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Inwentaryzację stanowisk na potrzeby zaprojektowania miejskiej trasy 
geoturystycznej w Piławie Górnej przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2015 r. 
Prace te dzielą sią na dwa etapy: pierwszy etap prace kameralne, drugi etap prace 
terenowe. 
Etap kameralny polegał na określeniu, w oparciu o informacje dostępne w literaturze, 
jak również w źródłach internetowych, listy obiektów potencjalnie interesujących 
geoturystycznie. W ramach tego etapu sporządzono również kryteria, według których 
dokonana została późniejsza ewaluacja potencjalnie interesujących obiektów. 
Kryteria te nawiązują do tych, stosowanych przy projektowaniu innych tras 
geoturystycznych na terenie województwa dolnośląskiego, jednakże zmodyfikowane 
zostały tak, aby lepiej odzwierciedlały miejski charakter tras w Piławie Górnej. 
Etap terenowy polegał na weryfikacji obiektów wytypowanych podczas poprzedniego 
(kameralnego) etapu prac. Podczas prac terenowych, poza weryfikacją obiektów, 
dokonano też ich bardziej szczegółowej charakterystyki oraz określono stan ich 
zachowania. 
Listę obiektów na potrzeby trasy geoturystycznej (obiektów dokumentacyjnych), 
sporządzono w oparciu o: 

1) Geoportal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, tj. GEOPORTAL 2 – 
http://www.geoportal.gov.pl/ 

2) Szczegółową Mapę Geologiczną Sudetów w Skali 1 : 25 000 
a. Arkusz Dzierżoniów 
b. Arkusz Niemcza 
c. Arkusz Ząbkowice Śląskie 

3) Wikipedię – https://pl.wikipedia.org/ 
4) Wybrane artykuły w czasopismach naukowych, popularnonaukowych 

i krajoznawczych 
Ze względu na brak obiektów z obszaru gminy Piława Górna w katalogu aktualnych 
zagrożeń geologicznych Akademii Górniczo-Hutniczej; Centralnym Rejestrze 
Geostanowisk Polski; katalogu obiektów geoturystycznych w Polsce; katalogu 
obiektów geoturystyczych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, 
nie wykorzystano zasobów tych baz danych. 
Podczas przygotowywania niniejszego opracowania celowo nie brano pod uwagę 
działających zakładów kamieniarskich, licznych na terenie gminy Piława Górna. 
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Ocena walorów turystycznych, edukacyjnych i naukowych przeprowadzona została 
w oparciu o zasady zaproponowane w pracy: 
Solarska A., Jary Z. (2010) Geoheritage and Geotourism Potential of the Strzelin Hills 
(Sudetic Foreland, SW Poland). Geographica Pannonica, 14 (4): 118-125. 
Kryteria zaproponowane w tej pracy poddano niewielkim modyfikacjom aby lepiej 
oddawały miejski charakter projektowanej trasy. W celu ujednolicenia opisów 
stanowisk planowanej miejskiej trasy geoturystycznej w Piławie Górnej, z trasami 
geoturystycznymi przygotowywanymi w obrębie sąsiedniego Geoparku Wzgórza 
Niemczańsko-Strzelińskie, zastosowano także część schematów przyjętych podczas 
inwentaryzacji stanowisk dokumentacyjnych z obszaru tego Geoparku. Zastosowane 
schematy pochodzą z pracy: 
Szczepański J. (2014) Inwentaryzacja stanowisk dokumentacyjnych przyrody 
nieożywionej dla gmin Kondratowice, Przeworno, Strzelin. s. 1-26. 
Kryteria oceny stanowisk, po wprowadzeniu wyżej wymienionych modyfikacji, 
przedstawia Tabela 1. 
W wyniku prac kameralnych wytypowano 59 geostanowisk. Z tego podczas prac 
terenowych odrzucono 36 stanowisk, jednakże prace terenowe ujawniły też 16 
innych obiektów interesujących geoturystycznie, które dodano do listy stanowisk. 
Rezultatem prac kameralnych i terenowych jest zinwentaryzowanie 39 obiektów. 
Obiektami tymi są zarówno odsłonięcia geologiczne skał podłoża (przekopy drogowe 
i kolejowe, nieczynne kamieniołomy); polodowcowe głazy narzutowe; wytwory 
działalności człowieka, takie jak zabytkowe oraz współczesne budowle, w obrębie 
których zastosowane są kamienne detale architektoniczne; oraz obiekty specjalne jak 
punkty widokowe, czynna kopalnia „Piława Górna” oraz miejsce upadku meteorytu 
„Gnadenfrei” („Piława Górna”). Spis zinwentaryzowanych obiektów, uszeregowany 
według malejącej łącznej, punktowej oceny atrakcyjności, począwszy od najbardziej 
atrakcyjnego, przedstawiono w Tabeli 2. Natomiast rozmieszczenie 
zinwentaryzowanych punktów zobrazowano na Figurze 1. Krótką charakterystykę 
powyższych punktów podano w Tabeli 3. 
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Tabela 1. Kryteria klasyfikacji, cechy i odpowiadająca im punktacja dla 

wybranych geostanowisk. 

Kryterium Cecha Punkty 

Dostępność 

Stanowisko dobrze widoczne, zlokalizowane 
bezpośrednio przy szlaku turystycznym, drodze lub 
ścieżce 

5 
Stanowisko dobrze widoczne, zlokalizowane 
w pobliżu drogi lub szlaku 4 
Stanowisko słabo widoczne, oddalone o ponad 250 
m od drogi lub ścieżki 3 
Stanowisko trudnodostępne dla turysty, np. bardzo 
zarośnięte 2 
Stanowisko niedostępne dla turysty 1 

Stopień 
zachowania 

Stanowisko dobrze zachowane bez widocznych 
oznak degradacji 5 
Stanowisko, którego struktura została nieznacznie 
naruszona 4 
Stanowisko częściowo zniszczone 3 
Stanowisko silnie zmienione, np. w wyniku 
działalności człowieka 2 
Stanowisko zniszczone, utracony charakter 
geostanowiska 1 

Wartości 
pozageologiczne 
(dodatkowe) 

Dwie lub więcej wartości pozageologiczne 2 
Pojedyncza wartość pozageologiczna 1 
Brak wartości pozageologicznych 0 

Wartość 
dydaktyczna 

Bardzo wysoka: liczba reprezentowanych zagadnień 
- 5 lub więcej 10 
Wysoka: liczba reprezentowanych zagadnień - 4 8 
Przeciętna: liczba reprezentowanych zagadnień - 3 6 
Niska: liczba reprezentowanych zagadnień - 2 4 
Bardzo niska: liczba reprezentowanych zagadnień - 
1 2 

Wartość 
naukowa 

Bardzo wysoka: jedyne stanowisko w regionie, 
unikatowe w skali ponadregionalnej 10 
Wysoka: stanowisko bardzo ważne dla badań 
regionalnych 8 
Przeciętna: stanowisko istotne dla badań 
regionalnych 6 
Niska: pospolite stanowisko o przeciętnej wartości 4 
Bardzo niska: brak szczególnych cech 
wyróżniających 2 
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Figura 1. Mapa ilustrująca rozmieszczenie zinwentaryzowanych obiektów 

geoturystycznych (geostanowisk) na terenie gminy miejskiej Piława Górna. 
 
Podczas prowadzenia inwentaryzacji punktów dokumentacyjnych na potrzeby 
opracowania miejskiej trasy geoturystycznej, ze względu na to, że Piława Górna jest 
gminą miejską, brano pod uwagę zarówno obiekty znajdujące się na terenie 
zabudowanym, jak i na przyległych polach, łąkach i w lasach, w granicach 
administracyjnych gminy. Największe zagęszczęnie zinwentaryzowanych punktów 
ma miejsce w Centrum Piławy Górnej, zagęszczęnie punktów stwierdzono również 
na obszarze Kośmina. Natomiast pojedyncze punkty zlokalizowane są na obszarze 
Kalinowa, Kopanicy oraz na terenach niezabudowanych. 
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Tabela 2. Podsumowanie punktacji poszczególnych geostanowisk na 
terenie gminy Piława Górna. 
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39 2 5 1 10 10 28 Światowa Obiekt niebezpieczny; szczegółowo opracowany 
geologicznie 

7 3 1 2 10 10 26 Światowa Obiekt bezpieczny; szczegółowo opracowany 
geologicznie 

31 5 5 2 10 4 26 Regionalna Obiekt bezpieczny 
20 5 4 2 8 6 25 Regionalna Obiekt bezpieczny 
4 2 5 0 10 8 25 Lokalna Obiekt bezpieczny 

28 5 4 2 10 4 25 Lokalna Obiekt bezpieczny 
32 5 5 1 8 6 25 Lokalna Obiekt bezpieczny 
2 5 3 2 10 4 24 Lokalna Obiekt bezpieczny 
8 5 5 1 4 8 23 Regionalna Obiekt bezpieczny 

33 5 5 1 10 2 23 Lokalna Obiekt bezpieczny 
19 5 5 2 6 4 22 Regionalna Obiekt bezpieczny 
37 5 5 2 6 4 22 Regionalna Obiekt bezpieczny 
16 5 5 1 8 2 21 Lokalna Obiekt bezpieczny 
30 5 5 1 8 2 21 Lokalna Obiekt bezpieczny 
34 5 5 1 6 4 21 Lokalna Obiekt bezpieczny 
3 5 5 2 6 2 20 Lokalna Obiekt bezpieczny 
9 5 4 1 6 4 20 Lokalna Obiekt bezpieczny 

17 5 5 2 6 2 20 Lokalna Obiekt bezpieczny 
18 5 5 2 6 2 20 Lokalna Obiekt bezpieczny 
5 5 5 1 6 2 19 Lokalna Obiekt bezpieczny 

