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Słowo Wstępne

Na okładce Biuletynu: Wodospad Podgórnej na litogra ii C. Mattisa z 
"Malerische Reise ins Riesengebirge" (pierwsza połowa XIX w.). 
Zródło: FotoPolska.eu

Po błądzeniu po marglach i piaskowcach i metamorfi‐
kach bystrzycko–orlickich czas stanąć na twardym 

podłożu. Pamiętamy przy tym o aronii w Jerzykowie na 
zakończenie XIV Dnia Geomorfologia (sprawozdanie w 
dalszej części Biuletynu) była pod różnymi postaciami i 
smakowita (przy okazji dziękujemy Pani Ani za ciekawą 
prezentację zalet zdrownotnościowych aronii 
i możliwość degustacji produktów aronio‐
wych). Kolejny DG miał być kontynuacją po‐
znawania Sudetów Środkowych w otoczeniu 
Kotliny Kłodzkiej. Pierwotny wybór dotyczył 
Srebrnej Góry, która dysponuje dosyć boga‐
tym zapleczem noclegowym. Nie było nam 
jednak dane, aby tym razem zagościć w tej 
miejscowości (o przyczynach nie będę tu 
wspominał, zainteresowanych mogę szczegó‐
łowo poinformować o przebiegu organizacji 
XV DG). Nie powiodły się również próby re‐
zerwacji pobytu w Złotym Stoku, Szczytnej, 
Radkowie (sic), Bystrzycy Kłodzkiej, Mię‐
dzylesiu. Wszędzie „nagła zmiana planów”, 
odmowa albo milczenie (brak odpowiedzi na 
maile, sms). Był nawet pomysł, aby „zatoczyć 
wielkie koło” i na 15-lecie DG udać się do 
Andrzejówki, w Góry Suche (Kamienne) koło Wałbrzy‐
cha. 

Na szczęście w odpowiedniej chwili z pomocą pospie‐
szył niezawodny Krakonoš, rozjaśniając umysł – czemu 
nie udać się ponownie w dobrze nam już znane rewiry 
granitowe (DG w Karpaczu – Wilczej Porębie, Karpaczu 
Górnym, Górzyńcu). Oczywiście nie chcemy nadużywać 
gościnności Karkonosza (Liczyrzepy) i nie będziemy 
pchać się wysoko w górę. Wystarczy, jak wdrapiemy się 
na Chojnik, czy jakieś inne wzniesienie Pogórza Karko‐
noskiego. W Przesiece, do której udamy się na XV DG, 
byliśmy (przechodziliśmy doliną Podgórnej, Myji i Ka‐

czej przez Borowice do Karpacza Górnego) już poprzed‐
nio w 2010 roku (VII DG w Karpaczu Górnym z 
powrotem przez Czoło do Miłkowa). 

Tym razem zwiedzimy zachodnią część Pogórza Kar‐
konoskiego – teren o urozmaiconej rzeźbie granitowej i 
położony na tyle nisko, aby nie dać się zaskoczyć zimie. 

Pierwszego dnia wyruszymy z Sobieszowa i wejdziemy 
na Chojnik (622 m) – po drodze skałki, jaskinie granito‐

we (marzenie/życzenie Marka J. zostało spełnione: 
„Jedźmy do Przesieki, bo tam są jaskinie granito‐
we”). Może uda nam się zwiedzić ruiny słynnego 
zamku (legenda o Kunegundzie) i na chwile przy‐
siąść w karczmie Bractwa Rycerskiego. Potem już 
zejdziemy na przełęcz pod Żarem i dalej przecina‐
jąc górną część Zachełmia, dotrzemy do „Zielonej 
Gospody” położonej w Przesiece w dolinie Czer‐
wienia. Co będzie się działo dalej, można dowie‐
dzieć się z programu XV DG (na następnej 
stronie).

Drugiego dnia, po trudach wieczorku geomor‐
fologicznego (prezentacje, swobone dysputy, gry i 
zabawy itp.) dosyć łagodną trasą przez Jagniątków 
i Cichą Dolinę (miejsce dawnego szklarstwa, wro‐

cławskie złoto!) zejdziemy do Piechowic, skąd nastąpi 
powrót do Wrocławia.

Andrzej Traczyk
Wrocław, 17 XI 2018

Chojnik z ruinami zamku ‐ widok od strony zachodniej (wg akwa nty L. Ebnera z roku 
1806, źródło: FotoPolska.eu)

Przesieka na początku XX w (źródło: Wra slaviae Amici)
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Program XV Dnia Geomorfologa

Wyjazd z Wrocławia 24 listopada pociągiem Kolei 
Dolnośląskich relacji Wrocław – Szklarska Porę-

ba Górna o godzinie 7.06. Wysiadamy, planowo ok. 
godziny 9.38 na stacji Jelenia Góra – Sobieszów. Z So-
bieszowa udamy się na Chojnik do ruin zamku rodo-
wego Schaffgotschów. Z Chojnika przez Zachełmie na 
Rudzianki (formy skalne, sztuczna jaskinia) i dalej do 
górnej części Przesieki, gdzie nad Czerwieniem położo-
ny jest Ośrodek Wypoczynkowy „Zielona Gospo-
da” (cała trasa około 9 km).
Po przybyciu do OW „Zielona Gospoda” (ok. godziny 14–
14.30), zakwaterowaniu i obiedzie (ok. godz. 15) odbędzie się 
sesja kameralna. Zaplanowano na nią następujące 
wystąpienia - prezentacje:
• Wioleta Kotwicka: „Wya Achill (Irlandia)”

• Kysztof Paóch: „Procesy geomorfologine w strefie gór-
nej granicy lasu w Karkonoszach”
• Andej Trayk: „Widoki z Karkonoszy i okolic?”
• Marek Kaak: „Nasz kolega Heniu – wominki”
Po prelekcjach, od godz. 19-19.30 rozponie się wieorek geo-
morfologiny.
W niedzielę 25 listopada po śniadaniu (godz. 8.30/9) i po wy-
konaniu pamiątkowego zdjęcia (może znowu nad potokiem - 
tym razem nad Czerwieniem), około godzinny 10, udamy się 
do Piechowic (wariant optymistyny). Trasa prowadzic bedzie 
z Pesieki do Jagniątkowa, a następnie pez gbiet 
Tmielaka do Cichej Doliny (tereny dawnego szklarstwa, u 
wylotu doliny sztolnie z okresu II wojny światowej), skąd na-
stąpi powrót do Wrocławia.

