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Z MINIONYCH CZASÓW
Œlady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza
w relacjach polskich podró¿ników XVIII i XIX wieku
Aneta Marek1
Traces of geology and mining in the Sudetes Mts. and their foreland in accounts of Polish travellers of the
18th & 19th century. Prz. Geol., 67: 878–882.
A b s t r a c t. The aim of the article is to present selected geological and mining information concerning the area of
the Sudetes Mts. and their foreland, which was published in the 19th century publications. The visitors were interested not only in natural outcrops and geological formations, but also in industrial facilities, such as quarries,
mines, adits that were the part of the Sudetes landscape, thus increasing its attractiveness for tourists. Thanks to
scientists, but also travellers and health resort visitors, such information was frequently published in periodicals
(dailies, weeklies, annuals, etc.), or in the form of diaries, letters, textbooks, guides or brochures. The most important magazines included: Kroniki Wiadomoœci Krajowych i Zagranicznych, K³osy, Wieniec, Pamiêtnik Warszawski,
Roczniki Gospodarstwa Krajowego. The manuscripts by S. Poniatowski and B.Z. Stêczyñski as well as compact publications, including
those by R. Saulson, Z. Urbanowska, A. Ostrowicz, I. Czartoryska, J.U. Niemcewicz were also published. This article presents the
descriptive method and the method of historical analysis.
Keywords: geology, mining, account, guide, spa

W XVIII w. nasta³a w Polsce moda na peregrynacje,
podczas których rozwijano zainteresowania naukowe i krajoznawcze. Zwyczaj takiego wêdrowania przybra³ na sile
zw³aszcza w drugiej po³owie XIX w., kiedy wyje¿d¿ano
g³ównie w celu poratowania zdrowia. Wtedy te¿ powszechne sta³o siê zwiedzanie przez kuracjuszy atrakcji
po³o¿nych w s¹siedztwie uzdrowisk. By³y to obiekty
przyrodnicze, budowle zabytkowe oraz przemys³owe.
Spostrze¿enia dotycz¹ce przyrody, krajobrazu, historii,
architektury i sztuki, a tak¿e informacje spo³eczno-gospodarcze oraz uwagi na temat obyczajów czêsto by³y utrwalane przez podró¿ników w formie publikacji. Przybiera³y one
postaæ pamiêtnikarskich wspomnieñ, przewodników, relacji
z podró¿y lub notek ukazuj¹cych siê w gazetach. Poruszano w nich tak¿e kwestie bazy noclegowej i ¿ywieniowej,
zasad leczenia uzdrowiskowego i sk³adu chemicznego wód.
W relacjach tych pojawia³y siê niekiedy informacje o topografii terenu oraz elementach przyrodniczych zwiedzanych
regionów, wzmiankowano tak¿e o wystêpowaniu lokalnych minera³ów i ska³. Celem wycieczek kuracjuszy
œl¹skich i sudeckich uzdrowisk sta³y siê w XIX w. obiekty
górnicze.
Ró¿norodnoœæ mineralogiczna Sudetów by³a przedmiotem zainteresowania ju¿ we wczeœniejszym okresie.
W œredniowieczu minera³om i ska³om uwagê poœwiêcali
kronikarze. Przyk³adem jest opis poszukiwañ kamieni
ozdobnych na terenie Karkonoszy w celu dekoracji wnêtrza kaplicy œw. Wac³awa2 w katedrze na zamku praskim
(Hájek, 1933). W literaturze czeskiej pojawiaj¹ siê tak¿e
informacje o wykorzystaniu chryzoprazów z¹bkowickich
do zdobienia praskich obiektów sakralnych (Rybaøík, 2016).

