Góra Kalwaria w Bardzie Œl¹skim
Z¹bkowice Œl¹skie

Lokalizacja:
województwo dolnoœl¹skie
powiat k³odzki
gmina Bardo Œl¹skie
miejscowoœæ Bardo Œl¹skie
Rejon geograficzny:
Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Sudety Œrodkowe
Góry Bardzkie
Jednostka geologiczna:
Sudety œrodkowe
struktura bardzka
³upki miko³ajowskie
apofiza Laskówki
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K³odzko

W malowniczym zak¹tku Sudetów Œrodkowych, w Górach Bardzkich, na pó³nocnym zboczu Góry Kalwaria (583
m n.p.m.) ods³aniaj¹ siê produkty procesów magmowych i
metamorficznych, jakie mia³y tu miejsce 359–318 mln lat
temu (w okresie górnego karbonu). W miejscu tym zobaczyæ
mo¿na równie¿ ciekawe elementy geomorfologiczne i klasyczny przyk³ad ruchów masowych.
Na Górze Kalwarii, s³yn¹cej z piêknej i chêtnie odwiedzanej przez pielgrzymów Drogi Krzy¿owej znajduje siê
wiele ciekawych geologicznie i kulturowo obiektów. Miêdzy
stacjami VI a VII Mêki Pañskiej, oko³o 600 metrów od mostu
na Nysie K³odzkiej ods³ania siê strefa kontaktu ¿y³y magmowej (nazwanej apofiz¹ Laskówki) z ³upkami miko³ajowskimi
wieku dewoñskiego. ¯y³ê tworz¹ kwaœne ska³y magmowe
(granitoidy) wieku górnokarboñskiego. Ich wychodnia ma
mi¹¿szoœæ 6 m i wysokoœæ 8 m. Granitoidy s¹ ska³ami o
barwie szarej, zbudowanymi ze: skaleni alkalicznych, plagioklazów, kwarcu, i minera³ów ciemnych (biotytu, amfiboli i
piroksenów). Ska³y otaczaj¹ce intruzjê to ilasto-krzemionkowe ³upki miko³ajowskie. S¹ one przeobra¿one termicznie
i potrzaskane tektonicznie, a pierwotne warstwowanie jest
zatarte.
Pomiêdzy ¿y³¹ granitoidow¹ a ³upkami zobaczyæ mo¿na
aureolê
kontaktow¹, czyli strefê oddzia³ywania gor¹cej
1
magmy na ska³y otaczaj¹ce. W najbli¿szym – kilkumetrowym
otoczeniu apofizy, ³upki ilasto-krzemionkowe zosta³y zmie2 nione w ska³y drobnokrystaliczne, ³upi¹ce siê drzazgowo,
zwane hornfelsami. Makroskopowo widoczna jest w nich
równie¿ obecnoœæ kryszta³ów kwarcu o rozmiarach 0,5-1
mm.
Spod krzy¿a nad urwiskiem, ogl¹daæ mo¿na klasyczny
przyk³ad ruchów masowych. W 1958 roku powsta³ tutaj
obryw skalny rozwiniêty w serii plastycznych ³upków
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karboñskich i utworzy³ imponuj¹co wysok¹ niszê. Jest to
wspania³y punkt widokowy na prze³om Nysy K³odzkiej,
maj¹cy charakter doliny antecedentnej. Prze³omy takie powstaj¹, gdy na drodze dojrza³ej, meandruj¹cej rzeki powoli
wypiêtrza siê pasmo górskie. Rzeka wzmaga wówczas erozjê
denn¹ i – nie zmieniaj¹c swego biegu – wcina siê g³êboko
w pod³o¿e.
Na Górze Kalwarii obok wspomnianej drogi Mêki
Pañskiej zosta³y wytyczone dró¿ki Maryjne. Na szczycie
Kalwarii znajduje siê kaplica Górska pochodz¹ca z XVII
wieku, a poni¿ej niej ruiny zamku ksi¹¿êcego z XIV wieku.
Uroczym elementem jest Ÿróde³ko Maryi, znajduj¹ce siê na
trasie Drogi Krzy¿owej.
Miejscowoœæ Bardo Œl¹skie jest znanym miejscem pielgrzymek. Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodz¹ z XI
wieku, a najstarsze kapliczki na Górze Kalwarii pochodz¹ z
prze³omu XVIII i XIX wieku. W miasteczku zobaczyæ mo¿na
piêkne, barokowe kamienice i koœció³ z tego okresu.
Opisywany obiekt po³o¿ony jest przy szlaku niebieskim
(miêdzynarodowym E3: Adriatyk-Morze Czarne), oraz
zielonym i ¿ó³tym prowadz¹cym odpowiednio z Barda na
Górê Kalwariê i do Janowca.
W miejscu tym mo¿na spêdziæ ciekawie i mi³o ca³odniowy
wypoczynek. Dobre zagospodarowanie otoczenia (parking,
gastronomia) dodatkowo zachêcaj¹ do odwiedzenia tego
zak¹tka Sudetów.
Proponowany obiekt geoturystyczny umo¿liwia zapoznanie siê z produktami metamorfizmu termicznego, na
kontakcie intruzji ze ska³ami klastycznymi – ³upkami ilastokrzemionkowymi, jak równie¿ na obserwacje efektów ruchów masowych (obryw) i elementów geomorfologicznych
(prze³om antecedencyjny Nysy K³odzkiej).
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Bardo
The Kalwaria Hill in Bardo Œl¹skie
The Bardo Mts. form a picturesque range in the Central
Sudety Mts. In the northern slope of the Kalwaria Hill (583
m a.s.l.) the metasomatic processes can be observed at the
contact of the Upper Carboniferous Laskówka granitoid
apophysis (359-318 Ma) and the Lower Devonian Miko³ajów
Shales. The exposed fragment of apophysis located at the
Way of the Cross is about 6 meters thick and 8 meters

high. The contact-metasomatic processes reflect in changes
of shale structure and in silicification. Other interesting
objects in Góra Kalwaria are: ruins of the duke castle, St.
Mary’s spring, roadside shrines and a huge rockfall dated
back at 1598. Another touristic attraction is the historical
town Bardo with baroque houses and monaster. Numerous
lookouts around the town provide perfect view of antecedent Nysa K³odzka River valley.
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