ŚW. ALBERT – PATRON GEOMORFOLOGÓW

więty Albert Wielki (Albert z Kolonii, Albert z 
Lauingen, łac. Albertus Magnus) – biskup, doktor 
Kościoła, wspomnienie obchodzimy 15 listopada. 
Patron górników, studiujących nauki przyrodnicze 
i uczonych. Albert został beaty ikowany w 1622 

roku natomiast świętym i doktorem Kościoła ogłosił go w 
1931 roku papież Pius XI. Jan Paweł II w encyklice Fides et 
ratio nawoływał do myśli i powrotu do wielkiej tradycji 
scholastycznej Alberta Wielkiego, która w centrum stawia 
nie tylko Boga, lecz także rozum ludzki i jego możliwości 
poznawcze. 

lbert –  imię pochodzenia germańskiego, będące 
skróceniem formy Adalbert, ta zaś składa się z członu 
adal– szlachetny, dobry i beraht– błyszczący, lśniący. 
Całość może więc oznaczać – (mąż) słynący ze 

szlachetności, dobroci, doskonałości. 

Ś

A

Boże, Ty sprawi‑
łeś, że święty Al‑
bert stał się 
wielkim dzięki 
umiejętności go‑
dzenia ludzkiej 
mądrości z wiarą 
objawioną; daj, 
abyśmy w szkole 
takiego mistrza 
przez postęp wie‑
dzy doszli do 

głębszego poznania i miłowania Ciebie. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Chojnik (628) na mapie geomorfologicznej Karkonoskiego Parku 
Narodowego (A. Traczyk, M. Kasprzak, K. Jancewicz, „Karkonosze 
w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody”, 2014)
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Wyjazd z Wrocławia nastąpił wcześnie rano. Pociągiem 
relacji Wrocław – Kudowa o godz. 6.08 udaliśmy się 

do Dusznik–Zdroju. Po drodze, która dla niektórych trwała 
zbyt długo zdarzyła się nawet zabawna historia. Kolega Piotr 
(podglądacz fotograficzny przyrody) był już tak zniecierpli-
wiony jazdą, że w czasie postoju na stacji Kłodzko Miasto nie 
mógł się zdecydować czy wysiąść i wsiąść do pociągu. 
Wprowadziło to konduktora w stan irytacji, który zwrócił się 
do kol. Piotra z zapytaniem: „Pan w końcu wsiada czy wysia-
da?” Okazało się, że jednak wsiadał.

Przyjazd do Dusznik–Zdroju odbył się już bez problemów. 
Jak zwykle nastąpiło przywitanie uczestników XIV DG, 

rozdany został Biuletyn, a potem niżej podpisany krótko 
omówił przebieg trasy do Lewina Kłodzkiego. W trakcie oka-
zało się, że do Dusznik dojeżdżają samochodami Marzena z 
Kędzierzyna-Koźla oraz druga Marzena z Pchełką. W sumie 
na rozpoczęciu XIV Dnia Geomorfologa w Dusznikach poja-
wiło się 25 osób.

Z dworca kolejowego udaliśmy się do centrum Dusznik. 
Na Rynku w Dusznikach był krótki postój (zaopatrzenie, 

zachwyty Marka J. nad bogactwem i znajomością asorty-
mentu piwnego w jednym ze sklepów; padł nawet wniosek, 
aby „wysłać pochwałę do pracodawcy”). Był czas na krótkie 
omówienie historii Dusznik i zapoznanie się z zabytkiem 
dawnego prawa (kamienny pręgierz, do którego co niektó-
rzy przypinali się łańcuchami w ramach pozowania do foto-

grafii).

Z Rynku poszliśmy ul. A. Mickiewicza obok pomnika Edy-
ty Stein do Muzeum Papiernictwa (bez zwiedzania), 

gdzie była pogadanka na temat dawnego przemysłu papier-
niczego i szklarskiego. Od Muzeum powróciliśmy do Rynku, 
przechodząc koło kościoła parafialnego (zamknięty), można 
było zajrzeć przez kratę, aby ujrzeć ciekawy zabytek sztuki – 
ambonę w kształcie wieloryba. Od Rynku koło dawnych za-
kładów mechanicznych wyszliśmy z miasta szlakiem czer-
wonym w kierunku Zielonego – Ludowego i Homoli.

Grupa się rozwlekła przy przejściu obok ogródków dział-
kowych. Na chwilę, również dla celów widokowych, 

przystanęliśmy i tu nastąpiło spotkanie ze starszą panią, któ-
ra z ciekawością przyglądała się naszej wycieczce. Postój ten 
wykorzystany był również na krótkie omówienie geologii i 
rzeźby okolic Dusznik Niestety niektórzy z uczestników nie 
wykazywali zainteresowania tą tematyką, a skłaniali się ra-
czej do poznawania walorów smakowych napojów sprzeda-
wanych w małych szklanych buteleczkach. Dalej łagodnym, 
ale błotnistym podejściem (zwietrzeliny margli kredowych) 
przez las, a potem otwarte przestrzenie z widokami doszli-
śmy do przysiółka Dusznik Zielonego – Ludowego. Pogoda 
nam sprzyjała. Były wprawdzie niskie chmury, ale momen-
tami przeświecało słońce.

W Zielonem Ludowem, przy przydrożnym krzyżu, A. La-
tocha rozprawiała o kolonizacji XVIII w., w której trak-

cie powstały najwyżej położone wsie w Sudetach. Była 
również mowa o zaniku tego osadnictwa w Kotlinie Kłodz-
kiej. Z przysiółka Ludowe podeszliśmy pod Gomołę, stożko-
wate wzniesienie, stanowiące lokalną kulminację Wzgórz 
Lewińskich z ruinami średniowiecznego zamku Homole. Na 
wierzchołku, nastąpiło spotkanie z Marzeną i Pchełką, a po-
tem przerwa na śniadanie i omówienie zagadnień geologicz-
nych i geomorfologicznych Wzgórz Lewińskich. Niektórzy 
wykorzystali postój na geocaching – poszukiwanie ukrytego 
schowka. Schowek odnalazł kolega Kamil, który pozostawił 

w skrytce odpowiedni 
wpis o naszym pobycie 
na górze zamkowej.

Z Homoli zeszliśmy 
bardzo stromą ścież-

ką do szosy Duszniki – 
Kudowa. Było bardzo 
ślisko (znowu te glinia-
ste zwietrzeliny margli) i 
niebezpiecznie, na 
szczęście obyło się bez 
ofiar. Po przekroczeniu 
szosy, koło przystanku 
PKS, weszliśmy na dro-
gę do Jawornicy. Przy 
zabudowaniach admi-
nistracyjnych kopalni 
łupka metamorficznego 
wymuszony krótki po-
stój (żółty kopcący dym 
z komina!). Kolega Ma-
rek J. wyraził swoją opi-
nię o takim zadymianiu 
okolicy i nawet coś 
wspomniał o jakiejś in-

spekcji, która by sprawdziła, czym tu się pali. Wywołało to 
reakcję – ktoś wyszedł z jednego z budynków mieszkalnych, 
niby coś tam majstrował przy furtce, a przy okazji obserwo-
wał co to za towarzystwo i czego tu chce.