SUDETY I DOLNY ŒL¥SK
W RELACJACH PODRÓ¯NIKÓW
Józef Morawski, urzêdnik pañstwowy i literat, w listach do swojego brata opisa³ podró¿, jak¹ odby³ w Sudety
w 1815 r. Zawar³ on w korespondencji krótk¹ informacjê
o wystêpowaniu surowców skalnych i kamieni szlachetnych: O 6 mil od Wroc³awia zaczynai¹ siê marmury; o 7 1/2
kopi¹ chryzoprazy, daléy szmaragdy, turkusy i opale
(Morawski, 1816). Wœród opisów z podró¿y pojawi³a siê
wzmianka o Z³otym Stoku. Autor przedstawi³ tê miejscowoœæ jako wywieraj¹c¹ szkodliwy wp³yw na mieszkañców: Niedaleko tego mieysca zdrowia [L¹dek-Zdrój –
przypis autorki] znayduie siê wielki warsztat œmierci, Reichenstein kopalnie Arszeniku (Morawski, 1816).
Jednym z podró¿ników, który wêdrowa³ po Sudetach,
by³ poeta, rysownik i krajoznawca Bogusz Zygmunt Stêczyñski. Brak wiarygodnych danych o terminie jego
podró¿y, jednak przyjmuje siê, ¿e zwiedza³ on Œl¹sk miêdzy rokiem 1844 a 1851 (Zieliñski, 1974). Skrupulatnie
opisywa³ on historiê regionaln¹. Wprawne oko podró¿nika
dostrzega³o ró¿ne aspekty przyrodnicze i spo³eczne odwiedzanych regionów. W rêkopisie z podró¿y Stêczyñski
(1884) zawar³ niewielk¹ wzmiankê o historycznym górnictwie Z³otego Stoku, rozwoju miejscowoœci, jej upadku
oraz o przemyœle odradzaj¹cym siê na bazie arszeniku:
Miasto Reichenstein wielu ludŸmi nape³nione […],
A wstawione by³emi z³ota kopalniami,
Które w szesnastym wieku nagradzaj¹c trudy,
Dostarcza³y obficie téj kosztownéj rudy, […],
Ziemia arszenikowa licznie dobywana,
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…král Karel kázal hledati kamení barevného, pravì, e tím chce péíbytek (aneb kaplu) sv. Vácslava ozdobiti. I nalezeno jest pod horami Krkonošskými mnoho velikých a tvrdých rozlièných barev kamenuov, ale velmi hluboko, a ti slovou
jaspisové. I kázal je pulerovati a pÆknÆ vyhladiti a stÆny té kaply jím ozdobovati (Hájek, 1933, str. 397)
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Z której owa trucizna bywa wyrabiana,
Któr¹ nawet apteki do leków mieszaj¹,
Z ni¹ nawet z³oto, mosi¹dz, miedŸ, szk³o wytapiaj¹!
W relacji z podró¿y przez Sudety o Z³otym Stoku
wspomina³ równie¿ lekarz, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego Fryderyk Skobel. Cenne s¹ jego zapiski historyczne, w których podkreœla znaczenie z³otostockiego
oœrodka górniczego dla Ksiêstwa Ziêbickiego i Hrabstwa
K³odzkiego: Tu¿ nad granic¹ rakusk¹ Reichenstein,
zamieszka³y jest przez 1300 obywateli, których najwa¿niejszém zatrudnieniem jest górnictwo. Kopi¹ tam
krusz arsenikowy, czyli siarkoarsenek ¿elaza w dwóch szybach, le¿¹cych o æwieræ mili za miastem, na drodze do
K³adzka. Pocz¹tki tego przemys³u siêgaj¹ tu 12go stulecia.
