

atrakcyjności turystycznej badanemu terenowi  
prócz walorów estetycznych badanych zbiorowisk 
łąkowych dodaje również obecność gatunków chronio-
nych, zagrożonych jak również obszarów podlegających 
ochronie w formie obszarów natura 2000 (plH 020037 
Góry i pogórze kaczawskie). 

Jedynym stwierdzonym gatunkiem, będącym pod 
ochroną ścisłą na badanym terenie, jest centuria zwyczajna  
(Centaurium erythrea Rafn) (ryc. 4), która wystąpiła na 
czterech stanowiskach. 

pod częściową ochroną znajdują się kocanki piaskowe 

(Helichrysum arenarium), występujące na jednym 
stanowisku. ponadto stwierdzono występowanie dwóch 
gatunków, które są narażone na wyginięcie (VU) (kącki, 
red., 2003). Są to: okrzyn łąkowy (Laserpitium prutenicum)  
i gatunek charakterystyczny dla upraw zbożowych, 
stokłosa żytnia (Bromus secalinus). z siedlisk chronio-
nych z formie obszarów natura 2000 na badanym terenie 
wystąpił jeden typ siedliskowy – niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
– kod 6510. identyfikatorami tego siedliska są zespoły  
Arrhenatheretum elatioris podtyp 6510-1 i zbiorowisko 
Poa pratensis-Festuca rubra podtyp 6510-2.

PODSumOWAnie
podsumowując wyniki badań można stwierdzić,  

że analizowany teren charakteryzuje się dużymi 
walorami turystycznymi. Wskazują na to zarówno bogate  
w gatunki zbiorowiska leśne, ciekawe formy geologiczne, 
ale również walory przyrodnicze i estetyczne zbiorowisk 
użytków zielonych.

Spośród omawianych zbiorowisk terenów zadarnio- 
nych największe predyspozycje do stworzenia z nich  
produktu turystycznego mają łąki zespołu Arrhenathe- 
retum elatioris. potwierdzają to badania Wolańskiego  
i trąby (2009) na pogórzu Dynowskim. pozostałe 
zbiorowiska miały nieco mniejsze walory estetyczne, 

ale ich obecność zwiększała różnorodność krajobrazową 
badanego terenu wpływając tym samym na jego  
atrakcyjność turystyczną. W związku z brakiem 
opłacalności produkcji zwierzęcej, produkcyjność 
terenów zadarnionych traci na znaczeniu. brak 
użytkowania powoduje niekorzystne przekształcanie 
się składu gatunkowego co prowadzi do powstania 
nieużytków lub słabej jakości lasów (Sawicki, 2002). 
Wykorzystanie walorów przyrodniczych użytków  
zielonych jako walorów turystycznych staje się szansą  
na ich przetrwanie oraz utrzymanie ich potencjału. 
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pRzeMysŁaw doMinas1

 Treść. badania nad atrakcyjnością turystyczną architektury zabudowań dworcowych kolei doliny bobru Jelenia Góra 
– Wleń – lwówek Śląski przeprowadzone zostały poprzez inwentaryzację terenową wszystkich istniejących współcześnie stacji  
na linii kolejowej. Dzieje linii uprzednio rozpoznane zostały w literaturze przedmiotu, lokalnej przedwojennej prasie oraz  
podczas badań źródłowych w berlińskim Geheimes Staatsarchiv preussischer kulturbesitz. inwentaryzacja, podczas której  
sfotografowano wszystkie istniejące obiekty dworcowe poddana została analizie jakościowej i ilościowej. Wyniki przeprowa-
dzonych badań nasuwają wnioski, że stacje kolei doliny bobru uzyskały oryginalną architekturę, typową dla początku XX wieku. 
Współcześnie, dzięki zachowaniu wielu obiektów infrastruktury kolejowej na stacjach kolej ta jest nadal atrakcyjna turystycznie.

Słowa kluczowe: kolej, turystyka, atrakcje turystyczne, zabytki, zwiedzanie, architektura.

 Abstract. the research on the tourist attractiveness of the railway architecture in Dolina bobru (the valley of bóbr river)  
on the line Jelenia Góra – lwówek Śląski were conducted by field inventory of all still existing stations on this line. the history  
of the line was recognized by studying the relevant specialist subject literature and pre-war local press, as well as sources from  
“Geheimes Staatsarchiv preuβischer kulturbesitz” in berlin. Stocktaking included taking photographs of all still existing railway 
objects and analyzing their state and quantity. the result of this investigation leads to the conclusion that the railway stations  
in the Dolina bobru have stayed in their original architectural style, typical for the beginning of the 20th century.  
at present a lot of these railway stations are considered to be of interest for tourist because of their state of preservation.

