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Góry KaczawskieKrajobraz do rozbiórki

Zbieraczom minerałów ojarzą się jao wyśmienite miejsce do poszuiwania cennych 
oazów. Grotołazi pewnie żałują, że na sute esploatacji amieniołomów zniszczono tutaj 
ta dużo jasiń. Ze względu na zgrupowania sałe nietóre fragmenty porównywano do 
gór typu alpejsiego, co jest sporą przesadą. Ta widziane są Góry aczawsie, w tórych 
z trudem można zrobić zdjęcie przedstawiające prawdziwie górsą panoramę.

ozciągają się one od oolic Wlenia nad Bobrem po Przełęcz Domanowsą (492 m n.p.m.), 
przez tórą prowadzi szosa z Bolowa do Marciszowa. Ich południowe stoi opadają do 
otliny Jeleniogórsiej, na północy zaś przechodzą w Pogórze aczawsie. Jedyne pasmo gór-
sie, z tórym się styają, to Góry Wałbrzysie, zaczynające się na wschód od wspomnianej 
Przełęczy Domanowsiej. Tutejsze wzniesienia z trudem można nazwać górami. Wysoości 
względne tylo w nietórych miejscach przeraczają 300 metrów, zbocza są zazwyczaj ła-
godne, a grzbiety wyrównane. Do tego dochodzi sąsiedztwo prawie o ilometr wyższych 
aronoszy, tóre z drugiej strony zamyają otlinę Jeleniogórsą.

W rajobrazie Gór aczawsich wyróżnia się ila grzbietów. Mamy więc leżący na 
północ od Jeleniej Góry Grzbiet Mały oraz Grzbiet Wschodni — między Wojcieszowem 
a Domanowem. Na tym drugim grzbiecie, na zboczach Poręby (671 m n.p.m.) i Długoti 
(670 m n.p.m.) znajdują się najwyżej położone miejscowości Gór aczawsich. Są to przysiółi 
wsi Pastewni. Jeden z nich — Słowiów, leży na wysoości 630 m. Drugi, usytuowany na 
570 – 590 m, od 1955 r. oficjalnie nazywa się Witomin, jedna częściej spotyana jest jego nie-
poprawna nazwa: Bytom. Od Wlenia po Wojcieszów Dolny ciągnie się Grzbiet Północny Gór 
aczawsich, w tórym najwyżej wznoszą się Leśnia (677 m n.p.m.) i Oole (714 m n.p.m.). 
Prawie równolegle za Chrośnicim Potoiem ciągnie się od wsi Czernica do wiosi Świdni 
Grzbiet Południowy. Tutaj ulminacjami są Sopiec (718 m n.p.m.), Baraniec (720 m n.p.m.) 
i Maśla (720 m n.p.m.).

Wschodni raniec Grzbietu Południowego leżący tuż nad rzeą Bóbr nosi nazwę Gór 
Ołowianych. Ciągną się one na długości ooło 10 m. Ich stoi północne są łagodne, ale za to 
stoi opadające u Bobrowi są strome i pocięte głęboimi dolinami potoów. Wierzchowina 
ozdobiona jest ostańcami salnymi oraz niewielimi rumowisami głazów. Szczytowy szla 
w Górach Ołowianych ma salną partię stwarzającą złudzenie, że jest się na wysoości półtora 
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tys. metrów (a nie 500 m ja jest w rzeczywistości) — ta pisał w 1956 r. na łamach „Turysty” 
Tadeusz Olszewsi o swych wrażeniach z wędrówi zielonym szlaiem miedzy szczytami 
Turzec (690 m n.p.m.) a óżana (628 m n.p.m.). Na tej ostatniej górze stało jedyne w Górach 
aczawsich schroniso szczytowe. Zbudowano je w 1885 r. staraniem secji GV z Janowic 
Wielich. Obo wzniesiono dziesięcioboczną drewnianą wieżę widoową, tórej wygląd mógł 
wprawiać w osłupienie. Przypominała bowiem chłodnię ominową z rajobrazu zagłębia 
przemysłowego. Schroniso zostało zniszczone najpewniej w 1946 r., wieża jeszcze wcześniej. 
Po budynu zostały tylo reszti podmurówi, zarośnięte gąszczem roślinności leśnej. Jesz-
cze ila dziesięcioleci później rosły obo nich zdziczałe drzewa owocowe.