Ale najbardziej kwitnê³o w Reichenstein rudnictwo w stuleciu 16tém. Wtedy, mianowicie roku 1520 wystawiono tu
nawet mennicê, w któréj mieœci siê teraz urz¹d górniczy dla
Ksiêstwa Ziêbickiego (czyli z niemiecka: Mynsterberskiego) i Hrabstwa K³adzkiego. Tu od r. 1520 zaczêto biæ czerwone z³ote, których w niektórych latach do 25,000 w obieg
puszczano. Atoli na pocz¹tku 18go stulecia zaniechano
zupe³nie wydobywania z³ota z kruszu arsenowego. Kwasu
arsenowego, kopalnie Reichensteinskie dostarczaj¹ rocznie
oko³o 600 cetnarów (Skobel, 1857).
F. Skobel podczas swojej wêdrówki dotar³ do Kudowy-Zdroju. I przy tej okazji nie zabrak³o wzmianek o aspektach geologicznych. Poruszy³ równie¿ zagadnienie
Ÿróde³ mineralnych, które wykorzystywano do kuracji pitnych i k¹pieli: Trzon gór, ci¹gn¹cych siê po obu stronach
doliny, stanowi granit, ³upek ³yszczykowy i piaskowiec
czerwony. Wœród tych gór przedzieraj¹ siê przez i³ bia³awy,
pokryty dosyæ grub¹ warstw¹ ¿wiru, trzy Ÿród³a wody kwaœnej, w ³onie ziemi zapewne ze sob¹ po³¹czone; z pomiêdzy
których zdrój, le¿¹cy najbardziej ku po³udniowi, nazwany
Ÿród³em pitnym (Trinkqudle), wytryskuj¹cy z 7 otworów,
dostarcza wody do picia i do k¹pieli, urz¹dzonych w tak
zwanych ³azienkach nowych (Skobel, 1857). Zachwycony
rozmaitymi ska³ami piaskowca, stanowi¹cymi g³ówny
materia³ skalny Gór Sto³owych, pisa³: Kto ma upodobanie
w widokach dzikich, mianowicie w dziwacznych posta-

ciach piaskowca, od wieków kruszonego i dr¹¿onego rozmaicie, od skwaru s³oñca od mrozu, od powietrza i wody,
ten bêd¹c w Chudobie, mo¿e siê do sytu rozpatrzyæ tym
wybrykom rody (Skobel, 1857). W swojej publikacji Góry
Sto³owe nazwa³ Górami Sienniczymi. Poda³ informacjê
o ich po³o¿eniu, granicach, a tak¿e wystêpuj¹cych w okolicy glebach: …po obu stronach Gór Sienniczych powierzchniê ziemi zalega piasek czerwony, naniesiony z nich przez
wodê, i ¿e mimo uprawy odwiecznéj, mimo zwapniania pól
i u¿yŸniania ich nawozem organicznym, barwa jego zawsze
jeszcze panuje (Skobel, 1857). To pasmo gór sk³ada siê
z olbrzymich bry³ piaskowca zielonego, si³¹ potêg atmosferycznych porozwalanych, a najczêœciéj poprzemienianych
w s³upy (Skobel, 1857). Autor zlokalizowa³ wystêpowanie
ska³ piaskowcowych miêdzy rzekami: Bystrzyc¹, p³yn¹c¹
pod Dusznikiem (Reinerz), a Sztynaw¹ i Metuj¹, napisa³
tak¿e, ¿e pasmo ci¹gnie siê do Karkonoszy i Gór £u¿yckich jako: potê¿ny pok³ad piaskowca, tworz¹cy tu i owdzie
wiêksze ska³y, mianowicie pod czesk¹ wsi¹ Aberspachem
(Skobel, 1857).
Interesuj¹ca wydaje siê byæ relacja anonimowego autora opisuj¹cego Kudowê-Zdrój i okoliczne miejscowoœci,
a tak¿e krajobraz Gór Sto³owych i ich najwy¿szego szczytu
– Szczeliñca Wielkiego (ryc. 1), zwanego Heuscheuer.