Keywords: railway, tourism, tourist attractions, historic buildings, sightseeing, architecture.

1   Wydział turystyki i rekreacji, Wrocławska Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej we Wrocławiu ul. Słubicka 29-33, 54-239 Wrocław, 
    e-mail: dziekanat@horyzont.eu

architektura dworców kolei doliny bobru  
(jelenia góra - lwówek Śląski) jako atrakcja turystycZna

architecture of railway stations on the line  
jelenia góra – lwówek Śląski as geoutourist attraction

kolej doliny bobru zbudowana została pomiędzy 
Jelenią Górą i lwówkiem Śląskim w pierwszej dekadzie  
XX wieku. Jej realizacja miała nietypowy charakter. 
trudności terenowe wymagające budowy trzech tuneli 
znacząco podwyższały koszty budowy a istniejący  
w tym rejonie przemysł nie dawał gwarancji zwrotu  
poniesionych kosztów inwestycyjnych. linię jednak  
zrealizowano przy okazji budowy zapory wodnej na  
bobrze w pilchowicach. Dostarczane koleją materiały 
budowlane znacząco zredukowały koszty transportu  
podczas budowy zapory. ze względu na górski charakter 
linii oraz malownicze położenie, pełniła ona funkcję 

ważnego miejsca skupiającego ruch turystyczny tej części 
Śląska. 

zaprezentowane tezy sformułowano w oparciu  
o kwerendę źródłową przeprowadzoną w lokalnej prasie 
(Der bote aus dem riesengebirge 1903-1910, liegnitzer 
tageblatt 1883-1910, cyt. b.a.d.r. i l.t.) oraz w aktach 
ministerialnych Geheimes Staatsarchiv preussischer  
kulturbesitz w berlinie (cyt. GSta pk, i. Ha rep. 93 e, 
m. d. ö. a.). Dodatkowo na temat omawianej linii powstała 
cenna publikacja popularyzująca, napisana w setną rocznicę 
budowy kolei (marecki H. i in., 2009). Wśród istniejącej 
literatury wymienić można powstałą w 2002 roku  

WSTęP

biUletyn naUkOWy WrOCaWSkieJ WyŻSzeJ SzkOły inFOrmatyki StOSOWaneJ, 
TurysTyka i rekreacja 2 (2): 45 - 55, 2011 r.
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broszurę kolej Doliny bobru, która zawiera liczne  
błędy merytoryczne oraz gawędziarską, subiektywną  
narrację. Jedynym cennym elementem tej publikacji  
są ilustracje archiwalne zamieszczone przez jej autora  
(bossowski, 2002). artykuł został uzupełniony ilustra-
cjami współczesnymi, wykonanymi przez autora w 2010 
roku oraz prywatnymi zbiorami pocztówkowymi autora.

kolej doliny bobru ze względu na górskie położenie 
otrzymała liczne obiekty inżynieryjne oraz osobliwą  

architekturę. ze względu na wyjątkowość architekto-
niczną dworców powstałych w konwencji stylu  
rodzimego, które przetrwały w większości do czasów 
współczesnych. zostaną one omówione w kategorii  
potencjalnej atrakcji turystycznej. zaznaczyć należy, 
że treść artykułu pomija dworce w Jeleniej Górze 
oraz lwówku Śląskim, ponieważ zostały zbudowane 
wiele lat wcześniej w całkowicie odmiennej konwencji  
architektonicznej.

POłOżenie GeOGrAficZne 

kolej doliny bobru Jelenia Góra – lwówek Śląski 
jest położona w Sudetach zachodnich. trasowana w kie-
runku południe – północ, wiedzie wzdłuż cieku wodnego 
rzeki bóbr, rozdzielającej pogórze izerskie od pogórza 
kaczawskiego. linia rozpoczyna swój bieg w kotlinie 
Jeleniogórskiej, kolejno do pilchowic poprowadzona jest 
stokami Grzbietu małego, stanowiącego cześć pogórza 
kaczawskiego. na wysokości stacji pilchowice nielestno, 
linia przekracza bóbr i do samego lwówka Śląskiego 

prowadzi stokami pogórza izerskiego (ryc. 1). linia 
wzdłuż całego przebiegu położona jest w terenie górskim  
w atrakcyjnym krajobrazowo parku krajobrazowym 
Doliny bobru (Fronia i in., 2005). Szczególnie odcinek 
Siedlęcin – Wleń jest wyjątkowo górzysty, na przestrzeni 
około 10 km zbudowano trzy tunele kolejowe oraz dwie 
pokaźne przeprawy mostowe, z których most nad zaporą 
wodną na rzece bóbr do czasu budowy zapory uchodził  
za najwyższy obiekt mostowy Śląska (37 m wys.).