Dalej zarośniętą drogą wśród dawnych pól, obok kopalni 
łupka (nie wchodzimy, bo to teren prywatny, a ponadto 

pasą się tam owce i krowy) dotarliśmy do zabudowań Ja-
wornicy, skąd drogą prowadzącą wzdłuż rzeki Klikawa do 
Lasku Miejskiego (część Lewina Kłodzkiego) i ośrodka wy-
poczynkowego „Maria”. Po zakwaterowaniu i obiedzie była 
przerwa przed częścią wieczorną. Spotkanie kameralne roz-

Wzgórza Lewińskie (Miejski Lasek) 25 – 26 XI 2017 r.

Sprawozdanie z XIV Dnia Geomorfologa

XXVV  DDzziieeńń  GGeeoommoorrffoollooggaa  
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poczęła prezentacja Kierownika Zakładu nt. Wydm w Maro-
ko. Potem była „techniczna” prezentacja Marzeny na temat 
sposobów fotografowania terenu i krajobrazu. To wystąpie-
nie zakończyło się ożywioną dyskusją. Zalecenie końcowe 
było następujące: „należy stosować filtry, a nie Photosho-
pa” (Piotr K.).

Część rozrywkową rozpoczął konkurs wiedzy geomorfolo-
gicznej przygotowany przez Kierownika. Chodziło w nim 

głównie o znajomość powojennych publikacji geomorfolo-
gicznych, które powstały w ośrodku wrocławskim. Konkurs 
wygrał Marek Kasprzak, a drugie i trzecie miejsce zajęły od-
powiednio Aleksandra Michniewicz i Agnieszka Latocha. Na 
koniec była prezentacja autora tej relacji nt. różnych cieka-
wostek geomorfologicznych.

Bezpośrednio po sesji prezentacyjnej rozpoczął się wieczo-
rek kulinarny (bigos, krokiety, barszczyk czerwony, wę-

dliny, sery, surówki, śledzik, Holba, Primator + mocniejsze 
trunki sprezentowane przez Marka J.). W trakcie była jakaś 
próba zaaranżowania wieczorka tanecznego, ale jakoś nie 
udało się wzniecić większego entuzjazmu do tego pomysłu 
wśród biesiadujących. Trzeba jednak przyznać, że całe posie-
dzenie trwało długo i zakończyło się dopiero gdzieś około 
godziny 1 w nocy. Okazało się przy tym, że najwytrwalsi im-
prezowicze byli jeszcze aktywni o godzinie  3–4. Nie obyło się 
też bez elementów „komediowych” – historia z kluczami do 
pokoju Piotra A. i Marka K., które trafiły do kieszeni magi-
stranta Michała, a ten o nich zupełnie zapomniał. Na szczę-

ście w budynku, w którym nocowaliśmy, było kilka 
wolnych pokoi, więc wszyscy mogli się wyspać, chociaż nie-
którzy w mniej komfortowych warunkach (w tzw. opako-
waniu).

Następnego dnia rano zaraz po śniadaniu opuścili nas 
Agnieszka, Monika i Piotr A., który poszli do Lewina na 

autobus do Wrocławia. Pozostała grupa po zdjęciu pamiąt-
kowym wykonanym przy ośrodku nad Klikawą, udała się 
czarnym szlakiem do Olešnicy w Czecha (hospoda we wsi 
niestety była zamknięta), a potem do Taszowa i Jarkowa. W 
Jarkowie zatrzymaliśmy się na dłużej w Gospodarstwie 
AgroEko „Anielska Obora” (uprawa i przetwory z aronii). W 
sali recepcyjnej  gospodarstwa wysłuchaliśmy wykładu pani 
Ani, współwłaścicielki „Anielskiej Obory”, na temat aronii. 
Była również degustacja soków i zakupy różnych wyrobów 
z aronii. Potem poszliśmy na stację kolejową do Lewina i o 
godzinie 14.58 odjechaliśmy do Wrocławia. Po przyjeździe na 
Dworzec Główny we Wrocławiu nastąpiło pożegnanie, a 
grupka kilku najbardziej wytrzymałych udała się jeszcze do 
knajpki pod nasypem, aby coś zjeść i napoić się.

Andrzej Traczyk
Wrocław, 17 XI 2018

Aleksander von Humboldt w Karkonoszach

Najsławniejszy podróżnik i przyrodnik 
przełomu XVIII i XIX wieku Aleksan-

der von Humboldt (1769-1859) pozostawił 
po sobie spuściznę, która do tej pory stano-
wi przedmiot studiów naukowych. W cza-
sie długiego żywota odbył dwie wielkie 
podróże. W latach 1799–1804 po Amery-
kach, a w 1829 r. przez Rosję do Centralnej 
Azji. Dzieła opracowane na podstawie tych 
wypraw: Voyage aux régions équinoxiales 
du Nouveau Continent, fait de 1799  1804 
(1805–1829), Ansichten der Natur (1808), 
Kosmos – Entwurf einer physischen Welt-
beschreibung (1845–1859), Reise nach dem 
Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meer 
(1837–1842), przyniosły mu światową sła-
wę. Mniej znane są natomiast jego bliższe 
podróże, w tym i te, które odbył w latach 
młodzieńczych po środkowej Europie. Z 
nielicznych wzmianek w języku polskim, 
zawartych głównie w materiałach krajo-
znawczych wynika, że kilkukrotnie odbył 
on podróż po Polsce (Królestwie Polskim), 
ale również zwiedzał Sudety i Karkonosze (więcej na ten te-
mat w książce K. Zielnicy z 1989 r.).

Wizyty na Śląsku i w Sudetach miały związek z pierwszą 
pracą zawodową Humboldta. Ścieżka jego edukacji 

początkowo nie wskazywała, że poświęci się on całkowicie 
naukom przyrodniczym i geografii. Po studiach na Uniwersy-
tecie we Frankfurcie na Odrą (semestr administracji i ekono-
mii politycznej), Getyndze (nauki przyrodnicze, matematyka, 
studia językowe), Hamburgu (finanse i ekonomia na akade-
mii handlowej) Humboldt w wieku 21 lat wstąpił do prestiżo-

wej akademii górniczej we Freibergu 
(wykładowcą geognostyki był w niej 
wówczas twórca teorii neptunizmu A. 
G. Werner). Trzyletni program akade-
mii, dzieląc czas między intensywną 
nauką a „dogłębnym” zwiedzaniem 
okolicznych kopalń, ukończył z bardzo 
dobrym wynikiem w 8 miesięcy. Nie-
mal bezpośrednio po ukończeniu stu-
diów we Freibergu został inspektorem 
górniczym (Wulf 2017). Jego pierwsze 
wizytacje terenowe związane były z 
oceną warunków glebowych, złóż i 
urządzeń górniczych w Brandenburgii 
(wydobycie węgla brunatnego), żela-
za (Górny Śląsk), soli (Polska), czy też 
złota (Smrčiny, niem. Fichtelgebirge, w 
NW Czechach).