23 5 5 1 6 2 19 Lokalna Obiekt bezpieczny 
26 5 5 1 6 2 19 Lokalna Obiekt bezpieczny 
27 5 5 1 6 2 19 Lokalna Obiekt bezpieczny 
29 5 5 1 4 4 19 Lokalna Obiekt bezpieczny 
21 5 4 1 4 4 18 Regionalna Obiekt bezpieczny 
11 5 2 1 6 4 18 Lokalna Obiekt bezpieczny 
12 5 3 2 6 2 18 Lokalna Obiekt bezpieczny 
13 4 4 0 6 4 18 Lokalna Obiekt niebezpieczny 
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22 5 5 0 4 4 18 Lokalna Obiekt bezpieczny 
25 5 5 2 4 2 18 Lokalna Obiekt bezpieczny 
38 5 3 0 6 4 18 Lokalna Obiekt bezpieczny 
36 5 4 0 4 4 17 Regionalna Obiekt bezpieczny 
10 5 5 1 4 2 17 Lokalna Obiekt bezpieczny 
14 5 5 1 4 2 17 Lokalna Obiekt bezpieczny 
24 5 3 1 6 2 17 Lokalna Obiekt bezpieczny 
1 5 5 0 2 4 16 Lokalna Obiekt bezpieczny 
6 3 5 0 6 2 16 Lokalna Obiekt bezpieczny 

15 5 5 1 2 2 15 Lokalna Obiekt bezpieczny 
35 5 5 0 2 2 14 Lokalna Obiekt bezpieczny 
 
Wytypowane geostanowiska, ze względu na charakter i genezę, podzielić można na 
następujące grupy: 

1) Odsłonięcia skał: naturalne – na terenie Piławy Górnej reprezentowane przez 
skarpy strumieni; spowodowane działalnością człowieka – czynne i dawne, 
zamknięte kamieniołomy, skarpy drogowe i kolejowe (Figury 2 i 3) 

2) Naturalne punkty widokowe (Figury 4 i 5) 
3) Polodowcowe głazy narzutowe (Figura 6) 
4) Budynki kamienne i kamienne detale architektoniczne na budynkach (Figury 

7, 8 i 9) 
5) Kamienne obiekty małej architektury – pomniki, nawierzchnie dróg i chodników 

(Figury 6, 7 i 10) 
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Figura 2. Fotografia geostanowiska nr 21 – przykład odsłonięcia skał, 

w tym wypadku dawny, nieczynny kamieniołom migmatytu w parku miejskim. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fotografia geostanowiska nr 8 jako przykład punktu podwójnego – 
odsłonięcie skał (widoczny na zdjęciu gnejs) oraz punkt widokowy. 
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Figura 4. Fotografia geostanowiska nr 8 jako przykład punktu podwójnego – 
odsłonięcie skał oraz punkt widokowy (na zdjęciu widok z punktu 

dokumentacyjnego). 

 
Figura 5. Fotografia krajobrazu z geostanowiska nr 6 – przykład punktu 

widokowego. 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Fotografia geostanowiska nr 31 jako przykład punktu potrójnego – 

polodowcowy głaz narzutowy i kamienny obiekt małej architektury (krzyż przed 
Kościołem św. Marcina) widoczne na zdjęciu oraz kamienne detale 

architektoniczne i płaskorzeźby. 
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Figura 7. Fotografia geostanowiska nr 31 przykład punktu potrójnego – głaz 
narzutowy, kamienny obiekt małej architektury (granitowy bruk na zdjęciu), 

kamienne detale architektoniczne i płaskorzeźby (piaskowcowe i marmurowe 
tablice na ścianach oraz granodiorytowe schody na zdjęciu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Fotografia geostanowiska nr 20 – przykład budynku kamiennego 
(fundamenty z granodiorytu) i kamiennych detali architektonicznych 

(balustrady, kolumny 
i płaskorzeźby zdobiące okna z granitu i piaskowca). 
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Figura 9. Fotografia geostanowiska nr 25, przykład kamiennych detali 

architektonicznych na budynkach – piaskowcowe rzeźby zdobiące okna 
(pomalowane zieloną farbą). 

 
Figura 10. Fotografia geostanowiska nr 2 jako przykład punktu podwójnego – 

kamienny obiekt małej architektury (przedwojenny cmentarz widoczny na 
zdjęciu) oraz grupa polodowowych głazów narzutowych. 
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Tabela 3. Charakterystyka poszczególnych stanowisk planowanej, miejskiej 
trasy geoturystycznej. 
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Informacje ogólne 
Numer obiektu 1 2 3 4 5 

Nazwa obiektu Przekop 
drogowy 

Przedwojenny cmentarz i 
grupa głazów 
narzutowych 

Zabudowania 
wzdłuż ul. Kośmińskiej 

Punkt 
widokowy 

Droga brukowana i 
głaz 

narzutowy 
Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°47'0.2" 16°46'45.0" 16°46'57.9" 16°46'12.3" 16°46'36.1" 
Szerokość 50°41'56.1" 50°41'55.7" 50°41'48.6" 50°41'46.3" 50°41'29.3" 
Położenie        
Osiedle, ulica Kośmin, ul. 

Kośmińska 
Kośmin, ul. 

Partyzantów 
Kośmin, ul. 
Kośmińska Kośmin Kośmin, ul. 

Lipowa 

Opis lokalizacji i dostępności 
Skarpa po 

prawej stronie drogi (idąc od 
centrum), łatwo 

dostępna 

Stanowisko w małym parku 
przy drodze 
asfaltowej, dostęp, w 
niewielkim 
stopniu, utrudniony 

przez zarośla 

Wszystkie istotne detale 
są dobrze 
widoczne z drogi i 
chodnika 

Punkt znajduje się 
na wzgórzu, 
zajmowanym przez pola 

uprawne, 
przez które nie biegną 

żadne ścieżki 

Punkt stanowi 
droga 

wybrukowana kamieniami 
oraz głazy 
narzutowe wzdłuż niej 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Wym. przygot. Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, krajowa, światowa) Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Dobrze 
zachowana, wysoka skarpa 

lessowa 

Wartość historyczna, 
nagrobek z 

1928 r. dobrze utrzymany 

Obraz sposobu 
umacniania 

brzegów strumieni 

Fragmenty skał podłoża; 
konieczne 
przejście przez pole 

Obraz 
dawnego sposobu 

budowy dróg 

Dostępność [1-5] 5 5 5 2 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 3 5 5 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 0 2 2 0 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 2 10 6 10 6 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 4 4 2 8 2 
Łączna punktacja 16 24 20 25 19 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Less Granit, marmur, 

piaskowiec 
Granit, granodioryt, 

migmatyt 
Migmatyt, 
pegmat 

Migmatyt, 
różne granity 

Wiek geologiczny Plejstocen 
Granit - 
karbon, piaskowiec - 
kreda 

Granitoidy kar-
bon; migmatyt neoproterozo-

ik?-kambr? 

Migmatyt neo-
proterozoik?-kambr?; peg-
matyt dewon 

Migmatyt - 
neoproterozo-

ik?-kambr? 

Struktura i tekstura Niewidoczna Żyłki Żyłki Foliacja Foliacja 

Skamieniałości Niewidoczne Niewidoczne n.d. n.d. n.d. 

Miejsce wydobycia kamienia n.d. 
Granit - 

Strzegom, 
piaskowiec - Dolny Śląsk 

Granit Strzeg-
om; granodio-ryt Kośmin, 

mi-gmatyt 
Piława 

n.d. Migmatyt - 
Piława Górna 
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        Informacje ogólne       Numer obiektu 6 7 (172) 8 (173) 9 

Nazwa obiektu Punkt 
widokowy 

Miejsca upadku fragmentów 
meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława Górna") 

Punkt widokowy i 
nieczynny 

kamieniołom 

Murek 
otaczający działkę 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°47'11.8" 16°46'53"/16°45'56" 16°47'6.4" 16°46'25.2" 
Szerokość 50°41'36.8" 50°41'26"/50°39'55" 50°40'58.2" 50°40'1.1" 
Położenie        
Osiedle, ulica Kośmin, ul. 

Ludowa Kośmin/Kopanica Kopanica Kopanica, ul. 
Sąsiedzka 5 

Opis lokalizacji i dostępności 

Punkt na wzniesieniu, na 
skraju lasu, 

dotarcie wymaga 
przejścia 200 
m przez pole, brak ścieżki 

Koordynaty przedstawiają przybliżone współrzędne 
miejsc odnalezienia dwóch 

fragmentów meteorytu, część poszukiwaczy uważa, że 
możliwe jest znalezienie 

kolejnych; dotarcie do punktów wymaga zejścia ze ścieżki 

Punkt dobrze 
przygotowany, jest ambona 

widokowa, 
prowadzi do niego szlak od 

ul. Chrobrego 

Punkt 
położony bezpośrednio 
przy ulicy 

Aktualny stan obiektu        
Ekspozycja Wym. przygot. Wymagający przygotowania Dobrze 

wyeks. 
Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, krajowa, światowa) Lokalna Światowa Regionalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, 
elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Fragmenty skał 
podłoża; 

konieczne przejście przez 
pole 

Dotarcie wymaga poruszania 
się po działkach prywatnych 

Do punktu 
można 
dotrzeć również od ul. 

Kośmińskiej 

Punkt dobrze 
obrazuje jakie 

skały występują w 
Piławie 

Dostępność [1-5] 3 3 5 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 1 5 4 
Wartości pozageologiczne [0-2] 0 2 1 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 6 10 4 6 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 10 8 4 
Łączna punktacja 16 26 23 20 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Migmatyt Chondryt zwyczajny H5 Gnejs Migmatyt, skały 

narzutowe 

Wiek geologiczny Neoproterozo-ik?-kambr? n.d. Neoproterozo-ik?-kambr? 
Migmatyt - 
neoprotero-

zoik?-kambr? 