ryc. 1. Sieć kolejowa wokół linii Jelenia Góra – lwówek Śląski

Fig. 1. Railway network around the railway line Jelenia Góra – Lwówek Śląski

Sposób poprowadzenia linii nadaje jej wysokich 
walorów estetyczno-krajobrazowych. W przeszłości linia 
uważana była za typowo turystyczną. torowisko poprowa-
dzone bardzo dynamicznie, otoczone wysokimi ścianami  

skalnymi, w swojej drugiej części za Wleniem przechodzi  
w teren łagodniejszy. trasa o górskim charakterze  
w naturalny sposób tworzy harmonię z otoczeniem  
(staffa i in., 2000, 2002, 2003).



architektura dworców kolei doliny bobru (Jelenia Góra - lwówek Śląski) jako atrakcja turystyczna 47

hiSTOriA Linii JeLeniA GórA – LWóWeK ŚLąSKi 

STyL rODZimy (heimATSTiL) W ArchiTeKTurZe

myśl poprowadzenia kolei pomiędzy Jelenią Górą,  
Wleniem i lwówkiem Śląskim była żywa w społeczności 
zachodniej części Śląska od początku lat 80 XiX wieku. 
budową szczególnie zainteresowani byli przemysłowcy 
lokujący swoją działalność wzdłuż planowanej drogi  
przebiegu kolei. należały do nich fabryki w Siedlęcinie, 
Wrzeszczynie, pilchowicach, czy kamieniołomy wapienia  
w nielestnie (GSta pk, i. Ha rep. 93 e, m. d. ö. a., 
nr 6056, pismo z 16.01.1882). budowa kolei doliny  
bobru ze względu na wysokie koszta realizacji z powodu 
konieczności budowy 3 tuneli zdawała się być nierealna. 
na budowę 18 km odcinka kolei Jelenia Góra – Wleń 
należało przeznaczyć 4 600 000 marek. kwotę tę uznać 
należy za bardzo wysoką, budowa 1 km kosztowała ¼ 
miliona marek, podczas gdy przeciętny koszt budowy  
1 km dla kolei niemieckich wynosił 120 000 marek. 
Czynnikiem wpływającym na zmianę postrzegania  
problemu planowanej kolei była powódź z lipca 1897 
roku. rozpoczęta wówczas debata publiczna nadała 
nowego światła problemowi kolei, łącząc go z budową 
zapory wodnej zaplanowanej w pilchowicach. kolej miała 
za zadanie dostarczać materiały budowlane do budowy 

zapory, przez co znacząco ograniczyć koszty transportu 
(l.t. nr 251, 1904). W 1904 roku ruszyły prace budo- 
wlane, najpierw na trudniejszym terenowo odcinku Jelenia 
Góra – Wleń, prowadzone były pod nadzorem inspektora 
budowlanego kurowskiego z Jeleniej Góry. W 1907 
roku nadzór nad budową przejął dr Winter z poczdamu,  
który kończył budowę linii Jelenia Góra – lwówek Śl.  
(b. a. d. r. nr 92, nr 163 1907). prace w trudnym górskim  
terenie prowadzono nakładem cudzoziemskich robotników 
narodowości włoskiej i polskiej. Całą linie uruchamiano 
w kilku etapach. W październiku 1906 roku odcinek  
Jelenia Góra – Siedlęcin, kolejno w lipcu 1909 roku  
14,6 km odcinek linii lwówek Śl. – Wleń i 28.08.1909 
odcinek Siedlęcian – Wleń, będący jednocześnie ostatnim 
na całej linii Jelenia Góra – lwówek Śląski (b. a. d. r. nr 
199, nr 202, 1909).

W okresie administracji niemieckiej lina pełniła  
w znacznym stopniu funkcje turystyczne. po wojnie  
spełniała funkcje gospodarcze. Do chwili obecnej na  
linii prowadzony jest ruch pociągów pasażerskich.  
Szynobusy o charakterze turystycznym kursują trzy razy 
dziennie w każdą stronę.

późny historyzm ii połowy XiX wieku zrodził modę 
architektoniczną na styl rodzimy, którego źródła spoczy-
wają w romantycznym idealizowaniu życia wiejskiego  
i natury oraz angielskiej sztuki ogrodowej początku 
XViii wieku. na terenie krajów niemieckich, szczególnie  
w austrii idea ta znalazła bardzo podatny grunt.  
arystokracja uosabiała architekturę wiejskich domów 
tyrolskich z naturalnym i zdrowym trybem życia. 
powielanie owych wzorców stało się więc modne  
i prestiżowe. Wznoszone w nowych miejscach budowle 
dopasowywano do panującego otoczenia zabudowy, dodając 
do nich komponenty w postaci elementów fachwerkowych 
(konstrukcja szkieletowa), boniowanie, snycerskie elementy 
płaskorzeźby, czy zewnętrzne, drewniane okiennice.  
angielskie trendy budownictwa wiejskiego wniosły  
w budowle niemieckie chęć podwyższenia standardu 
mieszkaniowego, tak aby zabudowę wiejską zrównać 
z miejskim standardem mieszkaniowym. We Wiedniu  
powstała nawet dzielnica w stylu rodzimym, z którą 
związany był, powstały w 1872 roku związek architektury 