W 1792 r. Humboldt udał się na 
Górny Śląsk i do Zachodniej 

Małopolski. Głównym celem jego 
wyjazdu były kopalnie rud metali w 
Tarnowskich Górach oraz soli w Wie-

liczce. Z wyprawy do kopalń soli powrócił przez Śląsk, zatrzy-
mując się we Wrocławiu, Miedziance, Wałbrzychu i 
Bukowcu koło Kowar (Zielnica 1989), gdzie swoją siedzibę 
miał hrabia F. W. Reden dyrektor Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu. Tę pierwszą podróż na Śląsk i do Małopolski opi-
suje Puzio-Podrucki w czasopiśmie Montes Tarnovicensis 
(2012, nr 55): „Humboldt wyruszył przez Wiedeń (9 listopada) 
i Opawę (12 listopada) do Tarnowskich Gór. ...(gdzie) przybył 
16 listopada i pozostał tutaj niemalże cały miesiąc. Odwiedził 
przede wszystkim hrabiego Redena, dyrektora miejscowego 
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Wyższego Urzędu Górniczego. Chciał się zapoznać z efektami 
jego pracy oraz sposobami jakie zastosował aby zwiększyć 
wydobycie miejscowych kruszców. Obejrzał zamontowaną 
niedawno maszynę parową, zwaną wówczas ogniową. [*] 
(…) Wcześniej zapowiadał w listach, że będzie chciał odbyć 
też krótki rekonesans do Galicji. Na wycieczkę wybrał się na 
początku grudnia. Pod datą 7-go zapisał się w księdze gości 
kopalni soli w Wieliczce. (…) zwiedził także jaskinie nieopodal 
Ojcowa, Krzeszowice, a także (...) Kraków. W drodze powrot-
nej jechał przez Olkusz i Strzemieszyce. (…) Wyjeżdżając z 
Wieliczki w drogę powrotną, do Tarnowskich Gór zawitał 16 
grudnia i ruszył (...) dalej na zachód. Dzień później zobaczył 
most żelazny na Małej Panwi w Ozimku. Do stolicy Śląska – 
Wrocławia – przyjechał 23 grudnia. Zatrzymał się tam na kil-
ka tygodni. Odwiedził wtedy także Wałbrzych, Miedziankę, 
Bukowiec – gdzie posiadłość miał  hr Reden  – oraz wspiął się 
na Śnieżkę, (…). Jeszcze przed końcem 1793 r. (tu błąd autora – 
powinno być na początku 1793 r. przyp. mój) wyjechał ze Ślą-
ska.”

Zapewne śladem tej podróży po Sudetach są wzmianki w 
literaturze krajoznawczej oraz źródłach internetowych o 

tym, że Humboldt szacował wiek cisu „Bolko” rosnącego nie-
opodal Książa na 800 lat (Ścieżka przyrodniczo–historyczna 
KPK, Wałbrzych i okolice …, 2012). Drugą, jest często cytowa-
na w przewodnikach turystycznych informacja, że Humboldt 
zachwycał się widokiem Sudetów z Różanki (628 m) położo-
nej w Górach Ołowianych (m.in. Czerwiński, Mazurski 1983 
(s. 304), Góry i Pogórze Kaczawskie… 2011,). Tu powstaje pe-
wien problem, bo do takich miejsc podziwianych widokowo 
przez Humboldta zaliczana jest również Łysa Góra (707 m) 
koło Jeleniej Góry (Mateusiak, Łaborewicz 2014, s. 37). Auto-
rzy ci podają jednak, że miało to miejsce dopiero podczas ko-
lejnej podróży po Sudetach w 1830 r. Zresztą miejsc 
widokowych, na które wszedł Humboldt, podczas kolejnych 
wyjazdów w okolice Jeleniej Góry jest kilka, o czym nieco 
więcej w dalszej części artykułu. Dodatkowe wątpliwości 
wprowadza w tym przypadku przewodnik Baedekera z 1938 
r. Napisano w nim bowiem, że na Różance (628) był brat 
Aleksandra – Wilhelm von Humboldt i to właśnie on miał się 
już zachwycać widokiem „Sudetów i równiny Śląskiej” z te-
go szczytu (Schlesien …, 1938, s. 76). 

Faktem raczej nie budzącym wątpliwości jest natomiast 
to, że Aleksander von Humboldt zdobył szczyt Śnieżki 

(1602 m). Po raz pierwszy miało to miejsce właśnie podczas 
pobytu w Bukowcu w grudniu (sic) 1792 r. O wejściu na 
Śnieżkę Humboldta, ale również J. W. Geothe'go czy też J. Q. 

Adamsa (przyszły szósty prezydent 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) wspominano już na po-
czątku XIX w. (Junker 2005, s. 110).

Kolejna wizyta w Kotlinie Jele-
niogórskiej przypadła w lecie 

1830. Humbold przybył tu z Warsza-
wy, gdzie towarzyszył następcy tro-
nu Fryderykowi Wilhelmowi IV w 
otwarciu sejmu polskiego, a także 
był gościem Warszawskiego Kró-
lewskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. W „Chronologii...” Schwarza 
odnotowano, że od 6 do 16 czerwca 
Humboldt przebywał w Kowarach, 
a następnie w Karpnikach (do 
23.06.1830 r.). Witczak (2002, s. 90–
91) podaje, że „15 czerwca Aleksan-
dra Fiodorowna (żona cara Mikoła-
ja I) w otoczeniu dostojników udała 
się na Śnieżkę, natomiast 11 lipca z 
arystokratami, a wśród nich ze zna-
komitym uczonym hrabią Aleksan-

drem von Humboldtem, na Chojnik.” Takiego zapisu nie ma 
jednak w „Chronologii ...” Schwarza. Jest tam natomiast in-
formacja o tym, że od 10 lipca Humboldt podróżował z kró-
lem Fryderykiem Wilhelmem III do Teplic i Saskiej Szwajcarii 

(Bad Schandau: 2/3.08.1830). Wydaje się zatem, że o ile 
Humboldt mógł być z carówną Aleksandrą Fiedorowną na 
Chojniku (pomyłka w dacie?), to tym razem nie wszedł na 
Śnieżkę. Prawdopodobne natomiast jest to, że w lecie 1830 r. 
nasz bohater był na Grodnej (wieża widokowa – tzw. Zamek 
Księcia Henryka koło Sosnówki). Stojąc na szczycie wieży, 
miał wyrazić się tymi słowami o roztaczającej się panoramie: 
„Stąd jest widok obejmujący całe przedgórze; jedyny w swo-
im rodzaju.” (Mateusiak, Łaborewicz 2014, s. 23).