Struktura i tekstura Foliacja n.d. Foliacja, żyłki 
kwarcowe Foliacja 

Skamieniałości n.d. n.d. n.d. Niewidoczne 

Miejsce wydobycia kamienia n.d. n.d. n.d. Piława Górna 
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        Informacje ogólne       Numer obiektu 10 11 12 13 14 

Nazwa obiektu Wiadukt 
kolejowy 

Mury przed 
Pałacem Oberhof 

Dworzec 
kolejowy Piława Górna 

Przekop 
kolejowy 

Wiadukt 
kolejowy 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°46'41.8" 16°46'28.1" 16°46'21.8" 16°46'8.0" 16°45'56.8" 
Szerokość 50°40'13.8" 50°40'34.7" 50°40'40.6" 50°41'14.9" 50°41'23.4" 
Położenie        
Osiedle, ulica Kopanica, ul. 

Sąsiedzka 
Kopanica, ul. 

Bolesława Chrobrego 32 
Osiedle Nowe, 
ul. Kolejowa 6 Kalinów ul. Lipowa 

Opis lokalizacji i dostępności 

Do punktu 
prowadzi droga gruntowa, 

będąca 
przedłużeniem asfaltowej ul. 

Sąsiedzkiej 

Punkt położony 
bezpośrednio 

przy ulicy i chodniku 

Budynki 
kompleksu 

Dworca położone przy 
drodze, część 
pomieszczeń zajmują 
mieszkania 
prywatne 

Punkt 
zlokalizowany 
przy drodze, jednakże 

dotarcie 
wymaga zejścia do 
przekopu 

kolejowego 

Dostępny 
bezpośrednio 
z ul. Lipowej, która na tym 
odcinku nie 

posiada nawierzchni 
asfaltowej ani 
brukowanej 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Wym. przygot. Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, krajowa, światowa) Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, 
elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Przykład 
kamiennego 

wiaduktu kolejowego, 
użytkowany 

Punkt dobrze 
obrazuje jakie 

skały występują w 
Piławie 

Architektonicz-
ne detale 
kamienne, zakaz wstępu 
do środka 

Punkt 
niebezpieczny 
- położony na czynnej linii 

kolejowej 

Przedstawie-
nie sposobu 

budowy kamiennych 
wiaduktów 

Dostępność [1-5] 5 5 5 4 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 2 3 4 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 1 1 2 0 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 4 6 6 6 4 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 4 2 4 2 
Łączna punktacja 17 18 18 18 17 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Granit Granodioryt, migmatyt, ska-

ły narzutowe 
Granodioryt Migmatyt Granit 

Wiek geologiczny Karbon 
Migmatyt - 
neoprotero-zoik?-kambr?; 

granit - karbon 
Karbon Neoproterozo-ik?-kambr? Karbon 

Struktura i tekstura Równoziarni-
sta Foliacja Porfirowata Foliacja Równoziarni-

sta 
Skamieniałości n.d. Niewidoczne n.d. n.d. n.d. 

Miejsce wydobycia kamienia Strzegom 
Migmatyt - 

Piława Górna, 
granodioryt - Kośmin,  

Kośmin n.d. Strzegom 
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Informacje ogólne       Numer obiektu 15 16 17 18 19 

Nazwa obiektu Stadion 
Stary budynek 

Urzędu 
Miejskiego 

Miejski 
Ośrodek 

Kultury (MOK) 

Gimnazjum (Szkoła 
Seydlitz) i 

pom-nik przed nią 

Cmentarz 
Braci Morawskich 

(Park Miejski) 
Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°45'25.5" 16°45'17.4" 16°45'16.6" 16°44'50.8" 16°44'51.6" 
Szerokość 50°40'52.5" 50°40'54.8" 50°40'55.5" 50°40'54.2" 50°40'43.5" 
Położenie        
Osiedle, ulica Centrum, ul. 

Kilińskiego 
Centrum, ul. 

Piastowska 29 
Centrum, ul. 

Piastowska 40 
Centrum, ul. 
Wiejska 2 

Centrum, ul. 
Staszica 

Opis lokalizacji i dostępności 

Obiekt 
dostępny z drogi 
osiedlowej, 
wejście na teren obiektu 
za zgodą 
zarządcy 

Parking przed budynkiem i 
drogi dojazd-
owe, również schody do 

budynku, 
wszystko łatwo dostęp-

ne z szosy 

Obiekt 
bezpośrednio 
przy głównej ulicy, wstęp do 

budynku tylko 
w godzinach pracy Ośrodka 

Budynek i 
pomnik 
dobrze widoczne z 
ulicy i 

chodnika, wstęp na 
teren budynku 
tylko za zgodą dyrekcji 

Obiekt 
znajduje się na 
południowo-
wschodnim skraju parku, 
prowadzi do 

niego ścieżka 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Dobrze 
wyeks. 

Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, 
krajowa, światowa) Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna Regionalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Wejście na 
teren obiektu wymaga zgody 

zarządcy 

Dwie tablice pamiątkowe 
na budynku; 
wnętrze w remoncie 

Interesujące 
tablice 

informa-cyjne i wysta-wy 
wewnątrz 
budynku 

Aspekt historyczny 
budynku, 

wstęp wyma-ga zezwolenia 

Aspekt histo-ryczny Cmen-
tarza; walory 
przyrodnicze parku 

Dostępność [1-5] 5 5 5 5 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 5 5 5 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 1 1 2 2 2 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 2 8 6 6 6 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 2 2 2 4 
Łączna punktacja 15 21 20 20 22 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Granodioryt 

Migmatyt, gra-
nit, grano-dioryt, marmur Granodioryt Granodioryt, 

piaskowiec 
Granit, 

piaskowiec 

Wiek geologiczny Karbon 
Migmatyt - 
neoprotero-

zoik?-kambr?; granit - karbon 
Karbon 

Granodioryt - 
karbon, 

piaskowiec - kreda 
Piaskowiec - 

kreda 

Struktura i tekstura Porfirowata Porfirowata, foliacja Duże kryszta-ły skaleni Porfirowata Warstwowa-nie 
Skamieniałości n.d. n.d. n.d. Niewidoczne Słabo 

widoczne 

Miejsce wydobycia kamienia Kośmin 
Migmatyt - 

Piła-wa 
Górna, gra-nity Strzelin i 

Kośmin 
Kośmin 

Granodioryt - Kośmin, 
piaskowiec 
Dolny Śląsk 

Piaskowiec - Dolny Śląsk, 
granit - 

importowany 
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Informacje ogólne       Numer obiektu 20 (174) 21 22 23 24 

Nazwa obiektu 
Ośrodek 

szkolno-wy-chowawczy 
(gimnazjum) 

Nieczynny kamieniołom Głaz narzutowy Krzyż Dom wdów 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°44'42.1" 16°44'30.3" 16°44'23.4" 16°44'44.4" 16°44'46.0" 
Szerokość 50°40'46.8" 50°40'42.0 50°40'43.8" 50°40'51.9" 50°40'52.1" 
Położenie        
Osiedle, ulica Centrum, ul. 

Szkolna 6 
Centrum, ul. 

Szkolna 
Centrum, ul. 

Groszowiecka 
Centrum, pl. 

Piastów Śląskich 
Centrum, pl. 

Piastów Śląskich 9 

Opis lokalizacji i dostępności 

Detale archite-ktoniczne od 
frontu dobrze 
widoczne z ulicy i chodni-

ka, pozostałe 
wymagają wejścia na 

teren obiektu 

Do obiektu prowadzi 
ścieżka od 

głównej części parku (od ul. 
Szkolnej) 

Do obiektu 
pro-wadzą 

dwie ścieżki od cen-
tralnych czę-

ści parku, obiekt wido-
czny również z 
ul. Groszowi-eckiej 

Obiekt na terenie 
skweru 

otoczonego ulicą, dostęp 
bardzo dobry, 
dużo miejsc parkingowych 

wokół obiektu 

Budynek 
bezpośrednio 

przy ulicy i chodniku 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Dobrze 
wyeks. 

Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, 
krajowa, światowa) Regionalna Regionalna Lokalna Lokalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Poruszanie się po terenie 
obiektu za 

zgodą personelu 

Pobliskie obiekty 
podziemne na 

szczycie wzniesienia 

Przy obiekcie ulokowany 
plac do 

rozpalania ognisk 

Istotne 
aspekty 

kulturowe 
Budynek w 

słabym stanie 
technicznym 

Dostępność [1-5] 5 5 5 5 5 
Stopień zachowania [1-5] 4 4 5 5 3 
Wartości pozageologiczne [0-2] 2 1 0 1 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 8 4 4 6 6 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 6 4 4 2 2 
Łączna punktacja 25 18 18 19 17 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia 

Granodioryt, 
granit, piaskowiec Migmatyt Granit 

rapakiwi Granity, gnejs 
Migmatyt, 
czerwony piaskowiec 

Wiek geologiczny 
Granodioryt i 
granit - kar-

bon, piaskowi-ec - kreda 
Neoprotero-

zoik?-kambr? Prekambr Granit - 
karbon 

Migmatyt - neoprotero-
zoik?-kambr? 

Struktura i tekstura Porfirowata Foliacja Struktura orbikularna Żyłki, pegmatyty Foliacja 

Skamieniałości Niewidoczne n.d. n.d. n.d. Niewidoczne 

Miejsce wydobycia kamienia 
Granit Strze-gom, granodio-

ryt Kośmin, pi-
askowiec D.Śl 

n.d. n.d. 
Granity ze Strzegomia 

oraz 
importowane 

Migmatyt - 
Piława Górna 
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Informacje ogólne       Numer obiektu 25 26 27 28 29 

Nazwa obiektu Kamienica 
Pomnik ku czci 
bohaterów 

walk o wolność 
Fontanna 

Zabudowania 
wzdłuż ul. Piastowskiej 

64-82 

Nowy 
budynek Urzędu 
Miasta 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°44'43.0" 16°44'45.0" 16°44'45.6" 16°44'45" 16°44'38.2" 
Szerokość 50°40'52.2" 50°40'53.9" 50°40'56.5" 50°40'57" 50°40'57.2" 
Położenie        
Osiedle, ulica 

Centrum, pl. 
Piastów Śląskich 8 

Centrum, pl. 
Piastów Śląskich 

Centrum, pl. 
Piastów Śląskich 

Centrum, ul. 
Piastowska 64-82 

Centrum, ul. 
Piastowska 69 

Opis lokalizacji i dostępności 

Budynek poło-żony bezpoś-
rednio przy 

drodze i cho-dniku, część 
detali widocz-
na z chodnika, inne wymaga-

ją wejścia 

Obiekt 
zlokalizowany na samym 
środku skweru 
na pl. Piastów Śląskich, 
dobry dostęp 
chodnikiem 

Fontanna ławo 
dostępna z pl. 