wiejskiej (Cottage Verein). punktem kulminacyjnym 
heimatstilu była światowa wystawa gospodarcza zorganizo-
wana we Wiedniu w 1873 roku. zaprezentowano wówczas  
domy wiejskie naśladujące style wszystkich regionów 
alp. Jednocześnie wszystkie zabudowania targowe  
i pawilony wystawowe wykonano w duchu stylu rodzimego,  
dodatkowo ozdobiono je ażurowymi elementami 
drewnianymi. na przełomie XiX i XX wieku również  
kręgi mieszczańskie zaczęły wzorować się na wielkich  
willach w stylu rodzimym. zapożyczano ażurowe wzory, 
boniowanie, fachwerk, wieżyczki, skrzydła boczne  
(oficyny) redukowano do rozmiarów niewielkich  
ryzalitów. Wraz z narodzinami Secesji, około 1900 roku 
kończyła się powoli era późnego historyzmu. Styl rodzimy  
zaczęto postrzegać jako staromodny. Do i wojny 
światowej w wielu miejscach dochodziło do łączenia  
elementów stylu rodzimego, secesji oraz wczesnego  
modernizmu. mechanizmem obronnym na rodzący się  
wczesny modernizm było powstanie w 1904 roku  
w Dreźnie ruchu Heimatschutzstil, uważanego za nurt  
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antymodernistyczny. Cechą Heimatschutzstilu było  
odwoływanie się do tradycji lokalnych, stosowanie 
lokalnych materiałów budowlanych, zamiłowanie 
do symetrii. Jednak w przeciwieństwie do histo- 
ryzmu rezygnowano lub redukowano do minimum  

atrybuty architektoniczne w postaci arkad, czy kolumn.  
istotą było wpasowanie powstających budowli w otacza-
jący krajobraz kulturowy. Czołową postacią nowego  
trendu był niemiecki architekt i filozof Herman muthesius 
(lehne, 1989).

STAcJe KOLeJOWe i ich OBieKTy ArchiTeKTOnicZne

linia kolejowa Jelenia Góra – lwówek Śląski, podczas  
budowy otrzymała 7 stacji (Jeżów Sudecki, Siedlęcin, 
pilchowice zapora, pilchowice nielestno, Wleń, marczów, 
Dębowy Gaj), z których 1 (pilchowice zapora) pełniła 
funkcję przystanku osobowego. Stacje kolei doliny bobru 
uznać należy za małe organizmy przeznaczone do odprawy 
pasażerów, nadawania towarów, krzyżowania pociągów, 
czy załadunku wagonów. Stacje wyposażone w jeden  
do trzech torów, z obiektów kubaturowych otrzymywały 
stanowiący dominantę przestrzenną dworzec, do którego 
przylegał magazyn towarowy. Wolnostojący szalet, 
zabudowania gospodarcze oraz niekiedy usytuowany  
w pobliży budynek mieszkalny dla obsługi stacyjnej. 
Dodać można, że uwarunkowania wojskowe nakazywały 
taką organizację ruchu, aby w obu kierunkach w odstępie 
co 1 godzinę mogły kursować pociągi wojskowe  
z samodzielną odprawą w lwówku Śląskim. 
Dla ich krzyżowania niezbędne były mijanki  
z torem bocznym o długości 500 m w Siedlęcinie,  
nielestnie i marczowie.

na formę architektoniczną zabudowań dworcowych  
wpływało kilka czynników. pierwszym był czas 
powstawania stacji w pierwszej dekadzie XX wieku,  
co wpisywało je w panujące trendy architektoniczne. 
kolejny czynnik wiązał się z górskim charakterem 
okolicy Doliny bobru, która nie była rejonem typowo 
przemysłowym, dlatego nastąpiło odejście od typowej 
dla epoki stylistyki przemysłowej (rohbau), na rzecz 
konwencji turystyczno-uzdrowiskowej. Wreszcie trzeci  
czynnik wiązał się bezpośrednio z mniejszymi 
potrzebami ruchowo-przewozowymi, co nie wymagało  
budowy tak dużych stacji, tym samym dworców i obiektów 
towarzyszących, jak miało to miejsce na innych kolejach 
o większym natężeniu ruchu (Dominas, 2010). Względnie 
ograniczoną skalę przewozową linii najlepiej obrazuje 
natężenie ruchu pociągów. pomijając ruch tranzytowy,  
liczba przewiezionych pasażerów na linii (stacje Jeżów  
Sudecki – Dębowy Gaj) osiągnęła w 1928 roku nieco  

ponad 207 tys. osób, podczas gdy np. sąsiednia kolej 
doliny kaczawy (złotoryja – płonina) przekroczyła liczbę  
450 tys. pasażerów. Siłą rzeczy niewielkie przewozy 
wpływały na rodzaj i skalę zabudowań dworcowych 
(Verkersstatistik, 1930).