Ostatni pobyt Humboldta w Kotlinie Jeleniogórskiej i 
Karkonoszach miał miejsce w 1846 roku. W „Chronolo-

gii” odnotowano, że 7 października 1846 r. w towarzystwie 
króla Fryderyka Wilhelma IV oraz księcia–biskupa Melchiora 
von Diepenbrocka (biskup wrocławski, a od 1850 r. kardynał) 
Humboldt wszedł ponownie na Śnieżkę. Wcześniej (w lipcu 
1846 r.), chociaż nie znajduje to potwierdzenia w „Chronolo-
gii...”, Humboldt podobno przebywał wraz z królem w Ciepli-
cach na zaproszenie hrabiego Leopolda Schaffgotscha (Firszt 
2017). Zwiedził wówczas wraz z królem hutę szkła „Józefina” 
w Szklarskiej Porębie. Być może dla uczczenia wizyty tego 
wielkiego uczonego – geografa hrabia Schaffgotsch uzyskał 
lub nabył później rzeźbę przedstawiającą Humboldta (Firszt 

Widok z Różanki w Górach Ołowianych na Karkonosze 
(fot. T. Steć, Wierchy 1952 r.)

Zamek myśliwski księcia Henryka na szczycie Grodnej 
(źródło FotoPolska.eu)
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2017). Szczęśliwym trafem przetrwała ona różne zawirowa-
nia wojenne i nadal jest eksponowana w Muzeum Przyrod-
niczym w Jeleniej Górze – Cieplicach. Warto przy tym 
zaznaczyć, że jest to jedna z nielicznych, o ile nie jedyna (?) 
pamiątka świadcząca o bytności Aleksandra von Humboldta 
w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach. Niewiele tych śla-
dów znajdziemy również w jego publikacjach. W „Kosmosie” 
najważniejszym dziele Humboldta można się doszukać jedy-
nie wzmianki o granicie z Cieplic (Warmbrunn) oraz wysoko-
ści Śnieżki.

[*] Ciekawe jest to, że niespełna dwa lata wcześniej (w 1790 r.) ko‐
palnie w Tarnowskich Górach i hrabiego Redena odwiedził J. W. 
Goethe. Tego samego roku Goethe zwiedzał również kopalnie w 
Wałbrzychu, potem Cieplice Śląskie‐Zdrój i wspiął się na Śnieżkę 
(Chmal 2010, s. 178). Humboldt poznał Goethego dopiero w 
1794 r., przy okazji odwiedzin brata Wilhelma w Weimarze. Spo‐
tkanie to stanowiło początek wieloletniej przyjaźni Humboldta i 
Geothego (Wulf, 2017, s., 54).

Andrzej Traczyk, 2018
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Fotoserwis XIV Dnia Geomorfologa

Po lewej: Piotr przypięty, na własne życzenie, do pręgierza 
na Rynku w DusznikachZdroju. Powyżej: przystanek przy 
Muzeum Papiernictwa.

Powyżej: Zielone Ludowe przysiółek Dusznik Zdroju. Po 
prawej: dziwna sytuacja – rozcieńczanie Coli Colą?

Po Lewej: Gomoła (733 m) z ruiną średniowiecznego 
zamku. Powyżej: zadymianie (górna część Jawornicy).

Fotograficzny miszmasz.
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Miejski Lasek w Lewinie Kłodzkim (OW „Maria”, kaplica 
św. Jana Nepomucena)

Od góry po lewej: zimowy pejzaż Wzg. Lewińskich, 
XIVDG w Czechach (Olešnice v Orlických horách). Mały 
przyjaciel. Prelekcja Pani Ani nt. aronii w „Anielskiej 
Oborze” (EkoAr) w Jarkowie.

Po lewej Gospodarstwo 
Ekologiczne Anna i 
Mirosław Lech – EkoAr. 
Na przystanku kolejowym 
w Lewinie Kłodzkim.

Uczestnikom XIV Dnia 
Geomorfologa dziękuję za 
udostępnienie zdjęć.
AT (2018)
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Jaskinie granitowe w Karkonszach

Obszar Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy zachwycić 
może nie tylko krajobrazem i widokami, ale także bo-

gactwem granitowych form skalnych. Mało znanym ele-
mentem tej rzeźby są jaskinie granitowe [1]. W polskiej 
literaturze geomorfologicznej było na ich temat niewiele 
wzmianek. Wcześniej zajmowano się głównie pochodzeniem 
form skalnych (Jahn 1962) czy też mikroform wietrzeniowych 
granitu (Chmal 1974, Migoń, Dach 1995). Pierwsza obszerna 
praca na temat jaskiń granitowych, na przykładzie form poło-
żonych na Witoszy koło Staniszowa w Kotlinie Jeleniogór-
skiej, publikowana została przez Migonia (1992) w 

czasopiśmie „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. W 2000 r. wy-
dawnictwie Uniwersytetu Śląskiego „Kras i Speleologia” 
ukazał się artykuł kolejny artykuł tego autora odnoszący się 
do genezy jaskiń granitowych na Witoszy (Migoń 2000). 
Praca ta wskazała nie tylko na to, że tego typu formy są czę-
sto spotykane w regionach granitowych, ale pokazała rów-
nież, że mogą one mieć złożoną genezę.

Tematyką tą w kolejnych latach zajmował się R. Szmytkie 
[2] w ramach pracy dyplomowej wykonywanej w Zakła-

dzie Geomorfologii UWr.  Efektem jego prac terenowych 
obejmujących Rudawy Janowickie, Kotlinę Jeleniogórską i 
Karkonosze, a także czeską (granitową) część Gór Izerskich 
był inwentarz jaskiń granitowych opublikowanych na ła-
mach Przyrody Sudetów i Opera Corcontica (Szmytkie 2004, 
2005a, 2005b, 2006). Autor ten w studiach literaturowych 
dotarł również do najstarszych, pochodzących jeszcze z XIX 
w., publikacji, w których już wymienione zostały jaskinie gra-
nitowe. W 2007 r. ukazała się ostatnia publikacja tego autora 
dotycząca jaskiń granitowych (Szmytkie 2007). Stanowi ona 
podsumowanie dotychczasowych badan oraz stanu wiedzy 
na temat form jaskiniowych wykształconych w granicie kar-
konoskim.