Piastów Śląskich i ul. 
Piastowskiej, 

otoczona chodnikami 

Wszystkie istotne detale 
są dobrze 
widoczne z drogi i 
chodnika 

Budynek 
bezpośrednio przy drodze i 

chodniku, 
wejście do budynku w 
godzinach 

pracy Urzędu 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Dobrze 
wyeks. 

Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, 
krajowa, światowa) Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Kamienne zdo-bienia okiennic 
malowane; 
wejście za zgodą 

Dobrze wyjaś-
nione aspekty historyczne na 
inskrypcja-ch 

Wchodzenie do fontanny 
nie jest koni-
eczne i jest zabronione 

Rzeźbione 
obramienia 

drzwi i okien 

Zdobione ok-iennice; wstęp 
do budynku w 

godzinach pracy Urzędu 
Dostępność [1-5] 5 5 5 5 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 5 5 4 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 2 1 1 2 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 4 6 6 10 4 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 2 2 4 4 
Łączna punktacja 18 19 19 25 19 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Piaskowiec, marmur Granity Granodioryt, granity 

Migmatyt, gra-
nit, piaskowi-
ec, narzutowe 

Granit 

Wiek geologiczny Piaskowiec - 
kreda Karbon Granodioryt - 

karbon 
Migmatyt neo-proterozoik?-
kambr?, granit 

karbon 
Karbon 

Struktura i tekstura Foliacja Różnoziarni-
sta, żyłki 

Gniazda 
pegmatytów 

Porfirowata, 
foliacja 

Równoziarnis-
ta 

Skamieniałości Niewidoczne n.d. n.d. Niewidoczne n.d. 

Miejsce wydobycia kamienia Piaskowiec - Dolny Śląsk, 
marmur - Śląsk 

Szary granit - 
Strzegom, 

żółty granit - importowany 

Granodioryt - 
Kośmin, 
granity - importowane 

Migmatyt Piła-
wa, granit 

Strzegom, pi-askowiec D.Śl 
Strzegom 
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Informacje ogólne       Numer obiektu 30 31 (175) 32 33 34 (175) 

Nazwa obiektu 
Parking i 

umocnienia nabrzeża 
strumienia 

Kościół 
parafialny św. 

Marcina 
Mur historyczny Cmentarz Krzyż pokutny 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°44'56.6" 16°45'2.1" 16°45'4.8" 16°45'0.8" 16°45'2.8" 
Szerokość 50°41'1.7" 50°41'2.8" 50°41'3.4" 50°41'3.6" 50°41'2.2" 
Położenie        
Osiedle, ulica Centrum, róg ul.Sienkiewicza 

i Fabrycznej 

Centrum, ul. 
H. 

Sienkiewicza 30 

Centrum, ul. 
H. 

Sienkiewicza 30 

Centrum, ul. 
H. 

Sienkiewicza 30 

Centrum, ul. 
H. 

Sienkiewicza 30 

Opis lokalizacji i dostępności 

Parking 
znajduje się na 

rogu ul. Sienkiewicza i 
Fabrycznej, 
wjazd od ul. Fabrycznej 

Obiekt dobrze dostępny, 
widoczny z 
oddali, wej-ście do wew-

nątrz podczas 
nabożeństw lub za zgodą 

parafii 

Dostępny z drogi i chodni-
ka; od strony 
zachodniej częściowo 
zasłonięty 

przez kompleks 
Kościoła 

Z drogi słabo widoczny, 
dotarcie 
wymaga przejścia za 
Kościół 

Obiekt otoczony 
trawnikiem, 
widoczny z drogi i 
chodnika 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Dobrze 
wyeks. 

Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, 
krajowa, światowa) Lokalna Regionalna Lokalna Lokalna Lokalna 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Przegląd suro-wca wykorzy-
stywanego w 

lokalnych zak-ładach kamień. 

Wejście do budynku pod-
czas naboż-
eństw lub za zgodą parafii 

Przeglądowo obrazuje jakie 
skały są 

dostępne w okolicy 

Cmentarz 
obecnie 

użytkowany 

Obiekt na liś-cie zabytków, 
oznakowany, 

tabliczka informacyjna 
Dostępność [1-5] 5 5 5 5 5 
Stopień zachowania [1-5] 5 5 5 5 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 1 2 1 1 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 8 10 8 10 6 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 4 6 2 4 
Łączna punktacja 21 26 25 23 21 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Granity, granodioryt, 

gnejs 
Granodioryt, piaskowiec, 

marmur 
Migmatyt, granodioryt, g. 
narzutowe 

Granit, gnejs, labradoryt, 
granulit itp. 

Piaskowiec 

Wiek geologiczny 
Granity 

dolnośląskie - karbon 
Granodioryt - karbon, 
piaskowiec - 

kreda 

Migmatyt neo-
proterozoik?-

kambr?, grano-dioryt 
karbon 

Część 
granitów - karbon Kreda 

Struktura i tekstura Foliacja, wars-
twowanie 

Kierunkowa; 
duże skalenie 

Różnoziarni-
sta; foliacja 

Foliacja, fałdy, 
porfirowata 

Średnioziarni-
sta 

Skamieniałości n.d. Niewidoczne Niewidoczne Niewidoczne Niewidoczne 

Miejsce wydobycia kamienia 
Granity - Strze-
gom, Strzelin, 
Kośmin; gnejs - import 

Granodioryt 
Kośmin, pia-skowiec Dolny 
Śl., marmur 

Śl. 

Migmatyt - 
Piława Górna, 
granodioryt - Kośmin 

Część 
granitów - 
Strzegom, Strzelin 

Dolny Śląsk 
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Informacje ogólne       Numer obiektu 35 36 37 38 39 (176) 

Nazwa obiektu 
Dom 

jednorodzinny i ogrodzenie 
posesji 

Skarpy wzdłuż 
ul. Sienkiewicza 

37b-59 i 82-92 

Pałac Gladis-
hof (Zamczy-sko) i ogród 

tarasowy 

Kamienne bu-
dynki gospo-darcze i murki 
wokół posesji 

Kopalnia 
"Piława 
Górna" 

Współrzędne geograficzne [WGS 84]     Długość 16°44'53.7" 16°44'6" 16°43'49.6" 16°43'31.8" 16°44'19" 
Szerokość 50°41'3.0" 50°41'11" 50°41'12.0" 50°40'59.5" 50°42'11" 
Położenie        
Osiedle, ulica 

Centrum, ul. H. 
Sienkiewicza 40a 

Os.Młyńskie,ul 
Sienkiewicza 37b-59 i 82-92 

Os.Młyńskie,ul 
Sienkiewicza 96a 

Os. Młyńskie, 
róg ul. Młynar-skiej i Niecałej 

Kopalnia 
"Piława Górna" 

Opis lokalizacji i dostępności 

Interesujące detale kamien-
ne widoczne z 

drogi i chodnika, 
wstęp na 

posesję za zgodą 
właściciela 

Skarpy wzdłuż 
ul. 

Sienkiewicza - po stronie 
numerów 

nieparzystych 37b-59, po 
stronie 

parzys-tych 82-92 

Punkt na terenie 
prywatnym - 
wymagane zezwolenie 
właściciela; 
widoczny także z drogi 
publicznej 

Zepół budynków i 
murków 

zlokalizowany na rogu ul. 
Młyńskiej i 

Niecałej oraz wzdłuż ul. 
Niecałej 

Do Kopalni 
prowadzą 
dwie drogi, wstęp na 

teren zakładu 
tylko za zgodą załogi 

Aktualny stan obiektu       
Ekspozycja Dobrze wyeks. Dobrze 

wyeks. Dobrze wyeks. Dobrze 
wyeks. 

Dobrze 
wyeks. 

Ranga obiektu (lokalna, regionalna, 
krajowa, światowa) Lokalna Regionalna Regionalna Lokalna Światowa 

Uwagi (wymagane pozwolenia na 
wejście, ewentualne niebezpieczeństwa, elementy pozageologiczne: kulturowe, 
historyczne, ekologiczne) 

Wstęp na 
posesję za zgodą 
właściciela 

Na niektórych 
odcinkach uli-

cy brak chodni-ka, 
wymagana 
ostrożność 

Wymagane 
zezwolenie na wstęp od 

właściciela 

Wejście do 
budynków tylko za zgodą 
właścicieli 

Miejsce 
odkry-cia kilku 

now-ych minerał-ów; 
wstęp za 

zgodą załogi 
Dostępność [1-5] 5 5 5 5 2 
Stopień zachowania [1-5] 5 4 5 3 5 
Wartości pozageologiczne [0-2] 0 0 2 0 1 
Ocena atrakcyjności dydaktycznej [2-10] 2 4 6 6 10 
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 2 4 4 4 10 
Łączna punktacja 14 17 22 18 28 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska     
Litologia Czerwony granit 

Migmatyt, 
łupek 

łyszczykowy 
Migmatyt 

Migmatyt, gra-
nit, granodio-
ryt, g. narzut. 

Migmatyt, am-
fibolit, pegma-
tyt granitowy 

Wiek geologiczny Nieznany Neoproterozo-
ik?-kambr? 