Warto podkreślić, że linia nie została wyposażona  
w schematyczne dla swojej epoki dworce, jak działo 
się na większości kolei drugorzędnych budowanych  
w tym czasie (np. budowana w 1905 roku sąsiednia kolej 
złotoryja – Chojnów, czy dworce linii Świdnica – Jedlina 
zdrój), gdzie konstrukcję ryglową górnych kondygnacji  
w specyficzny sposób łączono z murowanym parterem. 

pod względem funkcjonalnym mamy do czynienia  
z rozwiązaniem schematycznym. Dwukondygnacyjny 
dworzec na parterze otrzymywał pomieszczenie służbowe, 
kasę biletową, poczekalnię i restaurację (służącą także  
za poczekalnię). na piętrze znajdowały się mieszkania  
dla obsługi stacyjnej. parterowe skrzydło zwarte z korpusem  
mieściło magazyn towarowy, wyposażony w rozsuwane, 
stalowe drzwi i w rampy przeładunkowe od strony torów 
i podjazdu. Szatę zewnętrzną murowanych dworców  
o rozczłonkowanej bryle, współtworzył wielospa- 
dowy dach ceramiczny, wyposażony w niesymetrycznie 
rozmieszczone lukarny (niekiedy facjaty) bądź bawole 
oczka. Cechą charakterystyczną, łączącą niemal wszystkie 
dworce linii było pionowe odeskowanie elewacji  
w obrębie górnych kondygnacji, których zadaniem  
estetycznym było wtopienie zabudowań w lokalną 
architekturę mieszkaniową (Dominas, 2009). Styl ten  
ze względu na czerpanie wzorców z miejscowej architek- 
tury określany jest mianem rodzimego stylu sudeckiego,  
czy też po prostu Heimatstilu w ideologicznym 
rozumieniu niemieckiego architekta Hermana muthesiusa 
(bufe, 2001). Czworokątne wykroje okien symetrycznie 
pogrupowanych w pary lub tryforia (w magazynach) 
zwiastują nadejście modernizmu, jednak obszerne okno 
umieszczone centralnie w parterze ryzalitu od strony  
peronów, dzięki zwieńczeniu pełnym łukiem eliptycznym, 
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zdradza naleciałości modnej wówczas secesji. niewielkie, 
wręcz filigranowe dworce oraz zabudowania towarzyszące,  
na tle górskiej przestrzeni doskonale wtapiały się  
w przestrzeń. akcentem kompozycyjnym było wyposa-
żenie dolnych części elewacji w drabinkowe odeskowanie 
przeznaczone dla zasadzonych pnączy zimozielonych.

Omawiane dworce można podzielić na trzy grupy:
pierwsza to dworce Jeżów Sudecki i Siedlęcin,• 
druga obejmuje dworce pilchowice nielestno,  • 
marczów i Dębowy Gaj, 
trzecia to indywidualne dworce – choć w tej samej • 
konwencji – jakie uzyskały stacje Wleń i pilchowice 
zapora.

Uruchomienie stacji Jeżów Sudecki (Grunau) 
w 1906 roku umożliwiło spełnianie podstawowych 
czynności przewozowych związanych z odprawą osób, 
towarów i załadunkiem wagonów, poza ładunkiem 
towarów wymagających użycia rampy czołowej 
(np. pojazdów). prowadzenie spedycji towarów 
od początku uruchomienia stacji kolej przekazała  
w dzierżawę kupcowi Hofmannowi (b. a. d. r. nr 210, 
1906). Dworzec zbudowany przez jeleniogórską firmę  
beer (ryc. 2) wykonano w takiej samej formie jak na 
sąsiedniej stacji Siedlęcin. niewielka różnica polega na  
zastosowaniu dwóch małych symetrycznie rozmiesz- 
czonych okien w obrębie skrzydła dworcowego. 

Stacja w 1928 roku odprawiła 26 824 pasażerów.  

nadanie towarów było ograniczone osiągając 243 tony, 
podczas gdy średnio przyjmowano około 5 tys. ton towarów  
rocznie. Obecnie dworzec jest wyłączony z czynności 
obsługi pasażerów, pełni funkcje mieszkalne.