Autor informuje, ¿e: aby do kolosalnych rozmiarów […]
ska³ dotrzeæ, trzeba siê wspinaæ po 650 schodach granitowych na wierzcho³ek góry (L.O., 1899). Opis ten dowodzi,
¿e niektórzy podró¿nicy przekazywali niesprawdzone
informacje, poniewa¿ autor pomyli³ granit z piaskowcem.
Cenny wk³ad w rozwój l¹deckiego uzdrowiska wniós³
lekarz Aleksander Ostrowicz, wydaj¹c w 1881 r. w jêzyku
polskim pierwszy przewodnik po L¹dku-Zdroju. Zawar³
w nim wiele typowych informacji o zagospodarowaniu
uzdrowiska, cenach, przebiegu kuracji, sk³adzie chemicznym
wód, ale nie omieszka³ tak¿e zawrzeæ uwag krajoznawczych
czy geologicznych. Przyk³adem jest opis wystêpowania
bazaltu na trzech stanowiskach w rejonie L¹dka-Zdroju:
Pasma te gór, otaczaj¹ce Landek i okolice, sk³adaj¹ siê
z gnejsu, na którym le¿¹ grube pok³ady b³yszczu (Glimmerschiefer). W prostym kierunku ze wschodu na zachód wynu-

Ryc. 1. Großvaterstuhl [tj. ska³ka Tron Karkonosza] na Szczeliñcu Wielkim – staloryt L. Richtera.
ród³o: https://polska-org.pl/3261233,foto.html?idEntity=542369
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rzaj¹ siê z nich na trzech rozmaitych miejscach potê¿ne
bazaltowe ska³y na wschód i pó³nocno-zachód od zdrojowiska le¿¹ce. Pierwsza z nich Winklerberg 2105' wysoka
wznosi siê na pó³noc, jad¹c z Landeku do Johannesberga,
druga ska³a Ueberschaar 1980' wysoka, le¿y w pobli¿u wsi
Leuthen; stercz¹ z niéj w pionowym kierunku potê¿ne 100'
prawie wysokie szeœcienne s³upy. Trzeci¹ i najmniejsz¹
z nich jest Góra Szara (der Graue Berg) 1586' wysoka po
prawéj stronie goœciñca wiod¹cego z Landeku do Schönau.
Bazalt tych ska³ jest koloru czarnego i gruboziarnisty, a chocia¿ struktura jego jest g¹bczast¹ i pory jego czasami wielkoœci laskowego orzecha dochodz¹, pomimo to jest twardy
i mocny; znajdujemy w nim Oliwin, Augit i Obsidian. […]
Ska³y te bazaltowe stoj¹ prawdopodobnie w zwi¹zku z ciep³ot¹
zdrojów naszych. Twierdzi bowiem Keferstein, ¿e wszystkie
termy pó³nocnych Niemiec w jednej le¿¹ linii od wschodu
na zachód, […]. Znajdziemy na nim bazaltowe ska³y Niemiec, jak Eifel, Westerwald, Siedmiogórze (das Siebengebirge), Rhön, Habichtswald, nadto bazaltowe ska³y Saksonii,
Czech i Œl¹ska (Ostrowicz, 1881).