W pierwszym z wymienionych wyżej artykułów Szmyt-
kie (2004) podaje, że jaskinie granitowe mają zazwy-

czaj formę niewielkich schronisk podskalnych o 
zróżnicowanych kształtach, zależnych od ich genezy. Mogą to 
być rozszerzone szczeliny, nieregularne komory czy też płytkie 
nisze (Vitek 1978, Migoń 2000). Co ciekawe w literaturze geo-
morfologiczne podawane są też przykłady jaskiń granito-
wych o znacznych, sięgających setek metrów, rozmiarach 
(Twidale 1982). Z pracy Szmytkiego (2004) dowiadujemy się 
również, że formy jaskiń pseudokrasowych (W tym i granito-
wych) zostały już wcześniej wymienione w monograficznym 
opracowaniu pod redakcją Puliny (1996).

Najnowszy inwentarz jaskiń występujących w granito-
wej części Karkonoszy podał Wojtoń (2017), przy czym 

jak zaznaczył autor „nie uwzględniono obiektów o długości 
mniejszej niż 3 m” (tab. 1). Jak zaznacza Wojtoń (2017) „Prawie 
żadne obiekty jaskiniowe nie są znane z głównej grani Karko-
noszy zbudowanej z bardziej odpornych na wietrzenie grani-
tów równoziarnistych”. Autor ten wskazuje również, że w 
literaturze dotyczącej jaskiń pseudokrasowych spotykane są 
również opisy kilku obiektów o niewielkich rozmiarach, które 
stanowią często okna skalne lub drobne okapy. Do tego typu 
form, nie przekraczających 3 m długości, zaliczyć można 
schronisko Pieczara na Kaczą w dolinie Podgórnej. Wojtoń 
(2017) wskazuje również na często pojawiające się pomyłki 
na mapach turystycznych. Opisywane i zaznaczane są na 
nich również obiekty pochodzenia sztucznego opatrzone od-
powiednią sygnaturą z dopiskiem jaskinia. Przykładem może 
być Jaskinia Czerwona na Rudziankach (576 m).

Poza zagadnieniami czysto geomorfologicznych (o czym 
będzie mowa w dalszej części artykułu) interesująca jest 

również historia poznania jaskiń granitowych. Jak podaje 
Szmytkie (2005a), znane 
one były miejscowej lud-
ności już od dość dawna, 
a zainteresowanie nimi 
wzrosło zapewne w XVIII 
wraz z powstaniem 
pierwszych ścieżek tury-
stycznych. Z początku XIX 
w. pochodzą np. pierw-
sze wzmianki na temat 
jaskini w Dziurawym 

Kamieniu, położonym przy popularnym już wówczas szlaku 
do ruin Zamku Chojnik (Hoser 1803). Pod koniec XIX w. po 
śląskiej stronie Karkonoszy wymieniane jest co najmniej kilka 
jaskiń (Szmytkie 2005a). Fakt, że wymieniane one były ów-
czesnych przewodnikach (np. Dziurawy Kamień i Zbójecka 
Grota na Chojniku, Pieczara nad Kaczawą), świadczy o tym, 
że oprócz punktów widokowych, wodospadów itp. stanowi-
ły one dużą atrakcję turystyczną (Mosch 1858, Meyers 1904). 
Na początku XX w. wraz z rozwojem badań i kartowania 
geologicznego powstały również pierwsze opracowania na-
ukowe, w których podjęta została problematyka jaskiń grani-
towych (Gürich 1914, Berg 1923, Dittrich 1936). Spośród 
wymienionych publikacji warto zwrócić uwagę na opraco-
wanie Berga (1923), który jako pierwszy przedstawił klasyfika-
cję jaskiń granitowych). Autor ten podzielił jaskinie 
granitowe na: formy szczelinowe, powstałe w wyniku posze-
rzenia istniejących spękań przez erozję bądź ich otwieranie 
wskutek ruchów masowych na stoku (np. Dziurawy Ka-
mień) oraz jaskinie rumowiskowe (Szmytkie 2005a).

Powracając do problematyki geomorfologicznej należy 
wspomnieć, że jaskinie granitowe wykazują znaczne 

zróżnicowanie morfologiczne. Klasyfikację jaskiń granito-
wych ze wględu na ich formę/kształt podał Vítek (1978). Au-
tor ten wyróżnił:

• jaskinie szczelinowe – wysokie i wąskie szczeliny o 
zróżnicowanej długości poszerzone w wyniku wietrzenia 
wzdłuż spękań pionowych,

• nisze jaskiniowe (jaskinie wnękowe) – nisze o róż‐
nych rozmiarach i kształtach powstałe poprzez denuda‐
cyjne poszerzenie zagłębień w ścianach skalnych (nisze 
typu tafoni) bądż w wyniku mechanicznego wietrzenia 
wzdłuż powierzchni spękań horyzontalnych,

Dziurawy Kamień (Chojnik) 
wg Szmytkiego (2005a)1. 
przebieg korytarza, 2. prze
krój poprzeczny korytarza, 
3. otwór wejściowy, 4. blok 
lub głaz, 5. próg skalny, 6. 
murek z kamienia, 7. kieru
nek spadku korytarza, 8. 
zwietrzelina piaszczysto–
żwirowa, 9. zwietrzelina 
piaszczysto–ilasta, 10. gruz 
granitowy

Tab. 1 Wykaz jaskiń granitowych w Karkonoszach wg Wojtonia 
(2017).
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• jaskinie rozpadlinowe – wysokie iwąskie szczeliny 
powstające w wyniku otwierania spękań, co prowadzi do 
odspajania bloków skalnych.

Omawiane pustki granitowe mają również złożoną 
genezę. Sposród wielu procesów związnych z ich 

powstaniem wymienia się głównie (wielu autorów za 
Szmytkie 2007):

• procesy wietrzeniowe prowadzące do poszerzenia 
pierwotnych spękan do postaci szczelin bądź nisz,

• grawitacyjne przemieszczanie bloków skalnych po 
stoku i ich bezladna akumulacja, prowadząca do powsta‐
nia próżni skalnych między blokami,

• otwieranie spękań pionowych i odspajanie dużych 
pakietów skalnych wskutek naprężeń tensyjnych związa‐
nych z odprężeniem górotworu,

• erozyjne usuwanie materiału zwietrzelinowego spo‐
między trzonów bryłowych, 

• wstrząsy sejsmiczne wywołane szybkimi ruchami 
glacjo–izostatycznymi, prowadzące do spękania masywu 
skalnego,

• abrazję morską w spękanych klifach granitowych.