Stacja Siedlęcin (boberröhrsdorf) podobnie jak jej  
poprzedniczka w Jeżowie Sudeckim uruchomiona 
została w 1906 roku, uzyskując analogiczne rozmiesz- 
czenie obiektów stacyjnych oraz pełniąc zbliżone funkcje 
przewozowe. Dworzec różni się nieco od pozostałych 
dworców linii, posiada jednak pewne cechy wspólne. 
zbudowany przez firmę beer z Jeleniej Góry, uzyskał 
dwa piętra oraz poddasze użytkowe. prosta bryła złożona  
z korpusu i skrzydła otrzymała ceramiczny dach o stromych  
połaciach, w obrębie skrzydła naczółkowy. przy dworcu  
usytuowano wolnostojący magazyn towarowy  
w konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, który 
połączono z dworcem niewielkim łącznikiem. Cechą 
wspólną wpisującą magazyn w architekturę linii jest  
pionowe odeskowanie południowego czoła zadaszenia 
magazynu. W południowej elewacji dworca na uwagę 
zasługują trzy uskokowo zmniejszające się okna,  
umieszczone w skrzydle od strony podjazdu. natomiast 
okno parterowe korpusu wieńczy eliptyczny łuk ozdo- 
biony opaską z masywnych ciosów kamiennych. elewacja  
w strefie parteru jest ceglana, na piętrze otynkowana, 
natomiast w obrębie poddasza, korpus wykonano  
w konstrukcji szkieletowej. element szkieletowy 

ryc. 2. południowa elewacja dworca Jerzów Sudecki, stan 2011

Fig. 2. Southelevation the Stationbuilding of Jerzów Sudecki, state in 2011 
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równoważy surowość budynku, nadając mu cech  
architektury rodzimej. na północ od dworca umiejsco- 
wiono szalet, natomiast kilkadziesiąt metrów dalej dom  
mieszkalny z dwuspadowym, naczółkowym dachem,  
którego elewacja w strefie piętra została pionowo 
odeskowana (ryc. 3).

na stacji panował względnie duży ruch pasażerski, 
w 1929 roku sprzedano 33 704 bilety. zmienne nato- 
miast było wysyłanie towarów, które w 1928 roku wyniosło 
ok. 6 tys. ton, w kolejnym roku już 12 tys. ton, natomiast 
w 1930 roku ze względu na kryzys już tylko 3 tys. ton. 
przyjęcie towarów plasowało się w 1928 na poziomie  
11 tys. ton, w kolejnych dwóch latach spadając do około 
7 tys. ton. W okresie powojennym dworzec oraz magazyn 
został otynkowany, zatracając tym samym walory 
zabytkowe. Współcześnie dworzec nie pełni czynności 
związanych z odprawą pasażerów, jest zamieszkiwany 
przez osoby prywatne. 

Stacja Pilchowice Zapora (talspere) uruchomiona  
została wraz z otwarciem całej linii w sierpniu 1909 roku.  
na uwagę zasługuje sposób kompozycji przestrzennej 
zabudowań stacyjnych, rozmieszczonych na zboczu góry. 
położony na ostrym łuku tor umiejscowiono na skraju  
korony zapory na bobrze. torowisko wsparto na 
żelbetowym murze oporowym wykonanym w postaci 
sklepionych przęseł (ryc. 4). Skromna infrastruktura  
stacji składa się z peronu zadaszonego wiatą, w którą 
wkomponowano drewniany (konstrukcja szkieletowa), 
w górnej części opierzony pionowym odeskowaniem 
budynek, mieszczący kasę biletową i poczekalnię.  
po przeciwnej stronie drogi, wiodącej wzdłuż stacji,  
posadzono budynek mieszkalny dla pracowników 
kolejowych. W wymienionych obiektach warto zauważyć  

typowe dla linii cechy architektoniczne w postaci 
odeskowania dworca oraz niewielkiego budynku 
gospodarczego. kubiczny, murowany dom mieszkalny,  
nakryty namiotowym, ceramicznym dachem uzyskał  
symetryczne rozmieszczone okna o prostych wykrojach,  
co znamionuje już nadchodzenie modernizmu. 
prowadzona na stacji sprzedaż biletów osiągnęła 
w 1929 roku niemałą liczbę 22 631 sztuk. Do 
współczesności zabudowania stacyjne zachowały 
się we względnie dobrym stanie. Dworzec  
jest obecnie wyłączony z obsługi ruchu pasażerskiego 
(ryc. 5).

