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Informacje ogólne  

Nr obiektu 58a 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Skałki na szczycie wzgórza Gromnik 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość:  
17.10969 

Szerokość: 
50.70232 

Miejscowość Gromnik 

Opis lokalizacji i dostępności: 
szczyt wzgórza Gromnik, skałki na szlaku czerwonym oraz w wykopie 
archeologicznym, liczne luźne bloczki granitowe 

Długość ok. 150 m 

Szerokość  ok. 100m 

Wysokość - 

Powierzchnia ok. 40 a 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny 

Najmłodsza skała magmowa głębinowa wśród skał magmowych rejonu Strzelina 

(skały o podobnym składzie występują w postaci żył w obrębie innych granitoidów). 

Ok. 290? -300 mln lat. 

Litologia granit biotytowo-muskowitowy 

Forma występowania skały 
skałki „in situ” widoczne w partii szczytowej szlaku czerwonego, w drodze oraz liczne 

bloki 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

skała magmowa, głębinowa powstała przez krystalizację magmy pod powierzchnią 

ziemi w końcowych etapach orogenezy waryscyjskiej 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

W tym doskonale zagospodarowanym pod względem turystycznym geostanowisku 

granity możemy oglądać w różnych postaciach. Tuż pod szczytem znajdujemy je w ich 

naturalnym położeniu w formie skałek „in situ” (fot. 1). Na zboczach występują w 

formie licznych luźnych bloków o różnej wielkości od kilkumetrowych do 

kilkunastocentymetrowych (fot 2). Na szczycie Gromnika odnajdujemy je w 

wykonanym tu wykopie archeologicznym (fot. 3). Badania archeologiczne dotyczą 

rycerskiego zamków rodziny Czirnów z XVw (Jaworski i Pankiewicz, 2008). 

Prawdopodobnie średniowieczni budowniczowie wykorzystywali zarówno naturalnie 

ukształtowaną skałę (fot. 4) jaki i częściowo obrobione bloki skalne (fot. 5).  

Oglądane na Gromniku granity są skałami jawno krystalicznymi (wszystkie składniki 

skały są widoczne) i drobnokrystalicznymi (wielkość minerałów nie przekracza 1 mm). 

Zbudowane są one z szarego kwarcu, białych skaleni oraz łyszczyków – czarnego 

biotytu i srebrzystego muskowitu. 

W rejonie Wzgórz Strzelińskich występuje kilka odmian skał magmowych 

głębinowych. Początkowo sądzono, że tworzą one ogromny masyw ciągnący się od 

Strzelina po czeską Żulowę. Dopiero wykonane tu w latach 1977-1986 wiercenia 

pozwoliły stwierdzić, że skał magmowych jest znacznie mniej niż wcześniej uważano i 

nie występują one w postaci dużego plutonu ale tworzą małe izolowane ciała 

magmowe o zróżnicowanym składzie w obrębie skał metamorficznych. Intruzje te 



mają zwykle kształt pni i płasko nachylonych żył o grubości do kilkudziesięciu metrów 

- taką formę ma też intruzja Gromnika (Oberc-Dziedzic, 1991). Powstanie granitoidów 

związane jest z procesami magmatyzmu przebiegającymi u schyłku orogenezy 

waryscyjskiej (Oberc-Dziedzic, Szczepański, 1995). Liczne badania wieku granitoidów 

metodami radiometrycznymi wykonane przez różnych autorów wskazują, że 

magmatyzm w tym rejonie trwał ponad 30 mln lat a umiejscawianie się i zastyganie 

magm miało charakter kilkuetapowy (Oberc-Dziedzic i inni 2013 i cytowania tam). W 

pierwszym etapie ok. 324 mln lat temu umiejscawiały się i zastygały najstarsze 

tonality, w drugim ok. 306 mln lat temu granodioryty. Te najstarsze skały magmowe 

znane są jak dotychczas jedynie z rejonu Bożnowic (Oberc-Dziedzic i inni, 2010). 

Najbardziej zróżnicowane skały magmowe powstały w czasie trzeciego etapu 

magmatyzmu który trwał ponad 10 mln lat. Okres ten można podzielić na trzy fazy w 

których w stosunkowo krótkich (w skali czasu geologicznego!) odstępach 

powstawały: w fazie pierwszej ok. 301 - 303 mln lat temu granity biotytowe 

średnioziarniste znane z intruzji Strzelina; w fazie drugiej ok. 295 mln lat temu 

tonality i dioryty występujące w intruzji Gęsińca oraz w intruzji Kalinki, ponadto ok. 