Na podstawie badań przeprowadzonych w Karkonoszach 
i Kotlinie Jeleniogórskiej (Migoń 2000, Szmytkie 2007) 

wyróżnione zostały trzy główne typy mofogenetyczne jaskiń:

• jaskinie szczelinowe powstające wskutek odpojenia 
mas skalnych wzdłuż powierzchni spękań w głebi masy‐
wu skalnego (np. Pustelnia),

• jaskinie szczelinowo–rumowiskowe powstałe w wy‐
niku zasklepienia otwartych szczelin blokami grawitacyj‐
nie przernieszczonymi w dół stoku (np. Ucho Igielne),

• jaskinie rumuwiskowe tworzące się w obrębie rumo‐
wiska bloków skalnych grawitacyjnie przernieszczonych 
po stoku (np. Skalna Komora) [3]

Ciekawe są również zestawienia Szytkiego (2007) do‐
tyczące uwarunkowań rozmieszczenia jaskiń granito‐
wych. Spśród wszystkich 72 jaskiń zinwetaryzowanych 
w masywie granitowym Karkonoszy i Gór Izerskich 44 
formy wytworzyły się w obrebie granitów porfirowatych 
średnioziarnistych a 16 w granitach porfirowatych grubo‐
ziarnistych. Więszkość z form zlokalizowana jest w obrę‐

bie wzgórz wyspowych (34). Na grzbietach 
zinwentaryzowano 14, a na zboczach i w dnach dolin od‐
powiednio dolin 10 i 12 form.

Nie wdając się w przytaczanie szczegółów dotyczących 
zróżnicowania jaskiń granitowych występujących w 

Karkonoszach można stwierdzić, że dla tego obszaru typowe 
są nisze podskalne, jaskinie szczelinowe, jaskinie szczelinowo–
zawaliskowe oraz jaskinie rumowiskowe (Szmytkie, 2005a, 

2007). Odnośnie genezy tych 
form przypuszcza się, że większośc 
z nich powstała w wyniku otwie-
rania się spękań pionowych i ru-
chu odspojonych bloków po 
stoku, a jedynie nisze podskalne 
powstały w rezultacie wietrzenia 
wzdłuż powierzchni spękań hory-
zontalnych. Za cytowanym wyżej 
autorem można również stwier-
dzić, że najwięcej jaskiń występu-
je strefie przełomowej doliny 
Kamiennej oraz w zachodniej czę-
ści Pogorza Karkonoskiego (na za-
chód od doliny Podgórnej). Formy 
te rozwinęły się zatem głównie w 
obrębie wychodni gruboziarni-
stych odmian granitu porfirowa-
tego. Szmytkie (2007) podreśla 

przy tym, że w strefie tej występuje również największe zróż-
nicowanie form skałkowych i mikroform wietrzenia granitu 
(kociołki, żlobki itp.). Na tej podstawie można wnioskować, 
że o powstaniu i rozmieszczeniu jaskiń oprócz lokalnych wa-
runków morfologicznych zadecydował czynnik strukturalny 
– różna podatność granitu na wietrzenie.

Pierwszego dnia święta geomorfologa AD 2018 na trasie 
do Przesieki, będziemy mieli możliwość zwiedzenia formy 

w Dziurawym Kamieniu i Zbójeckiej Groty na zboczu Góry 
Chojnik, oraz sztucznej jaskini (wyrobisko pegmatytów) Czer-
wonej Jaskini na Rudziankach (576 m) w Zachełmiu. Mam 
nadzieję, że sposobność zwiedzenia tych jaskiń zaspokoi żądze 
miłośników geomorfologii podziemnej.

[1] Jaskinia zgodnie z definicją Puliny i Andrejczuka (2000) to natu‐
ralna próżnia podskalna dostępna dla człowieka, natomiast 
schronisko skalne to jaskinia o długości kilku metrów.

[2] R. Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski, magister geografii, spe‐
cjalność geomorfologia, praca magisterska pt. „Jaskinie granito‐
we masywu karkonosko–izerskiego” 2004 r., promotor prof. dr 
hab. Piotr Migoń.

[3] Migoń (2000) wyróżnia ponadto jaskinie, które powstały w wy‐
niku intesywnego wietreznia zachodzącego wzdłuż powierzchni 
spękań horyzontalnych (np. Zbójecka Grota na Chojniku). 

 
AT, 2018
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Zalesione Rudzianki (576 m) są jednym z wielu wyodrębniają‐
cych się wzniesień na Pogórzu Karkonoskim i rozdzielają doliny 
Zachełmca na wschodzie i Choińca na zachodzie. Są zbudowa‐
ne z gruboziarnistej, porfirowatej odmiany granitu ze skalenia‐
mi potasowymi do 5–6 cm dł., który tworzy skałki typu 
rumowiskowego na szczycie. Na kilkumetrowej wysokości co‐
kole leżą trzy ostańcowe bloki skalne o wys. do 2 m, o chropo‐
watych, silnie zwietrzałych ścianach. Na ich górnych 
powierzchniach znajdują się kociołki wietrzeniowe, a najwięk‐
szy z nich ma wymiary 110× 105 cm, przy wysokości tylnej 
ścianki 65 cm. W granicie porfirowatym występuje duże gniaz‐
do pegmatytowe, niegdyś eksploatowane. Na północ od 
szczytowych skałek znajduje się powierzchniowe wyrobisko po 
pegmatytach o długości 6 m i głębokości 2–3 m, przechodzące 
głębiej w sklepioną komorę określaną jako Czerwona Jaskinia. 
Komora ma długość 7,5 m i wysokość do 1,5 m (...). Gruboziar‐
niste pegmatyty z dużymi czerwonymi skaleniami, do których 
nawiązuje nazwa obiektu, odsłaniają się na ścianach komory 
w części wejściowej i końcowej. Poniżej wyrobiska, na stoku, 
znajduje się hałda odrzuconych odłamków skalnych. (s. 49)

Migoń P., 2012, Granit – od magmy do kamienia w służbie 
człowieka. W granitowym świecie zachodnich Sudetów, Karko‐
noski Park Narodowy, Jelenia Góra, 61 s.

Zalesione, trójgarbne wzniesienie, oddzielające Zachełmie od 
dol. Choińca. Na szczycie (wyręby, ograniczony punkt widoko‐
wy) niskie skałki z pięknie wykształconyrni kociołkami wietrze‐
niowymi. Tuż poniżej sztuczna „Czerwona Jaskinia” powstała 
w związku z eksploatacją skalenia w XIX w.; piękne okazy peg‐
matytów. Na pd.‐zach. zboczu, w lesie okazała skałka granito‐
wa, 10 m wys. o regularnej blokowej oddzielności; głębokie 
szczeliny pionowe z nasuniętymi blokami tworzą ciekawe ko‐
leby. Dużą ciekawostką geologiczna jest występowanie na pn. 
zboczu bloków bazaltowych, wskazujących na niewielkie prze‐
bicie wulkaniczne z czasów orogenezy alpejskiej (ogółem na 
obszarze Karkonoszy znane są tylko 4 takie stanowiska). 
(s. 216)

Steć T., 1965, Sudety Zachodnie, Część I., Sport i Turystyka, Warsza‐
wa, 412 s.