Opieę turystyczną nad Górami aczawsimi od ońca XIX wieu sprawowało Towa-
rzystwo aronosie (GV). Jego członowie znaowali tu szlai, ustawiali na nietórych 
szczytach schodi czy wieże widoowe. Część tej infrastrutury przetrwała dłużej, niż 
samo GV. Jeszcze pod oniec XX wieu w Górach Ołowianych przy ta zwanej Drodze 
Wojennej ostały się amienne drogowsazy ze znacziem GV, poreślone przez leśniów 
oznaczeniami wartałów leśnych. 
Główny niemieci szla górsi 
omijał Góry aczawsie. Po-
dobnie stało się po 1945 r., gdy 
tereny te włączono do Polsi 

— główny szla sudeci wytyczo-
no innymi pasmami. Polacy nie 
uruchomili w tym paśmie taże 
schronis górsich. Ośrodiem 
noclegowym turystów i zbieraczy 
amieni półszlachetnych stała 
się poblisa Jelenia Góra. Z tego 
miasta do podnóża Gór aczaw-
sich, na przyład do omarna, 
umożliwiono dojazd autobusami 
omuniacji miejsiej.

Zresztą dzięi łagodności stoów Góry aczawsie są łatwo dostępne omuniacyjnie. 
Chociaż duża część wyższych partii jest zalesiona, na zboczach znajdują się pola uprawne, 
pośród tórych wiodą drogi, dróżi i ścieżi. Najbardziej ruchliwa jest szosa z Jeleniej 
Góry przez Bolów do Wrocławia, tóra prowadzi tuż obo Przełęczy adomiersiej 
(523 m n.p.m.). Widoowo ładna jest droga z Jeleniej Góry do Świerzawy przez Przełęcz Chro-

śnicą (538 m n.p.m.), wijąca się 
w oolicach Dziwiszowa iloma 
serpentynami. W jej pobliżu 
znajduje się główny w Górach 
aczawsich ośrode narciarsi 
na Łysej Górze (707 m n.p.m.), 
gdzie w 1970 r. założono szołę 
narciarsą. Wyciągi poonują 
tam 165 m różnicy wysoości. 
Szosą można dojechać nawet na 
wierzchołe góry Szybowiso 
(561 m n.p.m.) wznoszącej się na 
północ od Jeleniej Góry. Nazwa 
tego wzniesienia może się oja-

rzyć z szybami górniczymi po dawnych poszuiwaniach złota jaie prowadzono na jej zbo-
czach. Ale również z ośrodiem szolenia szybowcowego, tóry założono tutaj w 1924 r. Był 

Chrośnickie Kopy i Stromiec.

Góry Ołowiane.
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on ponoć drugim taim ośrodiem na świecie. Właśnie ze względu na niego doprowadzono 
wtedy szosę na szczyt. Szolono tu pilotów, tórzy już niedługo sprawdzili się w niemiecich 
wojsach lotniczych, walcząc sutecznie podczas wojny światowej. Po wojnie tutejsze tradycje 
szolenia pilotów przejęli Polacy.

Nowi gospodarze tych ziem ontynuowali taże esploatację amieniołomów w Wojcie-
szowie. Miejscowość ta jest jedynym miastem leżącym bezpośrednio u podnóży Gór aczaw-
sich, nad rzeą aczawą. Wydobycie wapienia na wielą salę rozpoczęto tu pod oniec XIX 
wieu, chociaż amień pozysiwano tu już znacznie wcześniej. Duże amieniołomy powstały 
na północnych zboczach Sopca. Strome ściany salne na zboczach gór Młyniec (573 m n.p.m.) 
i Cisowa (596 m n.p.m.) to też pozostałości byłego amieniołomu. Tyle że od 1994 r. masyw ten 
wraz z trzecim obo Młyńca i Cisowej Wrońcem (569 m n.p.m.) chroniony jest jao rezerwat 

„Góra Miłe”, a więc esploatacji tu już się nie prowadzi. Masyw ten uznawany był wcześniej 
za atrację turystyczną, soro iedyś toś bez zgody PTT poprowadził z Wojcieszowa przez 
Miłe niedoończony, dzii szla turystyczny, znaowany na czerwono.