Neoproterozo-
ik?-kambr? 

Migmatyt neo-proterozoik?-
kambr?, 

granity karbon 

Migmatyt i 
amf. 

neoproterozo-ik?-kambr?; 
pegm. dewon 

Struktura i tekstura Porfirowata Oddzielność 
łupkowa, żyłki Foliacja, fałdy Foliacja, żyłki, 

oczka 
Żyłki, foliacja, 
megakryształy 

Skamieniałości n.d. n.d. n.d. Słabo 
widoczne n.d. 

Miejsce wydobycia kamienia Czerwony granit 
importowany 

n.d. n.d. 
Migmatyt 
Piława, granity 

Strzegom i 
Kośmin 

n.d. 
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Galle, J.G., von Lasaulx, A., 1879. Bericht über den Meteorsteinfall bei
Gnadenfrei am 17. Mai 1879. Monatsberichte der Königlichen
Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin 1879, 750-772.
Hintze, C.A.F., 1912. Schlesien und die Meteoriten, Schlesien.
Zeitschrift des Kunstgewerbevereins für Breslau u. die Provinz
Schlesien 6, 9-12.

Bibliografia (format Lithos)

Koordynaty przedstawiają przybliżone współrzędne miejsc
odnalezienia dwóch fragmentów meteorytu, część poszukiwaczy
uważa, że możliwe jest znalezienie kolejnych; dotarcie do punktów
wymaga zejścia ze ścieżki

Opis lokalizacji i dostępności

172
Miejsca upadku fragmentów meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława 

Górna")

Stanowisko to miejsca spadku dwóch fragmentów meteorytu
"Gnadenfrei" ("Piława Górna"), które spadając wbiły się w glebę na
głębokość: w Kośminie - 15-20 cm, w Kopanicy - 30 cm. Meteoryt ten
jest chondrytem zwyczajnym H5, to znaczy złożony jest z minerałów
takich jak: żelazonikiel, piroksen (dokładniej ortopiroksen - bronzyt lub
enstatyt wg różnych klasyfikacji), oliwin, troilit, pirotyn i chromit. Na
powierzchni fragmentów meteorytu występuje tzw. skorupa
obtopieniowa, czyli czarna powłoka, powstała w wyniku oddziaływania
wysokiej temperatury ("spalania meteorytu") podczas przelotu przez
atmosferę. Obecnie obydwa fragmenty (a dokładniej ich części)
znajdują się w zbiorach prestiżowych muzeów: Muzeum
Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu,
Węgierskie Muzeum Narodowe w Budapeszcie, Muzeum Historii
Naturalnej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Muzeum Historii
Naturalnej w Wiedniu, Muzeum Historii Naturalnej w Londonie, Polowe
Muzeum Historii Naturalnej w Chicago, Amerykańskie Muzeum Historii 
Naturalnej w Nowym Jorku. Część poszukiwaczy meteorytów uważa,
że na omawianym geostanowisku, lub w jego okolicy, możliwe jest
znalezienie kolejnych fragmentów meteorytu

Opis geostanowiska
Grzegorz Gil
Informacje ogólne (weryfikacja)
Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub 
nadana)
Numer obiektu

Szerokość
Wysokość
Powierzchnia

Współrzędne geograficzne (WGS 84)

Charakterystyka geologiczna geostanowiska

Miejscowość, osiedle, ulica
Długość:  16°46'53" / 16°45'56"

Długość

Wiek geologiczny
Litologia
Forma występowania skał

Pierwszy opis pochodzi z 1879 r., kolejne z 1888, 1903, 1904, 1912 i
1964 r.; obecnie fragmenty meteorytu znajdują się w zbiorach wielu
renomowanych muzeów geologicznych i mineralogicznych

Historia badań naukowych

Chondryt zwyczajny H5
Odnaleziono dwa fragmenty meteorytu wbite w glebę na 15-30 cm

Opis geologiczny (popularnonaukowy)

Punkt stanowią miejsca spadku dwóch fragmentów meteorytu
"Gnadenfrei" ("Piława Górna"); meteoryt ten jest chondrytem
zwyczajnym H5; obecnie obydwa fragmenty (podzielone na mniejsze
części) znajdują się w zbiorach muzeów we Wrocławiu, Berlinie,
Wiedniu, Budapeszcie, Londynie, Nowym Jorku i Chicago

Geneza i ogólny kontekst geologiczny

Szerokość:  50°41'26" / 50°39'55"
Piława Górna, osiedle Kośmin / osiedle Kopanica

530 m / 1 300 m
400 m / 1 000 m

0,30 m
180 000 m2 / 1 120 000 m2

Nie dotyczy; data spadku meteorytu 17 maja 1879, godzina 16:00

1
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Uwagi

Wykorzystanie obiektu
Wykorzystanie obiektu do celów 
edukacyjnych (czego można nauczyć 
na tym geostanowisku, m.in. procesy, 
zjawiska, skały i minerały, również 
zagadnienia z ekologii)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 
odwiedzających geostanowisko

Procesy geologiczne i kosmologiczne związane z meteorytami (spadki
meteorytów; czym się różni bolid, meteor, meteoroid i meteoryt);
pochodzenie meteorytów; podział meteorytów; minerały w
meteorytach; metody poszukiwań meteorytów

Geostanowisko to miejsca spadku dwóch fragmentów meteorytu
"Gnadenfrei" ("Piława Górna"). Meteoryt ten to chondryt zwyczajny H5,
złożony z minerałów takich jak żelazonikiel, piroksen, oliwin, troilit,
pirotyn i chromit; na powierzchni posiada skorupę obtopieniową.
Obecnie obydwa fragmenty (a dokładniej ich części) znajdują się w
zbiorach muzeów geologicznych i mineralogicznych we Wrocławiu,
Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.
Część poszukiwaczy meteorytów uważa, że możliwe jest znalezienie
kolejnych fragmentów meteorytu w rejonie tego stanowiska

Streszczenie językiem nietechnicznym 
(do zamieszczenia na stronie 
internetowej, dostęp również z 
telefonów komórkowych)

Infrastruktura turystyczna w okolicy 
geostanowiska
Wykorzystanie i zastosowanie skały 
oraz związane z nią aspekty kulturowe i 
historyczne
Weryfikacja inwentaryzacji

Meteoryty wykorzystywane są do produkcji ozdób i biżuterii, dawniej
wytwarzano z nich narzędzia; od wieków spadkom meteorytów
przypisywano mistyczną moc

Brak zagrożeń (obiekt bezpieczny); jednakże warto zachować
ostrożność podczas przedzierania się poprzez gęstwinę i zarośla;
wstęp na działki prywatne wymaga zgody właścicieli
W odległości kilkuset metrów od stanowiska przebiegają szlaki
turystyczne czarny, niebieski i zielony

Dobrze wyeksponowane Wymagające przygotowania

Odnalezione fragmenty znajdują się w zbiorach różnych muzeów,
jednakże część poszukiwaczy meteorytów uważa, że możliwe jest
znalezienie kolejnych fragmentów meteorytu w tej okolicy

Ekspozycja

Ocena atrakcyjności dydaktycznej  [2-
10]
Ocena atrakcyjności naukowej [2-10]

10
10

Dokumentacja graficzna

Ocena atrakcyjności turystycznej
Dostępność [1-5]
Stopień zachowania [1-5]
Wartości pozageologiczne [0-2]

3
1
2

2



Załącznik 1B. Fotografia północnej części geostanowiska nr 7 [rejonu odnalezienia fragmentu 
meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława Górna") w Kośminie].

Załącznik 1A. Mapa przedstawiająca lokalizację geostanowiska nr 7 [miejsc odnalezienia dwóch 
fragmentów meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława Górna")].
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Załącznik 1D. Fotografia fragmentu meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława Górna") ze zbiorów Muzeum 
Mineralogicznego UWr. - ciemna część to skorupa obtopieniowa (fot. Antoni Stryjewski).

Załącznik 1C. Fotografia fragmentu meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława Górna") ze zbiorów Muzeum 
Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - jaśniejsza, ziarnista część to masa główna, złożona z 

żelazoniklu, ortopiroksenu, oliwinu i troilitu (fot. Antoni Stryjewski).
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Załącznik 1E. Oryginalna (przedwojenna) metryczka fragmentu meteorytu "Gnadenfrei" ("Piława 
Górna") ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (fot. Piotr Gunia).
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Opis geostanowiska
Grzegorz Gil
Informacje ogólne (weryfikacja)
Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub 
nadana)
Numer obiektu 173

Punkt widokowy i nieczynny łom mylonitów Piława Górna

Historia badań naukowych Szczegółowe badania rozpoczęli badacze niemieccy w XIX w.

