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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 038 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

WIEŻA WIDOKOWA W MŚCIWOJOWIE 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°16’09’’ Szerokość: 51°02’18’’ 

Gmina Mściwojów 

Opis lokalizacyjny 
Wieża znajduje się w zakończeniu zachodniego ramienia 
Mściwojowskiej Góry – wzniesienia o charakterze wysoczyzny, 
górującej nad Mściwojowem od strony południowej. Odległość 
od centrum Mściwojowa wynosi 400 m (kierunek SSW). 

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

Obiekt punktowy – wysokość wieży 25 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Punkt widokowy 
Interpretacja: elementy geomorfologii i geologii regionalnej 

Rodzaj obiektu Wieża widokowa 

Litologia Podłoże: piaski i żwiry wieku plejstoceńskiego 

Forma rzeźby terenu Wysoczyzna polodowcowa 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny – budowla 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Wieża została wzniesiona na krawędzi wysoczyzny zbudowanej 
z utworów lodowcowych i wodnolodowcowych (por. 
geostanowisko nr 039), będącej formą rzeźby powstałą w 
plejstocenie wskutek procesów akumulacji lodowcowej, a 
wyodrębnionej wskutek późniejszej erozji przepływającego u jej 
podnóży Wierzbiaka. W kierunku południowym rozciąga się 
tektoniczne zapadlisko rowu Granicznej, za którym wznoszą się 
wyspowo granitowe pagóry Wzgórz Strzegomskich. Taka 
lokalizacja nadaje miejscu duże walory widokowe. 
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Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Miejsce jest zaliczane do kategorii geostanowisk widokowych, 
czyli głównym walorem jest możliwość obejrzenia rozległej 
panoramy terenu i interpretacji rzeźby z punktu widzenia 
związków z budową geologiczną, genezy i regionalnego 
zróżnicowania. Z wieży widokowej w Mściwojowie widoczne są 
następujące obszary: 

● Wzgórza Strzegomskie – grupa ostańcowych wzgórz 
granitowych, ukształtowanych w głównych zarysach na 
przełomie paleogenu i neogenu.  

● Równina Jawora – rozległy obszar na bezpośrednim 
przedpolu Sudetów, będący aktywną od ponad 20 
milionów lat strefą subsydencji (obniżania powierzchni 
terenu), stąd z dominującą tendencją do akumulacji 
osadów i wyrównywania rzeźby. 

● Pogórze Kaczawskie, oddzielone od Równiny Jawora 
progiem uskokowym związanym z aktywnością 
sudeckiego uskoku brzeżnego – fragment falistej 
powierzchni denudacyjnej typowej dla niżej położonych 
partii Sudetów, z wyodrębniającymi się twardzielcowymi 
wzniesieniami zbudowanymi z bazaltów. 

● Bardziej oddalone partie Sudetów Zachodnich (Góry 
Kaczawskie, Karkonosze) – wydźwignięte wzdłuż uskoków 
w neogenie zręby tektoniczne. 

● Wysoczyzna Średzka – wysoczyzna polodowcowa w 
zachodniej części Niziny Śląskiej (szczegóły rzeźby 
wskutek dużej odległości są słabo widoczne). 

Historia badań 
naukowych Brak 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W sąsiedztwie pozostałości dawnego pawilonu ogrodowego, 
gdzie wyrabiano i serwowano wino – nawiązanie do dawnych 
winiarskich tradycji okolicy. W kierunku miejscowości zabytkowy 
park podworski, u podnóża wzniesienia ruiny pałacu z XVII w., 
pawilonu na wyspie, dawne zabudowania gospodarcze i 
barokowy kościół Nawiedzenia NMP. U południowego podnóża 
Mściwojowskiej Góry sztuczny zbiornik wodny – Zbiornik 
Mściwojów, służący m.in. obszar rekreacyjny.  

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Brak 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt może pełnić funkcje edukacyjne, oferując możliwość 
obejrzenia rozległej panoramy zachodniej części Przedgórza 
Sudeckiego, Niziny Śląskiej i Sudetów Zachodnich, z 
interpretacją związków między budową geologiczną 
(zróżnicowanie skał, obecność uskoków) i rzeźbą terenu oraz 
wpływem ukształtowania terenu na pokrycie i sposób 
wykorzystania gospodarczego. 
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Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Wieża dostępna w godzinach otwarcia. Wejście na platformę 
widokową mało komfortowe, przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych może być niebezpieczne. Ograniczenia ilościowe 
liczebności osób na platformie widokowej. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Pod wieżę doprowadza utwardzona ścieżka dla pieszych i 
rowerzystów. Na platformie widokowej tablice objaśniające 
panoramę. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 

 

Dokumentacja graficzna  

038_1 Wieża widokowa w Mściwojowie. 

038_2 Widok z wieży na próg Pogórza Kaczawskiego pomiędzy Myśliborzem (po 
lewej) a Górzcem (po prawej). 

038_3 Widok z wieży w kierunku wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, na linii 
horyzontu Karkonosze ze Śnieżką. 

  