Najbardziej charaterystyczne amieniołomy Wojcieszowa znajdują się na lewym brzegu 
aczawy, na górze Połom (667 m n.p.m.). Góra ta znana była od ilu wieów z esploatacji 
wapieni i dolomitów. Połom, 
pratycznie rozebrany od połu-
dnia i od północy, stał się dzięi 
temu najbardziej charatery-
stycznym wzniesieniem Gór a-
czawsich. Jego olorowe, salne 
zbocza są dobrze widoczne nawet 
ze szczytu aronosiej Śnieżi. 
W wyniu esploatacji wapienia 
odryto w masywach Połomu 
i Miła dużo jasiń. W 1969 r. 
znanych było 11 jasiń w Górach 
aczawsich. Duża ich część ule-
gła zniszczeniu. Wśród nich była 
Jasinia Gwiaździsta, odryta 
11 wietnia 1985 r. na szóstym 

Góra Połom — charakterystyczny element krajobrazu.
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Dawny punkt widokowy na Okolu.
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Góry StołoweTam, gdzie król chodził piechotą

Mało tóry zaąte Polsi może nasuwać ta różnorodne sojarzenia, ja Góry Stołowe. 
Sama nazwa tych płasich ja stół gór przywodzi na myśl biesiady. Głodnemu wrażeń tury-
ście na długo pozostaną w pamięci salne labirynty, w tórych już pod oniec XVIII wieu 
wyonano pierwsze ułatwienia, budując schody i poręcze. Jaby tego było mało, oglądany 
z oddali, na przyład z oien pociągu między Ścinawą Średnią a Nową udą, najwyższy 
wierzchołe tych gór przypomina ształtem odwrócony talerz do zupy. Oto przedsma cywi-
lizacji zachodu, niosącej swe udogodnienia nawet na szczyty gór.

Góry Stołowe są jedynymi w Polsce górami o budowie płytowej. Przypominają płasowyż 
— niewiele jest na ich terenie opulastych wzniesień. Są za to urwiste zbocza i płasie wierz-
chowiny. Urywają się one dosyć stromymi rawędziami, gdzie różnica wysoości dochodzi 
do 150 metrów. Zbudowane są z poziomych warstw piasowców. Te z olei poprzedzielane są 
warstwą nieprzepuszczalnych dla wody margli i mułowców — czego efetem są występujące 
tu torfowisa. Z piasowców, na sute działania wody, wiatru i mrozu, uształtowały się 
zgrupowania sałe o fantastycznych ształtach. To zadecydowało o atracyjności tego 
pasma.

Najbardziej znana jest południowa, najwyższa część Gór Stołowych. Znajduje się ona mię-
dzy Polanicą Zdrojem, Pasterą, adowem i udową Zdrojem. Na północny zachód od niej 
leży czesa część Gór Stołowych, położona w regionie zwanym tam Broumovsą vrchoviną. 
Tu znajdują się Broumowsie Ściany, dochodzące do 773 m, oraz Adršpašso-teplicé sály. 
Mało to zwraca uwagę, że raniec Gór Stołowych znajduje się na północ od Adršpašso-te-
plicich sal, ale na terytorium Polsi. Najdalej na północ wysunięte wychodnie piasowców 
permsich znajdują się w rzeszowie, przy drodze do rzeszówa. Interesujące są też leżące 
między Mieroszowem a Chełmsiem Śląsim Mieroszowsie Ściany (651 m n.p.m.) i Zawory 
z górą óg (715 m n.p.m.). Północny raniec stołowogórsiej płyty redowych piasowców 
ciosowych stanowią tam góra Stoże (615 m n.p.m.) oraz Sałi Gorzeszowsie (538 m n.p.m.) 
nad potoiem Jawiszówa. Te fantastyczne formy salne, liczące od 7 do 15 metrów wysoości, 