położenie stacji Pilchowice nielestno (Mauer 
Waltersdorf) w zakolu bobru, na skraju zbocza górskiego oraz  
ze względu na istniejącą architekturę czyni ją bardzo  
atrakcyjną pod względem kompozycji z unikalnym  
krajobrazem. typowy dla linii dworzec o filigranowej,  
rozczłonkowanej bryle (powierzchnia ok. 100 m²) uzyskał  
dwie kondygnacje. Główna bryła, z którą od południa  
zwarto parterowy magazyn, pokryta została naczół- 
kowym ceramicznym dachem, który od strony  
podjazdu otrzymał obszerną facjatę. Od strony  
torowiska korpus dworca dominuje ryzalit,  
który w górnej części został odeskowany.  
Od północy do dworca przylega niewielki pawilon 
tworzący efekt bramy. Okna o czworokątnych wykrojach 
pogrupowano w pary, wyjątkowo od strony peronu  
w parterze umieszczono obszerne okno zwieńczone lukiem 
eliptycznym. na północ w przedłużeniu peronu usytuo-
wano murowany szalet, który w górnej części koresponduje 
z dworcem pionowym odeskowaniem. Około dwieście 
metrów dalej w obniżeniu zbudowano trzypiętrowy, 
murowany dom mieszkalny dla pracowników kolejowych. 

ryc. 3. zabudowania dworcowe stacji Siedlęcin, początek XX wieku

Fig. 3. View on the station building of Siedlęcin, beginning of 20 century 
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ryc. 4. zabudowania dworcowe stacji pilchowice zapora, początek XX wieku

Fig. 4. View on the station building of Pilchowice Zapora, beginning of 20 century 

ryc. 5. zabudowania dworcowe stacji pilchowice zapora, stan 2010 r.

Fig. 5. View on the station building of Pilchowice Zapora, state in 2010

przy wyjeździe ze stacji w kierunku Wlenia nad bobrem 
poprowadzony jest most kratownicowy, którego przęsło 
wznosi się kilkanaście metrów ponad wysokość torów, 
tworząc nienaturalną ingerencję w otaczającą przestrzeń.

Od 1909 roku w pobliżu stacji odgałęziała się bocznica 
do sąsiednich zakładów obróbki wapienia bober-kalkwerk 
G.m.b.h. Funkcjonowanie bocznicy powodowało 
względnie duże nadanie towarów wynoszące w 1929 
roku 24 986 ton. Stosunkowo ograniczona była natomiast  
odprawa pasażerów, wynosząca w 1928 roku 22 502 

osób, która dwa lata później spada do 18 tysięcy. 
Dworzec zachował się w dobrym stanie konserwatorskim, 
współcześnie pełni funkcje mieszkalne (ryc. 6).

Śródgórski charakter stacji Wleń (lähn) podkreśla fakt,  
że z jej peronów widoczny jest wjazd do tunelu. Widok 
tego typu na Śląsku dostępny jest jedynie na stacjach 
bardo Śląskie, Długopole zdrój, rydułtowy i Świerki 
Dolne. Decyzja w sprawie ulokowania stacji zapadła, 
kiedy w maju 1905 roku inspektor kurowski wraz  
 z dwoma urzędnikami biura eksploatacyjnego z Jeleniej 
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ryc. 6. Dworzec stacji pilchowice nielestno, stan 2010 r.

Fig. 6. Station building of Pilchowice Nielestno, state in 2010  

Góry nadzorowali miejsce położenia stacji. pomimo 
kilkusetmetrowego oddalenia od centrum miasta, podczas 
budowy mieszkańcy byli zadowoleni z umiejscowienia 
stacji. Stacja jako niewielki organizm ruchowo- 
przewozowy poza dworcem otrzymała szalet,  
magazyny oraz budynek służbowy dla toromistrza. 
Dominującą budowlą stacji jest dworzec powstały  
w 1908 roku. roboty murarskie i ciesielskie wykonała  
firma Gläser z Siedlęcina, wnętrze wykonali rzemieślnicy  
z Wlenia. Dworzec w górnej części mieścił mieszkania  
dla urzędników oraz dla dzierżawcy restauracji. na 
dole znajdowała się poczekalnia, restauracja oraz  
pomieszczenia służbowe. przetarg na restaurację  
dworcową w czerwcu 1909 roku zgromadził 38 ofert  
w kwotach od 400 do 1600 marek czynszu rocznie  
(ryc. 7).

