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OPIS GEOSTANOWISKA 

Filip Duszyński 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 58b 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Góra Gromnik 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 17.1097°E Szerokość: 50.7019°N 

Miejscowość Romanów 

Opis lokalizacji i dostępności: 
Wzniesienie Gromnika góruje nad miejscowościami Romanów i Samborowiczki. 
Dostęp do niego jest doskonały i możliwy dzięki dwóm szlakom – czerwonym spod 
Rozdroża pod Gromnikiem i żółtym z okolic miejscowości Krzywina. 

Wysokość n.p.m. 390,46 m 

Powierzchnia ok. 1,5 ha (partia szczytowa) 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Karbon 

Litologia Granit 

Rodzaj geostanowiska 
Wzniesienie o charakterze twardzielcowym – przykład rzeźby uwarunkowanej 
budową geologiczną. 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Wzniesienie Gromnika zbudowane jest ze skał granitowych wieku karbońskiego. W 
trzeciorzędzie na opisywanych terenach panowały warunki szczególnie sprzyjające 
rozwojowi rzeźby uwarunkowanej w głównej mierze budową geologiczną. Kiedy 
klimat był bardzo gorący i wilgotny, w kształtowaniu rzeźby główną rolę odgrywało 
głębokie wietrzenie chemiczne. Wietrzenie działa selektywnie, w związku z czym te 
obszary, które zbudowane były z najbardziej odpornych skał pozostały w wyższej 
pozycji morfologicznej. Wzniesienia takie nazywamy ostańcami denudacyjnymi, a 
jednym z ich przykładów są twardzielce. 

Opis geomorfologiczny 
(popularno-naukowy) 