Tarasy Południowo-Wschodnie Szczelińca Wielkiego.
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objęte są od lipca 1970 r. ochroną jao rezerwat Głazy rasnoludów. Ów północny raniec 
Gór Stołowych przedstawiany jest zwyle na mapie Gór amiennych. Tereny te znajdują się 
na uboczu zainteresowania turystów. Zielony szla grzbietem Mieroszowsich Ścian popro-
wadzony został dopiero w 1993 r. Za czasów hitlerowsich w tamtej części Gór Stołowych 
wybudowano odcine nieuończonej nigdy w całości Drogi Sudeciej. Zbudowano ją w 1939 r. 
z Chełmsa Śląsiego przez przełęcz między Zieloną (701 m n.p.m.) a ogiem (715 m n.p.m.) 
do Łącznej, wyorzystując do tego celu istniejącą już dróżę leśną z Chełmsa Śląsiego na 
wspomnianą przełęcz. Jest to 
róta, malownicza trasa z ilo-
ma serpentynami. Jedna asfalt 
na tej drodze położony został 
dopiero w 1994 r.

Najwięcej turystów i to od 
ilu stuleci odwiedza najwyższy 
szczyt Gór Stołowych — Szczeli-
niec Wieli. Górze tej próbowano 
nadać różne nazwy, na przyład 
Stołowiec, czy Spęany Wierch. Obecna została wprowadzona rozporządzeniem opubliowa-
nym 13 lipca 1949 r. Za pierwszego zdobywcę szczytu uznany został człowie o nieustalonych 
do dziś personaliach. Dotarł on na sam szczyt Szczelińca Wieliego, czyli na wierzchołe 
sałi zwanej Fotel Pradziada, wznoszącej się na 919 m. Tam wysrobał zupełnie nieczytelny 
dziś monogram IHSV, czyli srót łacińsich słów „pod tym znaiem zwyciężysz”. Według 
innych źródeł były to po prostu litery SJ — srót od Societas Jesu, czyli łacińsiej nazwy 
zaonu jezuitów. Oprócz tego wyrył datę 1576. Nietórzy sądzą, że mogła to być data 1565. 
iladziesiąt lat później w zaamarach Szczelińca Wieliego chroniła się ludność podczas 
wojny trzydziestoletniej, trwającej w latach 1618 – 1648. Józef Morawsi, jeden z polsich tury-
stów tóry był na Szczelińcu Wielim w 1815 r., pisał do brata, że góra ta z dalea przypomina 
twierdzę.

Prawdziwa twierdza zresztą już w pobliżu istniała, gdyż nieco wcześniej doceniono strate-
giczne znaczenie Gór Stołowych. Powyżej leżącej dwa i pół ilometra na południe od Szczeliń-
ca Lisiej Przełęczy (790 m n.p.m.) zbudowano w 1790 r. Fort arola. Jego zadaniem było strzec 
trasę wiodącą przez przełęcz. Początowo ufortyfiowany miał zostać Szczeliniec Wieli. Na 
walory tej góry zwrócił uwagę budowniczy fortu. Był nim pochodzący z Bawarii dyretor 

Aademii Inżynieryjnej, 
major Bonawentura 
von auch. Wsławił 
się on między innymi 
błędną oceną wysoości 
szczytu Orlicy, uznając 
ją niezgodnie z prawdą 
za drugą pod względem 
wysoości górę Ziemi 
łodziej. Major obliczył 
wysoość Szczelińca 
Wieliego na 2810 stóp 
prusich. Stosując prze-
liczni z 1816 r., iedy to 
długość stopy prusiej 
zdefiniowano na 31,38 
cm, daje to 881,78 m. Wi-
dać więc, że Bonawentura 

Góry Stołowe pod Chełmskiem Śląskim.