Protolit neoproterozoik?-kambr?; mylonityzacja karbon

Miejscowość, osiedle, ulica
Długość
Szerokość
Wysokość

Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość:                  16°47'6.4"
Opis lokalizacji i dostępności

8 m
1438 m2

Gnejs mylonityczny, poprzecinany żyłami kwarcowymi

Punkt daje możliwość zaponania się z dwiema, regionalnym granicami
geologicznymi w Sudetach. Mianowicie z punktu rozpościera się dobry
widok na fragment bloku przedsudeckiego i jednocześnie - w dalszej
odległości - widoczna jest górska część Sudetów. Co za tym idzie, z
punktu widokowego dobrze widoczny jest przebieg sudeckiego uskoku
brzeżnego, który oddziela Sudety od bloku przedsudeckiego - z punktu 
widoczne są różnice w morfologii pomiędzy Sudetami i blokiem
przedsudeckim. Druga z istotnych granic nie jest tak dobrze widoczna -
przebiega zaledwie ok. kilkadziesiąt metrów od geostanowiska.
Granica ta to kontakt dwóch regionalnych jendostek geologicznych -
bloku Gór Sowich i strefy Niemczy. W kamieniołomie przy ambonie
widokowej odsłaniają się gnejsy mylonityczne strefy Niemczy,
natomiast gnejsy (migmatyty) bloku gór Sowich rozpoczynają się
kilkadziesiąt m na północny-zachód od stanowiska, niestety nie są
obecnie widoczne na powierzchni. Gnejsy niemczańskie widoczne na
stanowisku są zmylonityzowane (posiadają tekstury silnie kierunkowe -
są "roztarte" w wyniku działania ciśnień kierunkowych), składają się z
takich minerałów jak kwarc, skalenie, biotyt i muskowit; przecinają je
żyły kwarcowe miąższości do kilku cm. Gnejsy niemczańskie są
zmylonityzowanymi ("roztartymi"), w okresie karbońskim, gnejsami
sowiogórskimi (takimi jak obecnie znajdują się kilkadziesiąt m od
stanowiska). Obydwie odmiany gnejsów pierwotnie były skałami
osadowymi, o wieku ocenianym na przedział neoproterozoik-kambr;
obecnie są to skały metamorficzne, których pierwotnie osadowy
charakter, jest dziś bardzo trudno dostrzegalny

Powierzchnia

Nieczynny (opuszczony) kamieniołom

Charakterystyka geologiczna geostanowiska
Wiek geologiczny
Litologia
Forma występowania skał

Szerokość:                50°40'58.2"
Piława Górna, osiedle Kopanica

Łatwo dostępne, prowadzi do niego czarny szlak od ul. Chrobrego
65 m
17 m

Opis geologiczny (popularnonaukowy)

W nieczynnym kamieniołomie odsłaniają się skały metamorficzne
(mylonity) strefy Niemczy, której granica z inną jednostką geologiczną -
blokiem Gór Sowich - przebiega w odległości kilkudziesięciu m od
stanowiska. Obydwie jednostki geologiczne - blok Gór Sowich i strefa
Niemczy - są jednostkami regionalnymi. Z kolei z punktu widokowego
rozpościera się widok na inną, regionalną granicę geologiczną - uskok
sudecki brzeżny, który oddziela Sudety (część górska) od bloku
przedsudeckiego (przedgórze)

Geneza i ogólny kontekst geologiczny

1



x

Mazur, S., Puziewicz, J., 1995. Mylonites of the Niemcza zone.
Annales Societatis Geologorum Poloniae 64, 23-52. Mazur, S.,
Aleksandrowski, P., Kryza, R., Oberc-Dziedzic, T., 2006. The Variscan
orogen in Poland. Geological Quarterly 50, 89-118.

Bibliografia (format Lithos)

Ekspozycja

Ocena atrakcyjności dydaktycznej  [2-
10]

Infrastruktura turystyczna w okolicy 
geostanowiska

Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 
odwiedzających geostanowisko

Geologia regionalna - granica dwóch jendostek geologicznych;
petrologia skał metamorficznych (średni stopień metamorfizmu, facja
amfibolitowa), dynamometamorfizm (mylonityzacja, podatne strefy
ścinania); żyłki kwarcowe przecinające skały; geomorfologia - punkt
widokowy obejmujący granicę Sudetów i przedgórza sudeckiego;
rozmieszczenie zabudowy miast sudeckich

Wartości pozageologiczne [0-2]

5
5

Samo stanowisko wyposażone jest w ambonę widokową, do
stanowiska prowadzą dwa szlaki turystyczne - czarny i zielony

Podczas wchodzenia do nieczynnego kamieniołomu należy uważać na
roślinność porastającą wyrobisko - rośliny posiadające kolce, m.in.
róże i jeżyny

Wykorzystanie obiektu
Wykorzystanie obiektu do celów 
edukacyjnych (czego można nauczyć 
na tym geostanowisku, m.in. procesy, 
zjawiska, skały i minerały, również 
zagadnienia z ekologii)

Dobrze wyeksponowane Wymagające przygotowania
Ocena atrakcyjności turystycznej

Dostępność [1-5]
Stopień zachowania [1-5]

Dokumentacja graficzna

Ocena atrakcyjności naukowej [2-10]
4

Weryfikacja inwentaryzacji

Gnejsy mylonityczne wykorzystywane są jako kamień budowlany,
zarówno jako duże bloki do budowy fundamentów oraz płyty
okładzinowe, jak również jako kamień łamany - tłuczeń drogowy i
kolejowy

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

8

1

Geostanowisko jest punktem widokowym, z którego rozpościera się
widok na Piławę Górną i Góry Sowie. Jest to zarazem widok na
regionalną granicę geologiczną - uskok sudecki brzeżny - który
oddziela Sudety (część górska; na dalszym planie) od bloku
przedsudeckiego (pogórze; na pierwszym planie). Przy ambonie
widokowej znajduje się nieczynny kamieniołom, w którym
wydobywano skały metamorficzne. Skały te to gnejsy mylonityczne
typu niemczańskiego, zbudowane z minerałów takich jak kwarc,
skalenie, biotyt i muskowit; które przecinane są przez żyłki kwarcowe
miąższości do kilku cm. Unikatowość miejsca polega na tym, że jest to 
pogranicze dwóch regionalnych jednostek geologicznych - bloku Gór
Sowich i strefy Niemczy. Wiek protolitu (starszych skał, z których
powstały obecne gnejsy) ocenia się na przedział neoproterozoik-
kambr, natomiast wiek mylonityzacji (ścinania, rozwoju tekstury silnie
kierunkowej, "rozcierania") na karbon

Streszczenie językiem nietechnicznym 
(do zamieszczenia na stronie 
internetowej, dostęp również z 
telefonów komórkowych)

Uwagi Z ambony widokowej dobry widok na Piławę Górną i Góry Sowie

2



Załącznik 2B. Lokalizacja geostanowiska nr 8 na tle regionalnej budowy geologicznej.

Załącznik 2A. Mapa przedstawiająca lokalizację geostanowiska nr 8.
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Załącznik 2C. Widok w kierunku zachodnim z geostanowiska nr 8.

Załącznik 2D. Widok w kierunku zachodnim (na Centrum Piławy Górnej) z geostanowiska nr 8.
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Załącznik 2F. Odsłonięcie gnejsów mylonitycznych strefy Niemczy na geostanowisku nr 8.

Załącznik 2E. Widok w kierunku południowym z geostanowiska nr 8.
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Do budowy kompleksu wykorzystano surowiec kamienny pochodzący
z różnych rejonów Dolnego Śląska - jest to dobry przegląd typowych,
dolnośląskich kamieni budowlanych. Schody wykonane są z szarego,
średnioziarnistego granitu wieku karbońskiego, złożonego z minerałów
takich jak kwarc, skalenie, biotyt i muskowit; granit ten wydobyty został
w kamieniołomach w Strzegomiu. Fundamenty i murki wykonano z
szarego, porfirowatego granodiorytu wieku karbońskiego, złożonego z
minerałów takich jak kwarc, skalenie, biotyt i amfibol; granodioryt
pochodzi z kamieniołomu w Kośminie. Ciekawostką tego granodiorytu
są duże kryształy (tzw. fenokryształy) skalenia barwy białej lub
kremowej, osiągające wielkość do 2-4 cm. Obydwa wykorzystane
rodzaje granonitoidów (granit i granodioryt), pomimo iż powstały w tym
samym okresie, to nie są dokładnie tego samego wieku - reprezentują
różne piętra w obrębie karbonu. Starszy jest granodioryt z Kośmina,
który powstał ok. 340 mln lat temu, tj. w niższym karbonie (tzw.
missisip); młodszy jest granit ze Strzegomia, który powstał ok. 300 mln
lat temu, tj. w wyższym karbonie (tzw. pensylwan). Poza granitoidami,
wykorzystano również inne skały. Mianowice kolumny, balustrady,
gzymsy i okiennice wykonano z żółtego, średnioziarnistego piaskowca
kwarcowego wieku kredowego - tzw. piaskowca dolnośląskiego.

Opis geologiczny (popularnonaukowy)

Przy budowie obiektu wykorzystano dolnośląskie skały magmowe -
karboński granodioryt z Kośmina i karboński granit ze Strzegomia;
oraz dolnośląskie skały osadowe - kredowy piaskowiec

Geneza i ogólny kontekst geologiczny

Współrzędne geograficzne (WGS 84)

Opis geostanowiska
Grzegorz Gil
Informacje ogólne (weryfikacja)
Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub 
nadana)
Numer obiektu 174

Ośrodek szkolno-wychowawczy w Piławie Górnej
Długość:                16°44'42.1"

Opis lokalizacji i dostępności

25 m
9207 m2

Granodioryt - karbon; granit - karbon; piaskowiec - kreda

Miejscowość, osiedle, ulica
Długość
Szerokość
Wysokość
Powierzchnia

Granodioryt, granit, piaskowiec
Detale architektoniczne - murki, schody, balustrady, okiennice itp.