Nies³abn¹cym zainteresowaniem cieszy³y siê kamienio³omy marmuru w Stroniu Œl¹skim. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zwiedzanie tych kamienio³omów stanowi³o jedn¹
z kilku opcji w ofercie turystycznej przeznaczonej dla
goœci uzdrowiska w L¹dku-Zdroju. Dowodzi tego doœæ
dok³adny opis wycieczki do wspomnianego wyrobiska:
Wiêksze i mniejsze od³amy marmuru wala³y siê po drodze,
na której œlady kó³, g³êboko wryte w ziemiê, mówi³y o przewo¿onych têdy ciê¿arach. By³a to jedyna wskazówka, ¿e
zbli¿ano siê do kopalni. Pustej tej i bezbarwnej okolicy
nadawa³a nieco surowy charakter góra, Krzy¿ow¹ zwana,
od krzy¿a stoj¹cego na jej szczycie, w jej to ³onie kry³y siê
owe z³otodajne marmury. […] Wkrótce ca³e towarzystwo
znalaz³o siê u wejœcia do kopalni. Otwór jej mia³ kszta³t
komnaty tytanicznych rozmiarów, wyr¹banej w skale; œciany olœniewaj¹cej bia³oœci, rumieni³y siê miejscami krwawemi ¿y³kami. […] W g³êbi komnaty, po lewej stronie by³a
pieczara, do której wejœcia strzeg³ wisz¹cy nad ni¹ zr¹b
marmuru zaostrzony na kszta³t topora […]. Z pieczary tej
wyp³ywa³a woda. […] Czerwone ¿y³y marmuru zdawa³y siê
drgaæ. […] Gdy stanêli u wejœcia do pieczary, górnik
zag³êbi³ rêkê z ³uczywem w otwór i ujrzeli szeroki, podziemny korytarz iskrz¹cy siê brylantami. Strop naje¿ony
stalaktytami odbija³ siê w wodzie wyp³ywaj¹cej stamt¹d
z szumem […]. Niech ¿yje szl¹ski marmur! Niech s³awa
jego rozejdzie siê po ca³ym œwiecie i zaæmi s³awê staro¿ytnej Etruryi i wyspy Paros, niech zawstydzi marmury Florencyi i Werony. […] Z lewej strony kopalni, przy œcianie,
by³y schody wykute w marmurze i opatrzone w¹t³¹ drewnian¹ porêcz¹ [...] (Urbanowska, 1912).
Krajobraz przemys³owy Waldenburga (Wa³brzycha),
zwi¹zany z górnictwem wêglowym, i zarazem po³o¿one w
jego s¹siedztwie uzdrowiska Altwasser (Stary Zdrój) i Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) by³y przedmiotem zainteresowania wielu odwiedzaj¹cych. Udzia³ w pisaniu wzmianek
i opracowañ mieli kuracjusze.
Doœæ szczegó³owe spostrze¿enia z podró¿y po regionie
wa³brzyskim w 1784 r. zawar³ bratanek króla, Stanis³aw
Poniatowski: W tutejszej okolicy wiele siê wêgla kamiennego wyrabia, któren siê wozi po ca³ym Szl¹sku i a¿ do Berlina wod¹ trafia. Miny [kopalnie] te na oko³o szeœæ mil na
wszystkie strony Waldenburga znajduj¹ siê, najg³êbsze s¹
o 27 laktrów (ta miara [...] zawiera 3 ³okcie i calów 8), najmielciejsze zaœ 17 laktrów maj¹. [...] Robotnik prosty,
robi¹cy od 6 godziny rannej do wieczora, bierze 4 grosze
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srebrne, a drugiego gatunku robotnik, zowi¹cy siê sztajger,
6 groszy dostaje (Poniatowski, 1784).
Z opisu prezesa s¹dów g³ównych podolskich Jana
Bogusza, który przyby³ na kuracjê do Altwasser w 1805 r.,
dowiadujemy siê o przemyœle Starego Zdroju, który harmonizowa³ z ¿yciem kuracjuszy w uzdrowisku: Altwasser
fabryk ¿adnych nie ma prócz maglów wodnych i wêgle
ziemne w wielu miejscach wykopuj¹. [...] Wyjechaliœmy
zabawiwszy niedziel siedem bez dwóch dni i w tym czasie
wziê³a ¿ona moja 48 k¹pieli i 121 kubków wody wypi³a
(Zieliñski, 1983 za Bogusz, 1805).