Fo
to

: T
om

as
z 

Rz
ec

zy
ck

i

Głazy Krasnoludków.
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Tam gdzie król chodził piechotą
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Beskid MakowskiAstronomiczne góry

Można odnieść wrażenie, że obszar Besidu Maowsiego wydzielono z tych wszystich 
srawów gór besidzich, tórych nie dało się przyporządować do innych pasm. Jest on 
jednym z najniższych polsich Besidów. ozciąga się wąsim pasiem prawie od Żywca po 
Suchą Besidzą. Dalej na wschód tworzy zwartą grupę w trójącie Dobczyce — Jordanów 

— Wadowice. W tamtym rejonie zbocza gór zagospodarowane zostały po same szczyty.
Częściej Besid Maowsi tratowany jest jao przeszoda w podróży, niż jao atracja. 

Od alwarii Zebrzydowsiej po Jordanów przez Besid Maowsi przejeżdżają pociągi z pół-
nocnej Polsi do Zaopanego. Nieopodal wiedzie szosa z raowa na Podtatrze. Od Myślenic 
po Naprawę biegnie ona doliną u podnóży Besidu Maowsiego. Zwyle jedna ierowcy 
uważają ten fragment trasy za uciążliwy odcine podgórsi, tóry trzeba minąć, by dojechać 
w prawdziwe góry.

Schody na szczycie Lubomira.
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BieszczadyNajmodniejsze pustkowie

Do połowy XX wieu Bieszczady uznawano za góry mało cieawe. Później doczeały się 
masowego ruchu turystycznego. Doszło do tego, że na głównych szlaach wiodących poło-
ninami można było obserwować przemarsze wyciecze — zupełnie ta samo, ja w Tatrach. 
Tłumy turystów ściągały w te strony licząc, że znajdą tu odludzie. Istniało ono zaledwie 
ilanaście lat po drugiej wojnie światowej.

W języu polsim dosyć dawno pojawił się spór o prawidłową odmianę rzeczownia Biesz-
czady. westię tę poruszył już w 1935 r. autor drugiego przewodnia po tym paśmie górsim. 
Był nim major Henry Gąsiorowsi z Grudziądza, współzałożyciel tamtejszego oddziału PTT. 
Pisał, że nazwa „Bieszczady” jest formą liczby mnogiej od rzeczownia „Bieszczad”, tóry 
znaczy tyle co „Besid”. I dlatego prawidłowo należy mówić o „szczytach Bieszczadów”, a nie 
o „szczytach Bieszczad”. Używany często w literaturze turystycznej dopełniacz l. mn. [liczby 
mnogiej] „Bieszczad” musiałby pochodzić od mian[ownia] „Bieszczada”, jest więc sprzeczny 
z właściwym brzmieniem tej nazwy — pisał Henry Gąsiorowsi. Jedna częste używanie for-
my niepoprawnej doprowadziło do tego, że została ona dopuszczona przez autorów „Słownia 
ortograficznego języa polsiego”. Uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców tego 
terenu Władysław rygowsi stosował w dopełniaczu formę „Bieszczadów”. Taa też forma 
preferowana była w fachowych publiacjach i periodyach PTT, na przyład w „Wierchach”. 
Czasem na temat poprawności odmiany nazwy można było przeczytać na łamach prasy tury-
stycznej: Słowo Bieszczady, podobnie ja Besidy, Gorce, Gorgany, ma swój pierwszy przypade 
w liczbie pojedynczej i to rodzaju męsiego, tóry brzmi (ten) Bieszczad. I dlatego w drugim przy-
padu liczby mnogiej musimy mówić Bieszczadów, ta ja Besidów, Gorców, Gorganów — pisał 
w 1961 r. w liście opubliowanym na łamach „Światowida” Wiesław Saneci z raowa.
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Na szczycie Tarnicy.
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Literatura
Spis zawiera wybrane pozycje, z tórych zaczerpnięte zostały wiadomości wyorzystane 

w siążce. Więszość informacji o datach, wydarzeniach, pomysłach czy projetach dotyczą-
cych gór wzięta została z artyułów, notate, omuniatów itp. opubliowanych na łamach 
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