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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Bawid Białek 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 077 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

ORGANY WIELISŁAWSKIE 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15˚52’14.57’’ Szerokość: 51˚02’03.89’’ 

Gmina Świerzawa 

Opis lokalizacyjny 
Obiekt położony jest w Wielisławiu Złotoryjskim, będącym 
przysiółkiem wsi Sędziszowa na prawym brzegu Kaczawy, w 
dolnej części stoku wzgórza Wielisławka; ok 400 m. na S od 
młynu pod Wielisławką  

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Długość – 150m 
wysokość – 35m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Litologia – riolitoid, 
geomorfologia – wzgórze twardzielcowe, wulkanologia – forma 
występowania skał wulkanicznych, spękania kontrakcyjne 

Rodzaj obiektu Nieczynny kamieniołom 

Litologia Riolity 

Forma rzeźby terenu Stromy stok wzgórza twardzielcowego (Wielisławka), podcięty 
wyrobiskiem nieczynnego kamieniołomu 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Sztuczny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Skały górnej części profilu stratygraficznego Gór Kaczawskich, 
zwanej laramijskim piętrem strukturalnym, początkowo 
deponowane były w zapadlisku śródgórskim, powstałym w 
efekcie orogenezy waryscyjskiej. Ich depozycja rozpoczęła się w 
późnym karbonie, a osady o podobnym charakterze powstawały 
do końca czerwonego spągowca. Były to osady w głównej 
mierze silikoklastyczne ze znacznym udziałem wulkanitów, 
powstałe w środowisku lądowym. Znaczna miąższość sekwencji 
skał jest wynikiem szybkiej erozji świeżo wypiętrzonego pasma 
górskiego. Gromadzone one była w brzeżnych partiach 
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zapadliska, na piedmontowych stożkach aluwialnych. Schyłkowa 
faza orogenezy waryscyjskiej spowodowała powstanie 
naprężeń rozciągających w pewnych partiach górotworu, co 
znalazło swoje odbicie w intensywnej działalności magmowej, w 
tym wulkanicznej. Na obszarze depresji północnosudeckiej miały 
w tym czasie  miejsce dwa cykle eruptywne. Produkty erupcji 
powstające podczas starszego cyklu miały skład 
trachybazaltów, zaś produkty cyklu młodszego to zarówno 
trachybazalty jak i riolity, oraz ich tufy (Kozłowski, Parachoniak, 
1967). Sedymentacja w warunkach kontynentalnych przerwana 
została cechsztyńską transgresją morską. W obrębie skał 
górnego karbonu-czerwonego spągowca wyróżniono trzy 
jednostki litostratygraficzne – formację ze Świerzawy, formację z 
Wielisławki i formację z Bolesławca. W odsłonięciu widoczne są 
skały formacji z Wielisławki, której wiek określa się na środkową i 
wyższą część autunu. Inwentarz skalny tej formacji tworzą 
przede wszystkim skały wulkanogeniczne i podrzędnie 
okruchowe skały klastyczne. 
Riolity są skałami odpornymi na procesy wietrzeniowe, a w tym 
rejonie występują w otoczeniu skał o odporności wyraźnie 
mniejszej. W wyniku tego riolity w morfologii terenu zaznaczają 
się jako wyraźnie wzgórza, tzw. wzgórze twardzielcowe. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

W odsłonięciu widoczna jest skała o barwie różowej, strukturze 
porfirowej, z widocznymi gołym okiem kryształami skaleni, 
kwarcu i biotytu. W skali odsłonięcia daje się zauważyć 
dwojakiego rodzaju uporządkowanie – jedno z nich, 
zorientowane pod zmiennymi kątami (0 – 350), tworzące formę 
pseudosynklinalną, jest zapisem płynięcia lawy. Drugi rodzaj 
uporządkowania, spękania kolumnowe ustawione pionowo lub 
niemal pionowo do powierzchni płynięcia, są efektem 
zastygania lawy. Właśnie temu ciosowi termicznemu odsłonięcie 
zawdzięcza swoją nazwę i popularność. Niejasna pozostaje 
forma wystąpienia tej skały – część badaczy uznaje ją za 
wewnętrzną część kopuły lawowej, zaś inni widzą w niej ciało 
subwulkaniczne, zastygłe pod powierzchnią terenu. Badania 
geochronologiczne pozwoliły na w miarę precyzyjne określenie 
wieku tej skały – ok. 295 mln lat  

Historia badań 
naukowych 

Pierwszy opis tych skał, z roku 1784,  zawdzięczamy nadgórnikowi 
Gerhardowi. Nieco późniejszą, bo z 1802 r., ale równie 
entuzjastyczną wzmiankę znaleźć można w relacjach z podróży 
Leopolda v. Bucha. Pierwsze, obszerne studium geologiczne 
riolitów Wielisławki jest autorstwa B. Kühna (1923). W polskiej 
literaturze geologicznej pierwszy opis skał z tego odsłonięcia 
znajduje się w pracy Jerzmańskiego (1956). Pełniejsza 
charakterystyka petrograficzna, geochemiczna oraz informacje 
o ich wieku bezwzględnym i kontekście tektonicznym w jakim 
powstały  znajduje się w pracach Awdankiewicza  (2006), 
Awdankiewicza i Szczepary (2009) oraz Awdankiewicza i innych 
(2014). Mikulski w pracach z 2007 i 2014 przedstawił związek 
działalności magmowej z mineralizacją rudną tego obszaru. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W okolicy można znaleźć liczne ślady po dawnym górnictwie 
złota. Na szczytach Wielisławki zlokalizowane były co najmniej 
dwa grodziska, jedno z nich w XIII wieku przebudowano na 
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kamienną warownię, której resztki murów na początku XX w. 
wykorzystane były przy budowie gospody dla turystów. 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt o dużym potencjale dydaktycznym i naukowym, 
pozwalający poruszać zagadnienia związane z opisem skał 
magmowych i formami występowania skał wulkanicznych, oraz 
wpływie budowy geologicznej na morfologię terenu.  

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt stanowi pomnik przyrody nieożywionej. Ogólnodostępny, 
lecz z wyraźnymi zakazami dotyczącymi niszczenia tak skał jak i 
roślinności. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Obiekt położony jest na oznaczonym kolorem żółtym Szlaku 
Wygasłych Wulkanów. Stworzono tu także edukacyjną ścieżkę 
przyrodniczo-geologiczną „Wokół Wielisławki”. Przy odsłonięciu 
znajduje się dobrze przygotowane miejsce piknikowe, z ławkami, 
wiatą, miejscem na ognisko i grill. Do obiektu można dojechać 
drogą gruntową z Sędziszowej lub ścieżką nad młynówką 
Kaczawy od młyna pod Wielisławką. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Zagrożenia wynikające z możliwości odpadnięcia bloków 
skalnych od ściany oraz poruszania się po rumoszu skalnym u 
stóp ściany. 
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Dokumentacja graficzna  

077_1 Oragany Wielisławskie z widocznym, wachlarzowym układem słupów 
kontrakcyjnych 

077_2 Słupy kontrakcyjne w środkowej części odsłonięcia 

077_3 Północna część odsłonięcia 

 

  