Wzniesienie Gromnika (392,6 m n.p.m.) majestatycznie góruje ponad otaczającymi je 
terenami i żaden inny szczyt, pomimo dość zbliżonej wysokości nad poziomem 
morza, nie jest w stanie dorównać jego ogromowi. Szczególne wrażenie robi 
Gromnik, gdy dojeżdżamy do niego od strony zachodniej – wówczas to nagle wyrasta 
z otaczających go, rozległych równinnych terenów. Nic dziwnego, że dawne ludy 
traktowały to wzniesienie ze szczególną czcią, nadając mu magiczne znaczenie – to 
bowiem na Gromniku przed wieloma wiekami odbywały się pogańskie obrządki kultu 
solarnego. Ludzie na takie miejsca dobierali te, w których widzieli nienaturalny ogrom 
– nieprzypadkowo na naszych ziemiach wybrano Ślężę oraz właśnie Gromnik. 
Abstrahując jednak od pogańskich wierzeń, spróbujmy zastanowić się, co sprawia, że 
opisywana góra – najwyższe wzniesienie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich - tak 
znacznie dominuje ponad otaczającymi je terenami? Czy są jakieś geologiczne bądź 
geomorfologiczne prawidła, które mogą wytłumaczyć zaistniałą sytuację? 
Gdy spojrzymy na mapę geologiczną natychmiast zauważymy, że wzniesienie 
Gromnika w całości zbudowane jest ze skał granitowych, których wiek geolodzy 
określili jako karboński (ok. 300 mln lat). Tereny znajdujące się dookoła Gromnika 
położone są znacznie niżej i, jak się okazuje, zbudowane są z innych skał. Tworzą je 
głównie skały metamorficzne, takie jak łupki czy kwarcyty, które powstały wiele 
milionów lat przed powszechnymi na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich 
granitami. Czy ich zdecydowanie obniżone w stosunku do Gromnika położenie 
możemy uznać za przypadkowe? Zdecydowanie nie. Aby zrozumieć, co 
uwarunkowało dzisiejszą charakterystyczną rzeźbę terenu musimy cofnąć się 
przynajmniej o kilkadziesiąt milionów lat wstecz, do okresu w historii Ziemi 
nazywanego trzeciorzędem. W tym czasie interesujące nas skały już od dawna 
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zalegały pod ziemią. 
Klimat na naszych ziemiach w trzeciorzędzie w żadnej mierze nie przypominał 
dzisiejszego. Było wówczas bardzo gorąco a wilgotność powietrza była tak duża, że 
śmiało można mówić o warunkach zbliżonych do dzisiejszych obszarów tropikalnych. 
W takich warunkach klimatycznych powierzchnia naszej planety kształtowana jest 
przez zespół zupełnie innych procesów, niż wtedy, gdy klimat nazywamy 
umiarkowanym (a więc taki, z którym mamy na terenie Polski do czynienia 
współcześnie). W klimacie gorącym i wilgotnym nadrzędnym czynnikiem 
rzeźbotwórczym jest głębokie wietrzenie chemiczne. Działa ono w następujący 
sposób: woda z rozpuszczonymi w niej agresywnymi chemicznie substancjami krąży 
pod powierzchnią ziemi i w destrukcyjny sposób oddziałuje na skałę. Długotrwałe jej 
oddziaływanie prowadzi do osłabienia skały i jej stopniowy rozpad na pojedyczne 
ziarna mineralne – mówimy wówczas o tzw. dezintegracji granularnej. Wietrzenie 
chemiczne działa od powierzchni ziemi wgłąb, jednak w określonym odcinku czasu 
jest w stanie zniszczyć skałę tylko do pewnej głębokości. Niższe jej partie pozostają 
zachowane. Ponieważ różne skały cechują się różną wytrzymałością, wietrzenie 
chemiczne prowadzi do ich zniszczenia w niejednakowym stopniu. Te skały, które są 
bardziej odporne, stawiają wietrzeniu większy opór, w związku z czym zostają 
zniszczone do mniejszej głębokości. I odwrotnie – te, które są słabsze, z większą 
łatwością poddają się procesom niszczącym. Po wielu milionach lat mamy więc do 
czynienia z sytuacją, w której pod powierzchnią terenu znajduje się gruba warstwa 
drobnoziarnistej zwietrzeliny a pod nią lita skała, zdegradowana do różnej wysokości. 
A gdzie szczyty i obniżenia pomiędzy nimi, które widzimy dzisiaj? Gdy nastał zimny 
klimat plejstocenu wietrzenie chemiczne przestało odgrywać dominującą rolę 
rzeźbotwórczą. Na skutek różnych procesów powierzchniowych zwietrzelina ziarnista 
została usunięta, a odsłoniła się dotychczas zakamuflowana rzeźba terenu. 
Uzbrojeni w tę wiedzę spójrzmy teraz na przykład Gromnika i okalających go 
terenów. Jak już wspomnieliśmy, skały występujące na tym terenie, pomimo różnego 
wieku, wspólnie od trzeciorzędu poddawane były intensywnemu, głębokiemu 
wietrzeniu chemicznemu w gorącym i wilgotnym klimacie. Wietrzenie chemiczne 
działało wgłąb powierzchni ziemi, w związku z czym skały mniej odporne były 
niszczone do większej głębokości. Jak się okazuje, skały granitowe budujące Gromnik 
są bardziej odporne od skał metamorficznych występujących w ich sąsiedztwie – 
widać to po rzeźbie terenu. Skały budujące Gromnik tworzą charakterystyczną 
kopułę, podczas gdy mniej odporne skały metamorficzne występują niżej. Taką górę 
jak Gromnik nazywamy ostańcem denudacyjnym – wzniesieniem, które poprzez 
większą odporność budujących je skał oparło się niszczeniu przez procesy 
zewnętrzne. Góry takie nazywamy również twardzielcami – ponieważ skały je 
budujące są „twardsze”, bardziej odporne od skał otaczających. 

Historia badań naukowych 

Wzniesienie Gromnika zostało opisane w licznych pracach geomorfologicznych, 
jednak nie objęto go dotychczas szczegółowymi, systematycznymi badaniami. 
Wybrane prace, w których odnotowuje się twardzielcową genezę Gromnika, 
wymienione są poniżej. 
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Uwagi    

Streszczenie językiem Wzniesienie Gromnika (392,6 m n.p.m.) majestatycznie góruje ponad otaczającymi je 
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nietechnicznym (do 
zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 znaków) 

terenami i żaden inny szczyt, pomimo dość zbliżonej wysokości nad poziomem 
morza, nie jest w stanie dorównać jego ogromowi. Szczególne wrażenie robi 
Gromnik, gdy dojeżdżamy do niego od strony zachodniej – wówczas to nagle wyrasta 
z otaczających go, rozległych równinnych terenów. Spróbujmy sobie odpowiedź na 
pytanie, co sprawia, że opisywana góra – najwyższe wzniesienie Wzgórz 
Niemczańsko-Strzelińskich - tak znacznie dominuje ponad otaczającymi je terenami? 
Gromnik zbudowany jest z granitu wieku karbońskiego. Tereny znajdujące się 
dookoła położone są znacznie niżej i, jak się okazuje, zbudowane są także z innych 
skał. Tworzą je głównie skały metamorficzne. Wszystkie te skały od trzeciorzędu 
poddawane były intensywnemu wietrzeniu chemicznemu. Powstała z nich gruba 
warstwa zwietrzeliny, składającej się z pojedynczych ziaren mineralnych. Gdy nastał 
chłodny klimat plejstocenu zwietrzelina została usunięta a lita skała zalegająca pod 
nią odsłonięta. Skały budujące Gromnik okazały się odporniejsze na niszczenie - 
tworzą charakterystyczną kopułę, podczas gdy mniej odporne skały metamorficzne 
występują niżej. Taką górę jak Gromnik nazywamy twardzielcem – ponieważ skały je 
budujące są „twardsze”, bardziej odporne od skał otaczających. 