Obiekt wybudowano pod koniec XIX w., brak szczegółowych badań
budynku, dostępne są jedynie szczegółowe opracowania skał z
kamieniołomów, w których wydobyto materiał do dobudowy

Charakterystyka geologiczna geostanowiska
Wiek geologiczny
Litologia
Forma występowania skał

Historia badań naukowych

Szerokość:                50°40'46.8"
Piława Górna, Centrum, ul. Szkolna 6

Obiekt bezpośrednio przy ulicy, wejście na teren za zgodą obsługi
102 m
93 m

1



x

Pietranik, A., Storey, C., Kierczak, J., 2013. The Niemcza diorites and
moznodiorites (Sudetes, SW Poland): A record of changing
geotectonic setting at ca. 340 Ma. Geological Quarterly 57, 325-334.
Turniak, K., Mazur, S., Domańska-Siuda, J., Szuszkiewicz, A., 2014.
SHRIMP U-Pb zircon dating for granitoids from the Strzegom-Sobótka
Massif, SW Poland: Constraints on the initial time of Permo-Mesozoic
lithosphere thinning beneath Central Europe. Lithos 208-209, 415-429.
Wielu autorów, 2015. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytków - stan na 30 września 2015 r. woj. dolnośląskie.
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Bibliografia (format Lithos)

Uwagi Na uwagę zasługuje kunszt wykonania detali architektonicznych

Dobrze wyeksponowane Wymagające przygotowania
Ocena atrakcyjności turystycznej

Dostępność [1-5]

Wartości pozageologiczne [0-2]

5
4

Ocena atrakcyjności naukowej [2-10] 6

2
8

Dokumentacja graficzna

Duży kompleks budynków powstały pod koniec XIX w. Do jego
budowy wykorzystano surowiec kamienny pochodzący z różnych
rejonów Dolnego Śląska. Schody wykonane są ze średnioziarnistego
granitu wieku karbońskiego, złożonego z kwarcu, skaleni, biotytu i
muskowitu, pochodzącego z kamieniołomów w Strzegomiu;
fundamenty i murki z porfirowatego (różnoziarnistego) granodiorytu
wieku karbońskiego, złożonego z kwarcu, skaleni, biotytu i amfibolu,
pochodzącego z pobliskiego Kośmina; natomiast kolumny, balustrady,
gzymsy i okiennice ze średnioziarnistego, dolnośląskiego piaskowca
wieku kredowego, złożonego niemal wyłącznie z kwarcu. Na uwagę
zasługuje kunszt wykonania kamiennych detali architektonicznych.

Streszczenie językiem nietechnicznym 
(do zamieszczenia na stronie 
internetowej, dostęp również z 
telefonów komórkowych)

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

W odległości kilkuset metrów przebiega czarny szlak turystyczny oraz
znajduje się baza noclegowa w Hotelu KS Piławianka

Ocena atrakcyjności dydaktycznej  [2-
10]

Infrastruktura turystyczna w okolicy 
geostanowiska

Weryfikacja inwentaryzacji

Brak zagrożeń (obiekt bezpieczny); jedynie warto pamięć, że wejście
na teren Ośrodka wymaga zgody personelu

Stopień zachowania [1-5]

Wykorzystanie obiektu
Wykorzystanie obiektu do celów 
edukacyjnych (czego można nauczyć 
na tym geostanowisku, m.in. procesy, 
zjawiska, skały i minerały, również 
zagadnienia z ekologii)
Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 
odwiedzających geostanowisko

Petrografia i mineralogia skał magmowych z grupy granitoidów -
szczególnie granitu i granodiorytu; struktury skał magmowych -
równoziarniste i porfirowate; petrografia skał osadowych - piaskowców
kwarcowych, struktury i tekstury skał okruchowych; ewolucja minerału
kwarcu od magmowego granitu do osadowego piaskowca

Obiekt jest dobrym przykładem zastosowania granitu, granodiorytu i
piaskowca w budownictwie, zarówno jako duże bloki do budowy
fundamentów i murów; jak też mniejsze detale architektoniczne takie
jak okładziny, schody, kolumny, balustrady, gzymsy i okiennice

Ekspozycja

2



Załącznik 3A. Mapa przedstawiająca lokalizację geostanowiska nr 20.
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Załącznik 3B. Geostanowisko nr 20 - Ośrodek szkolno-wychowawczy (gimnazjum), widok od frontu; 
widoczne kolumny, balustrady, gzymsy i okiennice wykonane z piaskowca dolnośląskiego; 

fundamenty i murki z granodiorytu z Kośmina; oraz schody z granitu strzegomskiego.
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Załącznik 3C. Ośrodek szkolno-wychowawczy, widok od frontu - piaskowiec i różne granitoidy.

Załącznik 3D. Ośrodek szkolno-wychowawczy, widok od frontu - piaskowiec i granodioryt.
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Załącznik 3E. Ośrodek szkolno-wychowawczy - piaskowcowe okiennice i płaskorzeźby.

Załącznik 3F. Ośrodek szkolno-wychowawczy - piaskowcowe zdobienia dachu i okiennic.
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Opis geologiczny (popularnonaukowy)

Migmatyt, granodioryt, marmur, piaskowiec, głazy narzutowe (głównie
granit)

Migmatyt - neoproterozoik?-kambr?; granodioryt - karbon; marmur -
dewon?; paskowiec - kredaWiek geologiczny

Litologia

Do budowy Kościoła wykorzystano migmatyt z Piławy Górnej i głazy
narzutowe (wmurowane w ściany); do wykonania schodów, bruku,
dekoracji, płaskorzeźb i pomników wykorzystano natomiast
granodioryt z Kośmina, marmur śląski i piaskowiec dolnośląski

Geneza i ogólny kontekst geologiczny

Historia Kościoła sięga XV w., krzyż pokutny pochodzi z XVII w.; brak
szczegółowych badań geologicznychHistoria badań naukowych
Pietranik, A., Storey, C., Kierczak, J., 2013. The Niemcza diorites and
moznodiorites (Sudetes, SW Poland): A record of changing
geotectonic setting at ca. 340 Ma. Geological Quarterly 57, 325-334.
Wielu autorów, 2014. Polska niezwykła, województwo dolnośląskie.
Demart, Warszawa.

Bibliografia (format Lithos)

Kamienne detale architektoniczne i rzeźby oraz kamienny bruk

W mur wbudowane są szare migmatyty z Piławy Górnej, których wiek
ocenia się na przedział neoproterozoik-kambr, które zawierają głównie
takie minerały jak kwarc, skalenie, biotyt, muskowit, granat i syllimanit;
wmurowane są również różnorodne głazy narzutowe, naniesione przez
lodowiec z terenu Skandynawii w plejstocenie - głównie granity. Skały
te są widoczne na nieotynkowanych fragmentach murów. Schody i
bruk wykonane są z szarego, porfirowatego (różnoziarnistego)
granodiorytu z Kośmina wieku karbońskiego, złożonego z minerałów
takich jak kwarc, skalenie, biotyt i amfibol. Granodioryt zawiera duże
kryształy (fenokryształy) skaleni barwy białej i kremowej, osiągające
do 2-4 cm wielkości. Bruk przed budynkiem zawiera również inne
rodzaje granitów. Natomiast płaskorzeźby, tablica pamiątkowa i krzyż
pokutny wykonane są z żółtego, średnioziarnistego, kwarcowego
piaskowca dolnośląskiego, wieku kredowego. Inna tablica wykonana
jest z szarego marmuru śląskiego, prawdopodobnie wieku
dewońskiego, złożonego głównie z minerału kalcytu. Krzyż
upamiętniający Misje posadowiony jest na czerwonym, granitowym
głazie narzutowym, złożonym głównie z kwarcu i skaleni, który został
przetransportowany ze Skandynawii przez lodowiec w czasie
plejstocenu.

Szerokość
Wysokość

Charakterystyka geologiczna geostanowiska

Długość:                  16°45'2.1" Szerokość:                  50°41'2.8"
Piława Górna, Centrum, ul. Henryka Sienkiewicza 30

46 m
33 m

Kompleks bezpośrednio przy ulicy, wejście do wnętrza Kościoła w 
porze nabożeństw lub za zgodą parafii

15 m
1317 m2

Miejscowość, osiedle, ulica

Kościół św. Marcina w Piławie Górnej z Tours i krzyż pokutny

Forma występowania skał

Współrzędne geograficzne (WGS 84)

Opis geostanowiska
Grzegorz Gil
Informacje ogólne (weryfikacja)
Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub 
nadana)
Numer obiektu 175

Powierzchnia

Opis lokalizacji i dostępności

Na uwagę zasługuje kunszt wykonania tablic i innych detali
architektonicznychUwagi

Długość

1



x

Dokumentacja graficzna

Dostępność [1-5]
Stopień zachowania [1-5]

Wykorzystanie obiektu do celów 
edukacyjnych (czego można nauczyć 
na tym geostanowisku, m.in. procesy, 
zjawiska, skały i minerały, również 
zagadnienia z ekologii)

Ocena atrakcyjności naukowej [2-10]

Ocena atrakcyjności dydaktycznej  [2-
10]

Wartości pozageologiczne [0-2]

5
5

Wykorzystanie obiektu

Ekspozycja Dobrze wyeksponowane Wymagające przygotowania
Ocena atrakcyjności turystycznej

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

Historia Kościoła sięga XV w., w kolejnych wiekach był wielokrotnie
przebudowywany. Krzyż pokutny pochodzi z XVII w; do budowy murów
Kościoła wykorzystano migmatyt z Piławy Górnej (zawiera minerały
takie jak kwarc, skalenie, biotyt, muskowit, granat i syllimanit) i
polodowcowe głazy narzutowe. Schody i bruk przed budynkiem
wykonano z porfirowatego granodiorytu z Kośmina, złożonego z
minerałów takich jak kwarc, skalenie, biotyt i amfibol. Płaskorzeźby,
tablica pamiątkowa i krzyż pokutny wykonane są ze średnioziarnistego
piaskowca dolnośląskiego, złożonego niemal wyłącznie z kwarcu. Inna
tablica na ścianie Kościoła wykonana jest z marmuru śląskiego,
składającego sie z kalcytu. Natomiast krzyż upamiętniający Misje
posadowiono na dużym, polodowcowym głazie narzutowym.