budynek dworca choć zbudowany w tej samej konwencji 
co pozostałe obiekty linii, pod względem wielkości oraz 
bryły różni się od innych. Co więcej, jego oryginalność 
wzmacnia fakt, że forma ta nie została powielona na żadnej 
innej stacji na Śląsku. Wykonany jako zwarta, murowana 
bryła o nieregularnych kształtach, gdzie cechą dominującą 
jest osobliwe rozplanowanie ceramicznego, naczółkowego 
dachu. Jedna z jego stromych, kopertowo ułożonych połaci 
od strony peronów przechodzi w zadaszenie peronowe. 
monotonię rozległych płaszczyzn dachu od strony peronu 

przełamuje lukarna i bawole oko, z których nachyleniem 
koresponduje zadaszenie pomieszczenia służbowego. 
W strefie parteru dworzec przepruty został pełnołukowo 
zwieńczonymi otworami okiennymi i drzwiowymi,  
ozdobionymi wyszukanymi opaskami. niesymetryczna 
forma opasek zdobi elewacje od strony podjazdu. Okna 
górnych kondygnacji są proste. elewacje w dolnych  
partiach ceglane w strefie środkowej otynkowane,  
natomiast w górnej partii odeskowane na podobieństwo 
innych dworców linii. W podobnej konwencji wykonano 
elewacje zwartego z dworcem magazynu. Sylwetka  
dworca zadziwia. zarówno pod względem połączenia 
komponentów architektonicznych, jak i kompozycji  
w przestrzeni. 

Dworzec zachował się w dobrym stanie do czasów 
współczesnych, stanowiąc jeden z cenniejszych zabytków  
architektury początku XX wieku Wlenia. na południe  
od dworca znajduje się murowany szalet z oryginalną  
drewnianą więźbą i ceramicznym półszczytowym 
dachem. 

na stacji w okresie międzywojennym przypada  
duży ruch pasażerski, jak się można domyślić ze względu  
na przewozy turystyczne. W 1928 roku odprawiono  
74 274 pasażerów, których liczba w kryzysowym 1930  
roku spadła o około 10 tys. Dodać można, że z okazji  
otwarcia kolei we Wleniu, na stacji zasadzono  
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ryc. 7. zabudowania dworcowe stacji Wleń, początek XX wieku

Fig. 7. View on the station building of Wleń, beginning of 20 century 

pamiątkowa lipę. (b. a. d. r. nr 128, 1905; nr 270,  
1908; nr 149, nr 155, 1909) Do chwili obecnej dworzec  
jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
(ryc. 8).

niewielka stacja marczów (märzdorf) uzyskała  
obiekty (ryc. 9) analogiczne do stacji pilchowice 
nielestno. budowę dworca w 1908 roku prowadziła  
firma C. Dittmann z Wlenia (b. a. d. r. nr 270, 1908). 
koszt budowy całej stacji wyniósł 45 000 marek. 
Sprzedaż biletów osiągnęła w 1928 roku okrągłą liczbę 
24 tys. Obecnie dworzec pełni jedynie funkcje mieszkalne  
(ryc. 10).

początkowo stacja Dębowy Gaj (Siebeneichen) 
stanowiła analogiczne odwzorowanie swojej poprzedniczki  
w marczowie. podobnie jak na stacji w marczowie  
dworzec wybudowała firma C. Dittmann z Wlenia. 
Całkowity koszt budowy stacji wyniósł 48 000 marek. 
nieco mniejsza była sprzedaż biletów wynosząca w 1928 
roku 18 917 sztuk (ryc. 11). Dworzec nieszczęśliwie 
spłonął w latach 60 XX wieku (marecki i in., 2009).  
Do czasów współczesnych, oprócz peronów, nie zachowały 
się na stacji żadne zabudowania.

ryc. 8. zachodnia elewacja dworca Wleń, stan 2010

Fig. 8. Westelevation the Stationbuilding of Wleń, state in 2010 
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ryc. 9. Stacja marczów, początek XX wieku

Fig. 9. Station Marczów, beginning of 20 century 

ryc. 10. Dworzec marczów od północy, stan 2010 r.

Fig. 10. Station building of Marczów from northside, state in 2010 

ryc. 11. Dworzec stacji Dębowy Gaj, początek XX wieku

Fig. 11. Station building of Dębowy Gaj, beginning of 20 century 
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PODSumOWAnie

kolej doliny bobru za sprawą śródgórskiego położenia 
oraz oryginalnej architektury dworcowej stanowi cenny 
walor turystyczny. Stacje kolejowe uznać można za  
bardzo interesujące, wpisujące się w ducha końca 
epoki XiX wieku. Górski charakter linii oraz doskonale 
skomponowana przestrzennie architektura dworcowa  

zarówno przed jak i po wojnie czyniły z kolei doliny bobru 
znaczącą atrakcję turystyczną. Obecnie rozpropagowanie 
walorów architektonicznych, lecz również inżynieryjnych 
linii z pewnością zwiększyłoby jej rangę jako atrakcji  
turystycznej oraz przyczyniłoby się do pobudzenia ruchu 
turystycznego. 
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