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Informacje ogólne 

Nr obiektu 049 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

RADOGOST – odsłonięcie zieleńców i grota 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd 

Długość: 16° 7' 49.83" E Szerokość: 51° 0' 21.92" N 

Gmina Paszowice 

Opis lokalizacyjny 

Masyw góry Radogost o wysokości 398 m n.p.m. położony ok. 700 
m na zachód od Kłonic; na szczyt z wieżą widokową prowadzą 
liczne nieoznakowane ścieżki i czerwony szlak turystyczny. Stara 
sztolnia (Grota Pustelnika) wykuta w zieleńcach znajduje się 1,5 
km na NNE od szczytu, na prawym, stromym brzegu potoku 
Paszówka, ok. 700 m na W od Paszowic, przy drodze 
prowadzącej w kierunku Siedmicy i Lipy. 

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

Grota Pustelnika – wylot ok. 4 x 2 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – metabazyty (zieleńce), podrzędnie łupki chlorytowe. 
Geomorfologia – kopulaste wzniesienie z kilkoma niewielkimi 
izolowanymi odsłonięciami skalnymi. 

Rodzaj obiektu Niewielkie wychodnie na Radogoście, sztolnia wydrążona w 
skałce w zboczu doliny 

Litologia Metabazyty (zieleńce),  łupki chlorytowe 

Forma rzeźby terenu Wzgórze, skałki na zboczach doliny, sztolnia 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny/antropogeniczny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

W okolicach Paszowic i wzniesienia Radogost występują 
metabazyty zaliczane do jednostki Rzeszówka-Jakuszowej w 
obrębie struktury kaczawskiej (metamorfiku kaczawskiego). 
Utwory zaliczane do jednostki Rzeszówka – Jakuszowej to skały 
metamagmowe nazywane tradycyjnie zieleńcami – metabazyty 
o strukturach masywnych lub poduszkowych, podrzędnie brekcje 
wulkaniczne (Baranowski i in., 1990). Utwory te stanowią 
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produkty podmorskiego wulkanizmu i plutonizmu i są zaliczane 
do przedziału wiekowego ordowik późny/sylur wczesny 
(Baranowski i in., 1990; Cymerman, 2002). Podczas orogenezy 
waryscyjskiej (ok. 360-325 Ma) skały te uległy regionalnym 
procesom fałdowania i metamorfizmu i tworzą tzw. dolne piętro 
kaczawskie. 
Odsłonięcia znajdują się na zboczach doliny Paszówki – jednego 
z kilku potoków rozcinających tektoniczny próg Pogórza 
Kaczawskiego, związany z obecnością sudeckiego uskoku 
brzeżnego. Zbocza tych dolin są umiarkowanie strome, 
miejscami do 25–30°, z okazjonalnie pojawiającymi się 
wychodniami skalnego podłoża. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Wzniesienie Radogost stanowią ciemnozielone, masywne skały 
zbudowane z wtórnych minerałów charakterystycznych dla facji 
zieleńcowej: chlorytu, albitu i serycytu, podrzędnie epidotu. 
Bardzo często  w formie żyłek występuje również kalcyt i 
hematyt. W odsłonięciach sporadycznie występują odmiany skał 
o słabo zarysowanych strukturach poduszkowych i słabo 
zarysowanej foliacji zapadającej w kierunku wschodnim pod 
kątami od 30 do 60°. Pojedyncze poduszki (zwane również 
puklami) mają z reguły owalny lub kulisty kształt i średnicę od 
kilku centymetrów do 0,5 m. W przekroju formy te mają 
spłaszczone lub nieregularne zarysy. W obrębie poduszek 
występują koncentryczne spękania wypełnione 
drobnokrystalicznym kalcytem, a także nieregularnie 
rozmieszczone pustki i szczeliny. Zewnętrzne powierzchnie tych 
struktur oraz przestrzenie pomiędzy poduszkami pokryte są 
drobnołuseczkowym, szkliście połyskującym serycytem. Opisane 
struktury powstały w wyniku gwałtownego stygnięcia lawy o 
składzie bazaltów wydobywającej się ze szczelin i uskoków w 
dnie morskim. Koncentryczne spękania tworzyły się w wyniku 
kurczenia (kontrakcji) stygnącej lawy, a w wyniku procesów 
pomagmowych w szczelinach krystalizował węglan wapnia. 
Grota Pustelnika jest niewielką sztolnią (prawdopodobnie 
poszukiwawczą) wydrążoną w zieleńcach. 

Historia badań 
naukowych 

Stanowisko nie było jak dotąd przedmiotem szczegółowych 
badań naukowych. Szczegółowe informacje dotyczące jednostki 
Rzeszówka-Jakuszowej znajdują się w opracowaniach ogólnych 
dotyczących geologii utworów budujących metamorfik 
kaczawski (spis literatury poniżej). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Ślady dawnego górnictwa 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Baranowski, Z., Haydukiewicz, A., Kryza, R., Lorenc, S., Muszyński, 
A., Solecki, A., Urbanek Z., 1990. Outline of the geology of the 
Góry Kaczawskie (Sudetes, Poland). Neues Jahrb. Geol. Paläont. 
ABH., 179: 223–257. 
Grocholski, A., Wiśniewski E., 1995. Przewodnik geologiczny po 
Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. PIG, 
Wrocław 1995. 
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Teisseyre, H., 1957. Budowa Geologiczna Sudetów Zachodnich. 
[W:] M. Ksiązkiewicz (red.) – Regionalna Gelogia Polski, tom III, 
Sudety, s. 178-281. Polskie Towarzystwo Geologiczne. 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o dużym potencjale edukacyjnym. Zagadnienia 
związane z wulkanizmem podmorskim, a także górnictwem - 
poszukiwaniem kruszców. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Bez ograniczeń, grota widoczna jest z drogi łączącej Paszowice 
i Siedmicę, na Radogost (szczyt z wieżą widokową) prowadzą 
liczne drogi leśne.  

Infrastruktura 
turystyczna  

Na szczycie Radogostu znajduje się wieża widokowa, na szczyt 
prowadzi czerwony szlak turystyczny z Myśliborza do Grobli. Przy 
drodze łączącej Paszowice i Siedmicę znajduje się parking z 
miejscem odpoczynku (wiata, stoły). Obok groty znajduje się 
tablica lokalnej ścieżki edukacyjnej przygotowanej przez gminę 
Paszowice. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Istnieje prawdopodobieństwo zaśmiecenia i zasypania płytkiej 
groty.  

 

Dokumentacja graficzna  

049_1. Grota Pustelnika wydrążona w naturalnych odsłonięciach na południowych, 
skalistych zboczach doliny Paszówki. 

049_2 Wylot sztolni (Groty Pustelnika). 

049_ 3. Wieża widokowa na szczycie góry Radogost. 

  