  

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

Stanowisko jest szczególnie cennym obiektem edukacyjnym. W skali Przedgórza 
Sudeckiego stanowi jeden z ciekawszych przykładów wzniesienia ostańcowego – a 
więc takiego, którego dominacja w rzeźbie terenu związana jest z większą 
odpornością skał na procesy egzogeniczne. Zainstalowana tablica informacyjna 
powinna objaśniać turystom proponowany model rozwoju wzgórz twardzielcowych 
oraz wykazać, że z podobną sytuacją mamy najprawdopodobniej do czynienia 
również w przypadku Gromnika. Niezbędne będzie przedstawienie uproszczonych 
map geologicznych, dzięki którym relacja budowa geologiczna-rzeźba terenu stanie 
się niemal namacalna. W opinii autora niniejszego opracowania na tablicach 
informacyjnych powinno się zwrócić uwagę także na niewielkie formy skałkowe w 
podszczytowej partii wzniesienia. Mimo ich niewielkiego rozmiaru mogą być one 
przydatne dla objaśnienia zjawiska selektywnego wietrzenia skał. Ponieważ 
Przedgórze Sudeckie jest nazywane krainą gór wyspowych również problematyka 
rozwoju rzeźby całego tego terenu w długiej skali czasowej powinna zostać w 
należytym stopniu wyeksponowana. Doskonałym do tego miejscem jest sam szczyt 
Gromnika, gdzie istnieje możliwość wejścia na wieżę widokową, z której rozciąga się 
znakomita panorama na Przedgórze Sudeckie, morfologiczną krawędź Sudetów oraz 
Nizinę Śląską. Miejsce to stwarza więc również okazję do rozważań o historii i 
zróżnicowaniu geologicznym tych trzech sąsiadujących ze sobą krain, a przede 
wszystkim do omówienia zagadnienia wspólnej, przedtrzeciorzędowej historii 
Sudetów i ich przedgórza. Dodatkowym, poza-geologicznym atutem stanowiska jest 
jego historia. Niezbędne jest szczegółowe omówienie znaczenie wzniesienia 
Gromnika jako miejsca kultu solarnego w czasach kultury łużyckiej a także jako 
obiektu, na którego szczycie w czasach średniowiecznych istniał zamek. Takie 
informacje już się wprawdzie na Gromniku znajdują, jednak w opinii autora 
niezbędne jest ujednolicenie istniejących tablic informacyjnych, z tymi, które 
powstaną w ramach funkcjonowania geoparku. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Stanowisko nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla odwiedzających je osób. 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Zarówno na szczycie Gromnika, jak i u jego podnóża znajdują się liczne elementy 
infrastruktury turystycznej. Na Rozdrożu pod Gromnikiem znajduje się parking 
samochodowy oraz ławy dla turystów. Turyści szczególnie chętnie korzystają z 
możliwości rozpalania w tamtym miejscu ogniska. Na samym szczycie Gromnika 
sytuacja jest podobna – dla turystów przygotowano liczne ławy. Udostępniona jest 
także piękna wieża widokowa z zainstalowaną tablicą informacyjną na jednej ze 
ścian. Wejście na Gromnik czerwonym szlakiem odbywa się kamiennymi schodami z 
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poręczą, które niedawno zostały oddane do użytku. Wzdłuż schodów zainstalowano 
również atrakcyjne tablice informacyjne, opowiadające o miejscowej przyrodzie 
ożywionej. 

Wykorzystanie i zastosowanie 
skały oraz związane z nią 
aspekty kulturowe i 
historyczne 

Możliwe, że występujące w obrębie wzniesienia skały były w przeszłości 
wykorzystywane – m.in. do budowy istniejącego tu w średniowieczu zamku. 

 

Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany X Wymagający przygotowania   

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

Stopień zachowania [0-4] 4 

Wartości poza geologiczne [0-2] 2 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

4 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

4 
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