Rudzianki (576 m) Czerwona Jaskinia
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Promocja geomorfologii na żywym ciele

Tegoroczne logo Dnia 
Geomorfologa wydaje 

się dosyć skromne. Wy-
starczy wspomnieć na 
przykład logo z wyjazdu 
do Pławnej – lew wspina-
jący się lwóweckie i ksią-

żęce albo logo z wyjazdu do Lewina Kłodzkiego – pociąg 
pędzący po wiadukcie, postacie w łukach pod wiaduktem itp. 
Tym razem mamy jakiegoś dziwnego, kosmatego stwora 
dzierżącego długi kij – laskę. Dla znawców Sudetów, krajo-
znawców to znana postać, logo przedstawia bowiem Ducha 
Gór – Karkonosza.

Karkonosz (cz. Krakonoš lub Rýbrcoul, niem. Rübezahl, pol. 
Liczyrzepa, Rzepiór, Rzepolicz) jak już wspomniano wyżej, 

jest baśniowym Duchem Karkonoszy. Istniało wiele warian-
tów jego imienia, jednak przesądni miejscowi górale nigdy na 
głos go nie wypowiadali. W Czecha w okresie „wzmożenia 
narodowego” na przełomie XIX i XX w. były pomysły, aby 
Ducha Karkonoszy przemianować na Řepočeta (Liczyrzepę) 
zgodnie z tłumaczeniem nazwy niemieckiej:  Rübe = rzepa; 
zählen = liczyć. To imię Ducha Karkonoszy związane jest z jed-
ną z legend. Karkonosz został bowiem oszukany przez porwa-
ną przez niego kobietę (podobno była to jakaś księżniczka) w 
ten sposób, że kazała mu ona policzyć na polu wszystkie rze-
py. Nieborak nie mógł sobie poradzić z tym zadaniem, a 
wówczas niewiasta, wykorzystując jego nieuwagę i gapowa-
tość, uciekła z niewoli.

Liczyrzepa jako nazwa Ducha Karkonoszy przyjęła się w li-
teraturze polskiej, chociaż w okresie ostatnich 30–40 lat 

częściej używana była/jest nazwa Karkonosz. To ostatnie imię 
prawdopodobnie wywodzi się od „Corconti” – nazwy gór, o 
celtyckim źródłosłowie, podanej w dziele Klaudiusza Ptole-
meusza, opisującym plemiona germańskie (Libri VIII de Geo-
graphia). Pierwotnie Karkonosz był przedstawiany jako zły 
duch, wszechmocny żywioł – władca wiatru i demon karzący 

wszystkich bez różnicy. Później opisywany był również jako 
sprawiedliwy obrońca/opiekun biednych w walce przeciwko 
chciwcom i przedstawiany jako olbrzym bądź karzeł. Jest 

strażnikiem gór, strojącym różne żarty, chroniącym biednych, 
ale też zsyłający niedobrą pogodę, gdy ma zły humor.

Pierwsze wyobrażenie graficzne Karkonosza zawiera słyn-
na mapa Śląska z 1561 r. autorstwa Martina Helwiga (Ta-

bula geographica, sive Mappa Silesiae, wyd. w Nysie). Taki 
właśnie, najstarszy wizerunek Karkonosza, zawiera logo XV 
Dnia Geomorfologa. Z ciekawostek wymienić można, że w 
Trutnowie jest browar (pivovar) Krakonoš (działający od roku 
1582.), a w 2016 r. Jeżowie Sudeckim powstał Browar Domo-
wy „Rzepiór” (nb. jest to obecnie chyba jedyny browar w Ko-
tlinie Jeleniogórskiej, a na początku XX w. działały one m.in. w 
Jeleniej Górze, Cieplicach, Krzaczynie koło Kowar). Z innych 
„dziedzin”:
• Karkonosz był motywem wielu utworów literackich i mu-
zycznych, na jego temat powstało również ponad 200 prac 
naukowych. Legendy na temat Karkonosza były spisywane 
już na przełomie XVIII/ XIX w. Ich wybór, w skróconych 
wersjach, można znaleźć przykładowo na stronie internetowej 
Szklarskiej Poręby [1]. 
• W latach 30. XX w. fabryka maszyn FAMO (wcześniej 
oddział Linke-Hofmann-Werke AG) we Wrocławiu produko-
wała na zlecenie wojska ciągnik gąsienicowy (moc 50 KM) o 
nazwie Rübezahl.
• W opinii Łukasza Kozaka, Karkonosz (Rübezahl) był pierwo-
wzorem Gandalfa z mitologii J. R. R. Tolkiena (Ł. Kozak – 
„From mountain spirit to Gandalf” [2]).
• Karkonosz i stylizowany rysunek z mapy Helwiga jest 
(został uchwalony w 2012 r.) marką Powiatu Jeleniogórskiego 
(slogan/dewiza powiatu: „Mam w sobie Ducha Gór”).

I tak można by wymieniać i wymieniać… Miłośnikom Kar-
konoszy i okolic proponuję zasiąść jesiennym wieczorem 

przy trutnowskim Krakonosu (10–tce nebo 12–tce) i przestu-
diować mapy turystyczne polskich i czeskich Karkonoszy. Cie-
kawe ile nazw miejscowych, topograficznych związanych z 

DG
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Karkonoszem znajdziecie na tych mapach? Może uda się 
wam je zliczyć, a może  Karkonosz (Duch lub demon zaklęty 
w brązowej szklanej butelce) i tym razem spłata wam jakie-
goś figla?

Andrzej Traczyk, 2018-11-21

[1] h p://www.szklarskaporeba.pl/o‐szklarskiej‐porebie/hi‐
storia/krolestwo‐ducha‐gor.html

[2] h ps://www.goethe.de/prj/erb/en/erb/21339184.html 

Opracowano na podstawie materiałów internetowych, m.in. 
Wikipedii, Encyklopedii Seznam.cz i innych źródeł.

Od góry: po prawej – ciągnik gąsienicowy Rübezahl, 
po lewej – fragment mapy M. Helwiga (1561) z Rübe
zahlem, Karkonoszami i Trutnowem, na dole po lewej 
– podkładka pivovaru Krakonoš, na górze – 
dobrotliwy Karkonosz.


