
Praktyka terenowa w Sudetach :

 Wyjazd w Sudety (autokar, zakwaterowanie, częściowo bilety wstępu) finansowany był                     
przez szkołę.

Fotografie wykonali: Donata Dymanus, Dawid Łaciak, Gabriela Smółka.

Z Wikipedii pochodzą zdjęcia Jaskini Niedźwiedziej oraz chryzoprazu i opalu.

23.V.22 r.   Trasa: Kraków – Góra św.Anny – Otmuchów – Złoty Stok – Radków.

Uczniowie III klasy Technikum Geologicznego i grupa 5 uczniów Technikum Wiertniczego zwiedziła 
Geopark Krajowy Góra Św.Anny – geostanowisko nefelinitów (odmiana bazaltów) oraz amfiteatr 
skalny.  Góra Św.Anny stanowiła wulkan – w kalderze widoczne są bazaltowe słupy wulkaniczne.









W Otmuchowie podziwialiśmy niezwykle szczelną zaporę ziemną na Nysie Kłodzkiej oraz sztuczne 
Jezioro Otmuchowskie.

W Złotym Stoku zwiedziliśmy nieczynną Kopalnię Złota – od sztolni Gertruda przez sztolnię Czarną z 
podziemnym wodospadem (8m). Złoto było eksploatowane od XIIIw. a od XVIIIw. rudy arsenu. 
Minerały rudne (arsenopiryt i lelingit) związane są ze skarnami, wapieniami krystalicznymi, 
serpentynitami i amfibolitami (skałami metamorficznymi).



O godzinie 17-tej  dotarliśmy do „bazy” którą był Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Zielony Las                    
w Radkowie położony na granicy Parku Narodowego Gór Stołowych.

24.V.22 r. Trasa: Radków – Przedborowa – Srebrna Góra – Radków.

W tym dniu poznaliśmy Kopalnię Sjenitów w Przedborowej – eksploatuje się tu sjenity (skały 
magmowe głębinowe). Ich właściwa nazwa to granodioryty, z których produkuje się kruszywo, 
kamień łamany, kostkę brukową, bryły sjenitowe i inne wyroby.





 Awaria autokaru  była przyczyną zmiany planu dnia – zamiast do Walimia (Góry Sowie) pojechaliśmy 
do Srebrnej Góry, starego górniczego miasteczka, gdzie od XIVw. wydobywano galenę z dodatkiem 
srebra. W XVIIIw. król pruski Fryderyk Wielki, na górach otaczających miasteczko, zbudował potężną 
twierdzę, którą zwiedziliśmy. Srebrna Góra położona jest w strefie granicznej Gór Sowich (skały 
metamorficzne) i Gór Bardzkich (skały osadowe).





25.V.22 r. Trasa: Radków – Międzygórze – Kletno – Stronie Śląskie – Goszów – Lutynia – 
Radków.

W Międzygórzu podziwialiśmy wodospad Wilczki – jest to rezerwat przyrody nieożywionej. Wodospad 
ma 27m wysokości. Poniżej wodospadu Wilczka płynie  skalistym kanionem długości kilkuset metrów i



głębokości 25m, który znaczy wielkość cofnięcia progu wodospadowego wskutek erozji wstecznej 
zachodzącej w gnejsach. Przed wodospadem – kocioł eworsyjny.



Kletno – z parkingu kierujemy się w stronę Jaskini Niedźwiedziej – po drodze mijamy dwa nieczynne 
kamieniołomy marmurów dolomitycznych – są grubouławicone, przewarstwione łupkami 
łyszczykowymi.





Idąc dalej -  mijamy po lewej stronie drogi tryskające źródło Marianna.



Jaskinia Niedźwiedzia – jest położona w Masywie Śnieżnika;  została odkryta w trakcie eksploatacji 
marmurów w 1966 r. Znana długość korytarzy to ok.5 km. Jaskinia ma trzy poziomy – zwiedza się  
środkowy. Jaskinia rozwinięta jest w obrębie marmurów prekambryjskich – izolowanych ławic lub 
soczew w innych skałach krystalicznych. Ma ciekawą i dobrze zachowaną szatę naciekową – 



stalaktyty zwisające ze stropu z cieniutkimi makaronikami, stalagmity sterczące z dna, stalagnaty, 
misy martwicowe, draperie, pola ryżowe, kalafiory i inne.

                                         

Podczas zlodowaceń w jaskini powstawały namuliska zawierające szczątki żyjących ówcześnie 
zwierząt jak np. niedźwiedzia jaskiniowego.