300 mln lat temu granity biotytowe drobnoziarniste, a w fazie trzeciej najmłodsze 

granity biotytowo-muskowitowe (Oberc-Dziedzic i inni 2010; Oberc-Dziedzic i inni 

2013; Pietranik, 2013; Turniak i inni 2006).  

Historia badań naukowych 

Badania skał krystalicznych w rejonie Strzelina i Ziębic rozpoczęły się w pierwszej 

połowie XIXw. Pierwszym badaczem tego obszaru był Rose (1867 vide Oberc 1966) a 

pierwsza monografia w której szczegółowo opisano wszystkie serie skalne powstała 

w 1878 a jej autorem był Schumacher (Oberc 1966). Od tego czasu obszar ten ze 

względu na swoją skomplikowana budowę pozostawał w obszarze zainteresowań 

geologów i prowadzono tu liczne prace badawcze. Znaczący wpływ na zrozumienie 

relacji pomiędzy poszczególnymi seriami skalnymi miały wykonane tu w latach 70-

tych i 80-tych wiercenia. 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 znaków) 

Skały występujące w tym geostanowisku to granity. Są to skały magmowe, głębinowe 

składające się z kwarcu, skaleni, biotytu i muskowitu. Granity możemy obserwować w 

skałkach „in situ” (na miejscu) tuż poniżej szczytu Gromnika, w licznych luźnych 

bloczkach na jego zboczach ale także odsłonięte one zostały w trakcie prac 

wykopaliskowych. Prace te, prowadzone od 2005, odsłoniły m. in. piwnicę 

wybudowana pod rycerskim zamkiem rodziny Czirnów z XVw. Widać wyraźnie, że 

budowniczowie wykorzystali naturalnie ukształtowaną skałę jak i liczne bloki 

granitowe. Materiału mieli pod dostatkiem gdyż intruzja Gromnika jest jednym z 

większych wystąpień granitów w tym rejonie. Co ciekawe jeszcze do lat 70-tych XXw. 

uważano, że od Strzelina do czeskiej Žulowej podłoże jest zbudowane głównie z 

granitów, które tworzą tu ogromny masyw (taki jak np. Karkonosze). Dopiero 

wiercenia pozwoliły stwierdzić, że granitów jest znacznie mniej i tworzą one 

niewielkie intruzje o rozmiarach nieprzekraczających 1 km. Towarzyszą im inne skały 

magmowe takie jak granodioryty, tonality i dioryty. Właśnie jedną z takich intruzji o 

kształcie pnia od którego odchodzi płasko nachylona żyła jest intruzja Gromnika. 

Granity i inne skały magmowe głębinowe występujące dziś na obszarze miedzy 

Strzelinem a Ziębicami powstały na skutek działania procesów magmowych u schyłku 

orogenezy waryscyjskiej ok. 320-290 mln lat temu.  

 

 

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

W geostanowisku można poruszyć następujące zagadnienia: 
- powstawanie skał magmowych,  

- grupa granitoidów – podobieństwa i różnice w obrębie grupy, rozpoznawanie 
- metody datowania skał 
- wpływ budowy geologicznej na morfologię terenu 
- wykorzystanie skał jako materiału budowlanego 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

brak większych zagrożeń, należy uważać i nie przekraczać ogrodzenia wykopu 
archeologicznego.  

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Geostanowisko na skrzyżowaniu szlaków turystycznych, z przygotowanym miejscem 
do odpoczynku, wieżą widokową. W odległości ok. 800 m parking także z miejscami 
do odpoczynku oraz poglądową mapa turystyczną. 

Wykorzystanie i zastosowanie 
skały oraz związane z nią 
aspekty kulturowe i 
historyczne 

Skały służyły jako budulec średniowiecznego grodziska ulokowanego na szczycie 
Gromnika. 

 

 

 

 



Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany x Wymagający przygotowania   

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

Stopień zachowania [0-4] 3 

Wartości poza geologiczne [0-2] 1 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

8 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

6 

  

Dokumentacja graficzna  

 

 

Fot 1. Gromnik. Skałka na szczycie wzgórza. 



 

Fot 2. Gromnik. Blok granitu na zboczu. 

 

 

Fot 3. Gromnik. Skałki granitowe odsłonięte w czasie wykopalisk archeologicznych. 

 



 

Fot 4. Gromnik Skałki granitowe odsłonięte w czasie wykopalisk. 

 

 

Fot 5. Gromnik Skałki granitowe odsłonięte w czasie wykopalisk.  

 


