
II Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minera³ów
Kletno, 11.08.2007

Podczas wakacji 2007 r. w Kletnie w Masywie Œnie¿ni-
ka odby³y siê II Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w
Poszukiwaniu Minera³ów, zorganizowane przez:

� Podziemn¹ Trasê Turystyczno-Edukacyjn¹ w Starej
Kopalni Uranu w Kletnie;

� Muzeum Ziemi w Kletnie;
� Zespó³ Szkolnych Schronisk M³odzie¿owych w

Kletnie;
� Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Stroniu

Œl¹skim;
� Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Stawami w

Kletnie;
� Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Jakub Gustaw

w Lubinie.
Celem imprezy by³o kontynuowanie corocznych spot-

kañ kolekcjonerów i poszukiwaczy minera³ów, by obudziæ
nowe zainteresowania i pasje oraz promowaæ walory tury-
styczne Masywu Œnie¿nika.

Obszar masywu by³ miejscem eksploatacji ró¿nych
surowców mineralnych od wczesnego œredniowiecza, a
obecnie jest celem licznych wypraw poszukiwaczy mine-
ra³ów. Zawdziêczamy to urozmaiconej budowie metamor-
fiku L¹dka-Œnie¿nika. Wydobywano tu rudy ¿elaza,
miedzi, srebro, fluoryt, rudy uranu, a tak¿e marmury. W do-
linie Kleœnicy wystêpuj¹ takie minera³y, jak: ametyst, chal-
kopiryt, ró¿nobarwny fluoryt i kwarce oraz rzadko spoty-
kane selenki srebra, miedzi, o³owiu i rtêci. Na tym terenie
odkryto nowy minera³ — bohdanowiczyt. Nazwany tak na
czeœæ Karola Bohdanowicza, wybitnego polskiego geolo-
ga, geografa i podró¿nika.

W sumie na stosunkowo niewielkim obszarze wystêpu-
je tu ok. 50 pierwiastków, tworz¹cych blisko 60 minera³ów.
Naturalne ich wyst¹pienia mo¿na zobaczyæ w starej kopal-
ni uranu. W 2002 r. udostêpniono w niej do celów tury-
styczno-edukacyjnych system podziemnych wyrobisk, w
którym zwiedzaj¹cy przechodz¹ trasê o d³ugoœci 200 m,
ogl¹daj¹c atrakcyjnie oœwietlone wyst¹pienia miejsco-
wych minera³ów oraz wiele specjalnych ekspozycji.

Poszukiwania minera³ów s¹ organizowane na terenie
ha³dy po eksploatacji uranu, po³o¿onej w s¹siedztwie par-
kingu Jaskini NiedŸwiedziej. Zawody odbywaj¹ siê
wed³ug specjalnego regulaminu, w którym m.in. uwzglêd-
nia siê rzadkoœæ wystêpowania okazów na terenie doliny
Kleœnicy, ich wielkoœæ oraz walory wizualne.

Honorowy mecenat nad mistrzostwami Polski w zbie-
raniu minera³ów objêli starosta powiatu k³odzkiego, bur-
mistrz Stronia Œl¹skiego i nadleœnictwo L¹dek Zdrój.
Patronat naukowy zaœ obj¹³ dziekan Wydzia³u Geoin¿ynie-
rii Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej prof. dr
hab. in¿. Lech G³adysiewicz. Patronat medialny objê³a
TVP-3 Wroc³aw, Telewizja Regionalna Lubin oraz portal
www.gory.info.pl.

W I mistrzostwach, które odby³y siê 11 sierpnia 2006 r.,
uczestniczy³o 17 dru¿yn (49 osób). Organizatorzy przygo-
towali na ha³dzie szurf o d³ugoœci oko³o 80 m i szerokoœci
3,5 m. Zosta³ on podzielony na 17 ponumerowanych odcin-
ków. Drog¹ losowania ka¿dej dru¿ynie zosta³a przydzielo-
na jedna dzia³ka. Czas poszukiwania wynosi³ jedn¹
godzinê. Znalezione okazy dru¿yna przekazywa³a
cz³onkom komisji oceniaj¹cej, w sk³adzie: dr Pawe³ Zago¿-
d¿on — Politechnika Wroc³awska (przewodnicz¹cy komisji),
dr Barbara Teisseyre — Politechnika Wroc³awska, dr Boles-
³aw Wajsprych — Uniwersytet Wroc³awski, mgr Artur Prucnal
— Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Stroniu Œl¹skim
oraz mgr Piotr Gut — Geolok K¹ty Bystrzyckie.

Komisja oceniaj¹ca przyzna³a:
� I miejsce: Tomaszowi Hermanowskiemu i jego

synowi Bartoszowi z Zawiercia za okaz fluorytu o
charakterystycznym dla mineralizacji Kletna kolo-
rze, przechodz¹cym od jasnob³êkitnego do ciemno-
fioletowego;

� II miejsce: Marcinowi Roszkowskiemu i Marcie
Nowak ze Stronia Œl¹skiego;

� III miejsce: Beacie, Micha³owi i Krzysztofowi
Lorenz z Wroc³awia.

II mistrzostwa odby³y siê 11 sierpnia 2007 r. Teren
ha³dy uformowano, tworz¹c trzy tarasy, na których
wydzielono 50 dzia³ek o powierzchni 10 m2. W zawodach
uczestniczy³o 97 osób (35 dru¿yn). Nowoœci¹ by³y zawody
dla dzieci i m³odzie¿y do lat 18, w których uczestniczy³o 31
osób (12 dru¿yn).

Znalezione okazy ocenia³a komisja, w sk³adzie: dr Pa-
we³ Zago¿d¿on (przewodnicz¹cy komisji), prof. Aleksan-
der Weron (Politechnika Wroc³awska), mgr Artur Prucnal
(Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjanych w Stroniu Œl¹skim).
Komisja przyzna³a:

� I miejsce: Agnieszce Wojnowskiej, Marzenie Woj-
nowskiej i Kubie Dumañskiemu z Poznania za okaz,
w którym znajdowa³o siê wiele widocznych mine-
ra³ów o rozmaitych barwach, w tym m.in.: a)

fluoryt o barwie przechodz¹cej od bia³ej, poprzez
zielon¹, niebiesk¹ i fioletow¹ do niemal czarnej; b)
kwarc mleczny; c) chalkopiryt; d) chryzokola; e)
fragment tzw. szczotki hematytowej;

� II miejsce: Agnieszce Tomaszewskiej i Krzysztofo-
wi Tomaszewskiemu z Jeleniej Góry;

� III miejsce: Urszuli Ga³kiewicz-Ozimek i Markowi
Ga³kiewiczowi z Wroc³awia.

Organizatorzy zapraszaj¹ na kolejn¹ edycjê mistrzostw,
które odbêd¹ siê tradycyjnie latem. Szczegó³owe informacje
bêd¹ zamieszczone na stronie www.kletno.pl.

Andrzej Gustaw
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