 Jaskinia została wyrzeźbiona w znacznej mierze przez potok Kleśnica płynący u podnóża Jaskini.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2015_Jaskinia_Nied%C5%BAwiedzia_w_Kletnie,_pawilon_wej%C5%9Bciowy_01.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2015_Jaskinia_Nied%C5%BAwiedzia_w_Kletnie,_szata_naciekowa_26.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2015_Jaskinia_Nied%C5%BAwiedzia_w_Kletnie,_szata_naciekowa_11.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2015_Jaskinia_Nied%C5%BAwiedzia_w_Kletnie,_szata_naciekowa_19.JPG


Stronie Śląskie – Goszów – na zboczu Sowiej Kopy w nieczynnym zarośniętym kamieniolomie 
pobieramy okazy gnejsów gierałtowskich (oczkowych).

W drodze do Lutyni – z okien autokaru podziwiamy uzdrowisko Lądek Zdrój i docieramy do czynnego 
kamieniołomu bazaltów oliwinowych, który zwiedzamy – podziwiamy słupy bazaltowe; pobieramy 
próbki bazaltu zawierające liczne oliwiny.



26.V.22 r. Trasa: Radków – Karłów – Szczeliniec – Kudowa Zdrój – Czermna – Zieleniec – 
Wambierzyce – Radków. 

Jedziemy drogą „stu zakrętów” i docieramy do Karłowa – punktu wypadowego na masyw Szczelińca, 
na który wchodzimy po 682 schodach. Szczeliniec pocięty jest labiryntem korytarzy, szczelin i skałek o
różnorodnych, tajemniczych kształtach, będących efektem procesów wietrzeniowych i  erozyjnych. 
Szczeliniec Wielki ma wysokość 919 m n.p.m. i jest w granicach Polski najwyższym szczytem Gór 
Stołowych. Są to góry płytowe zbudowane z płasko ułożonych ławic piaskowców kwarcowo-
skaleniowych wieku górnokredowego.



















Ze Szczelińca pojechaliśmy do Kudowej Zdroju, gdzie zwiedziliśmy Park Zdrojowy a w Pijalni Wód 
degustowaliśmy wody mineralne ze źródła Śniadeckiego i  Marchlewskiego. Wody te to szczawy 
wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe, żelaziste, arsenowe, borowe.

Następnie w Czermnej zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek, gdzie zgromadzono czaszki i kości ofiar wojny 
trzydziestoletniej i siedmioletniej (24 000).



Z Kudowy pojechaliśmy w kierunku Zieleńca. Przy niewielkim parkingu obserwujemy odsłonięcie 
łupków łyszczykowych, którym towarzyszą żyły i gniazda mlecznego kwarcu. Widoczne też są łupki 
biotytowo-chlorytowe i łupki ilasto-grafitowe. Szlakiem turystycznym dochodzimy do torfowiska 
położonego na zachodnim zboczu BIEŚCA na wysokości 760 m n.p.m. Jest to torfowisko wysokie, 
położone na wododziale między Bystrzycą Dusznicką a Orlicą, porastają go karłowate świerki, sosny 
błotne, karłowate brzozy, turzyce, borówki. Miąższość torfu przekracza 8 metrów.

Z Zieleńca do Radkowa wracamy przejeżdżając przez Duszniki Zdrój – kolejne sudeckie uzdrowisko a
następnie przez Wambierzyce, gdzie oglądamy bazylikę zbudowaną na wzór Jerozolimy – jest to 
ośrodek kultu religijnego.

Wieczorem, po uzupełnieniu notatników terenowych, przy sprzyjającej pogodzie, urządziiśmy ognisko,
na którym piekliśmy kiełbaski  i długo bawiliśmy się bardzo wesoło ….





27.V.22 r. Trasa: Radków – Szklary – Strzelin – Gliwice – Kraków.

Pakujemy bagaże i żegnamy Radków – wracamy do Krakowa. Po drodze zatrzymujemy się w 
Szklarach, skąd idziemy do dużego nieczynnego i zarastającego wyrobiska. Eksploatowano w nim 
złoże rud niklu, które powstało w oligocenie w wyniku intensywnego wietrzenia chemicznego 
serpentynitów w warunkach klimatu tropikalnego. W zwietrzelinie znajdujemy chalcedony, chryzoprazy
(zielona odmiana chalcedonu – od niklu) oraz mleczne opale.



           

W Strzelinie mijamy Kopalnię Granitów (nie mamy zgody na jej zwiedzanie). Intruzja granitowa jest 
wieku karbońskiego. 

W padającym deszczu docieramy do Kopalni Guido w Gliwicach założonej w 1855 r. W 1967 r. 
utworzono tu Kopalnię Doświadczalną w celu testowania nowych maszyn i urządzeń górniczych.         
W roku 1982 utworzono Muzeum Górnictwa Węglowego. 

Zwiedzając Kopalnię poznajemy zasady funkcjonowania kopalni podziemnej, wygląd złoża, sposoby 
jego eksploataacji, rodzaje i obudowę wyrobisk, maszyny urabiające  węgiel.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Chryzopras_Polsko.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:MilkyRawOpal.jpg