W pobliżu przebiega czarny szlak turystyczny, w odległości kilkuset m
znajduje się baza noclegowa w Hotelu KS Piławianka
Obiekt jest dobrym przykładem dawnego budownictwa kamiennego -
miejscowy migmatyt i głazy narzutowe wbudowane w ścianę Kościoła;
przykład wykorzystania skały do wykonania krzyża pokutnego;
przykład zastosowania dużego głazu narzutowego jako cokołu krzyża

10
4

2

Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 
odwiedzających geostanowisko

Geostanowisko zawiera przegląd skał występujących w Piławie Górnej
i okolicach (nieotynkowane fragmenty murów Kościoła, schody i bruk)
oraz przykłady cenionych kamieni rzeźbiarskich ze Śląska; petrografia
skał magmowych - granodioryt; ultrametamorfizm i topienie skał -
migmatyt; petrografia skał metamorficznych - marmur; petrografia skał
osadowych - piaskowiec; procesy związane z wędrówką lodowca -
głazy narzutowe

Infrastruktura turystyczna w okolicy 
geostanowiska

Weryfikacja inwentaryzacji

Brak zagrożeń (obiekt bezpieczny); warto jedynie pamiętać, że wejście
do wnętrza Kościoła możliwe jest w godzinach nabożeństw, a o innych
porach za zgodą parafii

Streszczenie językiem nietechnicznym 
(do zamieszczenia na stronie 
internetowej, dostęp również z 
telefonów komórkowych)

2



Załącznik 4A. Mapa przedstawiająca lokalizację połączonych geostanowisk nr 31 i 34.

Załącznik 4B. Geostanowisko nr 31 - Kościół parafialny; schody i bruk z granodiorytu z Kośmina.
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Załącznik 4C. Geostanowisko nr 31 - Kościół parafialny; tablica z marmuru śląskiego na 
nieotynkowanym fragmencie muru, w który wbudowane zostały bloczki migmatytu z Piławy Górnej 

oraz polodowcowe głazy narzutowe.
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Załącznik 4D. Geostanowisko nr 31 - Kościół parafialny św. Marcina z Tours; tablica i płaskorzeźba z 
piaskowca dolnośląskiego; schody i bruk z granodiorytu z Kośmina.
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Załącznik 4F. Geostanowisko nr 34 - piaskowcowy krzyż pokutny z XVII w.

Załącznik 4E. Geostanowisko nr 31 - Pomnik z różnych granitoidów, przed kościołem parafialnym.
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Na stanowisku widoczna jest sekwencja migmatytów (gnejsów
migmatycznych) i amfibolitów, skał średniego stopnia metamorfizmu,
o wieku ocenianym na przedział neoproterozoik-kambr, należących do
bloku Gór Sowich, w które intrudowały pegmatyty granitowe wieku
dewońskiego

Geneza i ogólny kontekst geologiczny

Opis geostanowiska
Grzegorz Gil
Informacje ogólne (weryfikacja)
Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub 
nadana)
Numer obiektu 176

Kopalnia "Piława Górna"

280 000 m2

Migmatyt i amfibolit - neoproterozoik?-kambr?; pegmatyt - dewon

Miejscowość, osiedle, ulica

Długość
Szerokość
Wysokość
Powierzchnia

Opis lokalizacji i dostępności

Współrzędne geograficzne (WGS 84) Długość:                16°44'19"

Migmatyt, amfibolit, pegmatyt granitowy
Czynny kamieniołom wydobywający kruszywo

Charakterystyka geologiczna geostanowiska
Wiek geologiczny
Litologia
Forma występowania skał

91 m

Szerokość:                50°42'11"
Piława Górna

715 m
685 m

Do Kopalni prowadzą dwie drogi od Piławy Górnej; wstęp na teren 
zakładu tylko za zgodą załogi

Większość skał stanowią metamorficzne migmatyty (gnejsy
migmatyczne) i amfibolity o ciemnych barwach, należące do
regionalnej jednostki geologicznej blok Gór Sowich, zbudowane ze
zmiennych proporcji skaleni, kwarcu, biotytu, muskowitu, amfibolu,
granatu i syllimanitu. Skały te ukształtowały się w wyniku procesów
metamorfizmu średniego stopnia i ultrametamorfizmu (topienia skał),
którym poddane zostały starsze skały osadowe i wulkaniczne (tzw.
protolit). Wiek obecnie obserwowanych migmatytów i amfibolitów
ocenia się na przedział neoproterozoik-kambr. W obrębie migmatytów
i amfibolitów tkwią jasne żyły pegmatytów granitoidowych (intruzje
pegmatytów) wieku dewońskiego, których miąższość wynosi od kilku
cm do kilku m. Wielkość kryształów w obrębie pegmatytów potrafi być
imponująca - niektóre kryształy dochodzą do kilkudziesięciu cm
wielkości. W pegmatytach występują m.in. takie minerały jak kwarc,
skalenie, biotyt, granat, spodumen, beryl, turmalin, kolumbit-tantalit,
cyrkon, ksenotym, piryt, tytanit, galena, oraz wiele innych; w tych
pegmatytach odkryto także nowy minerał - piławit itrowy. Nie tylko
ilość, ale i jakość minerałów w pegmatytach jest imponująca - okazy z
Kopalni "Piława Górna" znajdują się w zbiorach wielu kolekcji
mineralogicznych, m.in. z minerałów z tych pegmatytów, składa się
jedna z wystaw Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Opis geologiczny (popularnonaukowy)

Szczegółowe badania sięgają początków XIX w.; w ostatnich latach 
badania nabrały tempa, czego efektem jest odkrycie nowych, 

nieznanych nigdzie indziej minerałów
Historia badań naukowych

1



Petrografia i mineralogia skał metamorficznych (migmatyt i amfibolit),
procesy metamorficzne i ultrametamorficzne (topienie skał -
migmatyt); procesy magmowe (intruzje pegmatytów); mineralogia
(bardzo duży wachlarz minerałów obecnych w pegmatytach - w tym
również - po raz pierwszy odkrytych na tym stanowisku); górnictwo
odkrywkowe kamieni budowlanych; ponadto geostanowisko to jest
znanym punktem wśród kolekcjonerów minerałów - wiele okazów
muzealnych pochodzi z tego stanowiska

Wykorzystanie obiektu

Zagrożenie stanowią prace wydobywcze i transportowe w kopalni;
wymagana jest zgoda załogi na wstęp i bezwzględne stosowanie się
do jej zaleceń
Do stanowiska prowadzą dwie drogi, w tym jedna szosa asfaltowa

Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób 
odwiedzających geostanowisko

Szuszkiewicz, A., Szełęg, E., Pieczka, A., Ilnicki, S., Nejbert, K.,
Turniak, K., Banach, M., Łodziński, M., Różniak, R., Michałowski, P.,
2013. The Julianna pegmatite vein system at the Piława Górna Mine,
Góry Sowie Block, SW Poland - preliminary data on geology and
descriptive mineralogy. Geological Quarterly 57, 467-484. Pieczka, A.,
Hawthorne, F.C., Cooper, M.A., Szełęg, E., Szuszkiewicz, A., Turniak,
K., Nejbert, K., Ilnicki, S., 2015. Pilawite-(Y),
Ca2(Y,Yb)2[Al4(SiO4)4O2(OH)2], a new mineral from the Piława Górna
granitic pegmatite, southwestern Poland: mineralogical data, crystal
structure and association. Mineralogical Magazine 79, 1143-1157.

Bibliografia (format Lithos)

Wykorzystanie obiektu do celów 
edukacyjnych (czego można nauczyć 
na tym geostanowisku, m.in. procesy, 
zjawiska, skały i minerały, również 
zagadnienia z ekologii)

Geostanowisko jest czynnym kamieniołomem, w którym widoczna jest
sekwencji migmatytów (gnejsów migmatycznych) i amfibolitów, tj. skał
średniego stopnia metamorfizmu, których wiek ocenia się na
neoproterozoik-kambr, które wchodzą w skład regionalnej jednostki
geologicznej blok Gór Sowich. W skały te intrudowały pegmatyty
granitowe wieku dewońskiego. Migmatyty i amfibolity zbudowane są
ze zmiennych proporcji skaleni, kwarcu, biotytu, muskowitu, amfibolu i
syllimanitu. Żyły pegmatytów osiągają miąższość od kilku cm do kilku
m, wielkość obecnych w nich kryształów dochodzi do kilkudziesięciu
cm; są to m.in. kryształy minerałów takich jak: kwarc, skalenie, biotyt,
granat, spodumen, beryl, turmalin, kolumbit-tantalit, cyrkon, ksenotym,
piryt, tytanit, galena, oraz piławit itrowy, który to odkryto w tych właśnie
pegmatytach (dotychczas jest to jedyne znane miejsce występowania
tego minerału).

Streszczenie językiem nietechnicznym 
(do zamieszczenia na stronie 
internetowej, dostęp również z 
telefonów komórkowych)

Infrastruktura turystyczna w okolicy 
geostanowiska
Wykorzystanie i zastosowanie skały 
oraz związane z nią aspekty kulturowe i 
historyczne

Migmatyt i amfibolit wykorzystywane są jako kruszywo drogowe i
kolejowe; pegmatyt może być wykorzystywany jako źródło (złoże)
pierwiastków litu i tytanu

Poza wiedzą geologiczną, stanowisko umożliwia zapoznanie się z
technologią wydobycia i całym procesem produkcji kruszywUwagi
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x

Ocena atrakcyjności dydaktycznej  [2-
10]

Ocena atrakcyjności naukowej [2-10]

10

10

Weryfikacja inwentaryzacji

Ocena atrakcyjności turystycznej
Dostępność [1-5]
Stopień zachowania [1-5]
Wartości pozageologiczne [0-2]

2
5
1

Załącznik 5A. Mapa przedstawiająca lokalizację geostanowiska nr 39.

Dokumentacja graficzna

Dobrze wyeksponowane Wymagające przygotowaniaEkspozycja

3



Załącznik 5B. Kopalnia "Piława Górna" (fot. Szuszkiewicz et al. 2013, Geological Quarterly 57: 467-484).
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Załącznik 5C. Pegmatyt i amfibolit (fot. Szuszkiewicz et al. 2013, Geological Quarterly 57: 467-484).

Załącznik 5D. Granat (czerwony) i turmalin (czarny) z Kopalni "Piława Górna" (fot. Piotr Gunia).
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Załącznik 5E. Beryl (zielony) w pegmatycie z Kopalni "Piława Górna" (fot. Piotr Gunia).
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