Jedn¹ z najbardziej wartoœciowych prac XIX w., osnut¹
na kanwie podró¿y, napisa³a Izabela Czartoryska. W jej
dzienniku z podró¿y w 1816 r. dyli¿ansem przez Œl¹sk nie
zabrak³o solidnej prezentacji krajobrazów karkonoskich,
zasad przebywania i organizacji leczenia w cieplickim
uzdrowisku, a tak¿e w¹tku górniczego. W swojej publikacji autorka zawar³a m.in. opis Lisiej Sztolni (ryc. 2), która
zosta³a wydr¹¿ona w latach 1791–1794 w celu sp³awiania
wêgla za pomoc¹ ³odzi. Inicjatorem budowy tego obiektu
by³ ówczesny dyrektor Wy¿szego Urzêdu Górniczego we
Wroc³awiu – Wilhelm Reden (Kosmaty, 2005; Krzemiñska, Zarêba, 2009). Od pocz¹tku funkcjonowania sztolnia
by³a przeznaczona na cele turystyczne (Czartoryska, 2006):
Zrobiliœmy urocz¹ wycieczkê; siostra pani Kosspoth jest
¿on¹ pana Mieliñskiego, polskiego szlachcica, dyrektora
kopalni wêgla, urz¹dzonych wed³ug angielskiego systemu.
Mia³am wielk¹ ochotê zobaczyæ je i w dniu dzisiejszym
w³aœnie pozwolono nam tam iœæ. Pan Mieliñski przyj¹³ nas
u wejœcia; weszliœmy do barki – by³o nas razem dwanaœcie
osób. P³ynêliœmy strumieniem czy podziemnym kana³em
o powierzchni pó³ mili niemieckiej. Wszystko by³o rzêsiœcie
oœwietlone, poprzedza³a nas piêkna muzyka na innej barce.
Po przybyciu do kopalni, [...], znaleŸliœmy bardzo piêkny
salon. Wszystko by³o umajone zieleni¹ i rzêsiœcie iluminowane. W g³êbi transparent przywita³ nas s³owami, którymi
górnicy pozdrawiaj¹ zawsze tych, których ujrz¹ lub spotkaj¹; s¹ to s³owa: „Szczêœæ Bo¿e”, co jest równoznaczne z ¿yczeniem: „wróæ st¹d szczêœliwie i bezpiecznie”. Wyrazy te jarzy³y siê w g³êbi œlicznego salonu,
poœrodku którego sta³ wytwornie nakryty stó³ z lodami,
ciastkami, winem, herbat¹ i owocami. Byliœmy 200 s¹¿ni
pod ziemi¹, rzêsiœcie oœwietleni, otoczeni kwiatami i wróciliœmy weso³o przy dŸwiêkach obojów i klarnetów, wyraziwszy wdziêcznoœæ aran¿erom tej piêknej wyprawy.
Opis wa³brzyskich podziemi zosta³ te¿ zaprezentowany w pamiêtnikach Zofii z Matuszewiczów Kickiej,
córki pos³a na Sejm Czteroletni i wychowanki ksiê¿nej Izabeli Czartoryskiej (Wodzicka, 1910): Dnia 14 sierpnia. Po
raz pierwszy w ¿yciu by³am dziœ w kopalniach wêgla;
nowoœæ ta zajê³a mnie nieskoñczenie. By³o nas sporo osób,
szliœmy ka¿dy ze œwiec¹ w rêku, potem p³ynêliœmy pó³ mili
³ódkami w oœwietlonem podziemiu z muzyk¹ na przodzie.
Przy koñcu w rodzaju saloniku wykutego w wêglu zastaliœmy hrabinê Kosspoth z jej dwoma dzieæmi przebranemi za
górników. Pod baldachimem z zieleni sta³ przystrojony
kwiatami stó³ z herbat¹ i owocami. Ponad nim w g³êbi sklepienia widnia³ transparent z jednym tylko wyrazem:
„Gliick auf”. Jest to s³owo, które górnicy zamieniaj¹ przy
ka¿dem spotkaniu, ¿ycz¹c sobie wzajemnie szczêœliwego
powrotu na ziemiê. Przebyliœmy ca³¹ godzinê bardzo
weso³o, choæ o 120 s¹¿ni pod ziemi¹. Przygl¹daliœmy siê
te¿ pracy górników; jest ich 1500 tych nieszczêœliwych,
przepêdzaj¹cych tam po³owê ¿ycia. Pomimo ca³ej przyjemnoœci owej wycieczki, przyznajê, ¿e rada by³am, gdy
ujrza³am s³oñce.
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Ryc. 2. Turyœci przed wejœciem do Lisiej Sztolni – rysunek C. Häberlina z ksi¹¿ki Das Buch für Alle, 1876.
ród³o: https://polska-or g.pl/937843,foto.html?idEntity=549584

Wspomniany ju¿ B.Z. Stêczyñski podczas podró¿y po
Œl¹sku i Sudetach prowadzi³ wiele obserwacji, które
nastêpnie uwieczni³ na karatach swojego przewodnika. Na
przyk³ad zawar³ opis ¿mudnej pracy górnika, której nastêpstwem s¹ choroby p³uc (Stêczyñski, 1851):
Przez odwidzenie Wêgli kamiennych kopalniê,
W któréj robi¹ przy lampach, a patryarchalnie
Prowadz¹ ¿ycie swoje wygl¹daj¹c blado,
Zdj¹wszy z siebie okrycie, na plecach siê k³ad¹,
Albo klêcz¹c schyleni – bij¹ motykami,
Pomagaj¹c ³upaniu du¿ymi klinami;
I odrywaj¹ ze œcian czarno lœni¹ce bry³y,
Wydaj¹ce ze siebie wyziew tam nie mi³y;
Drudzy znowu te wêgle, nisko pochyleni,
Na wózkach wyci¹gaj¹ z tych podziemnych cieni,
A proch, jaki powstaje z tych wêgli ³upania,
Osiada w piersiach, czyni¹c trudnoœæ oddychania.
Wiêc ludzie w krótkim czasie, za swoje roboty
le p³aceni, swe ¿ycie trac¹ na suchoty!
Do tego zmusza nêdza, wiêc trudno siê dziwiæ
¯e tam robi¹ – bo pragn¹, aby siê wy¿ywiæ!
Dok³adny opis krajobrazu przemys³owego zaprezentowa³ kompozytor i krytyk muzyczny – Maurycy Karasowski
na ³amach czasopisma Kronika Wiadomoœci Krajowych
i Zagranicznych (Karasowski, 1858): Goœcie Salzbrunnu
[...] chêtnie odwiedzaj¹ to mi³e i zajmuj¹ce miejsce, a ciekawsi wstêpuj¹ do giserni [warsztatu odlewniczego] lub
zwiedzaj¹ le¿¹c¹ na drodze kopalniê wêgla kamiennego,
gdzie dowcipnie urz¹dzona parowa machina wyci¹ga z g³êbi
180 stóp pod ziemi¹ ów materia³, bêd¹cy najg³ówniejszym
czynnikiem i podstaw¹ dobrego bytu tutejszych przemys³owych mieszkañców. Szyby kopalni rozci¹gaj¹ siê
nies³ychanie szeroko, zwiedzanie ich jest wielce ciekawe,
ale niezupe³nie bezpieczne, by³o jednak¿e w zesz³ym miesi¹cu dwóch œmia³ych m³odzieñców, którzy nie ulêkli siê
ciemnoœci, wody i dusz¹cego powietrza, czêœci¹ zgiêci we
dwoje, czêœciej na czworakach, z kilku tylko co chwila
gasn¹cymi latareczkami, spuœciwszy siê w Altwasser, w kilka
godzin takiej podziemnej wêdrówki przybyli do Salzbrunn,
gdzie tak¿e jeden z otworów siê znajduje. M³odzieñcami tymi

– podawa³ z wyczuwaln¹ dum¹ autor prasowej enuncjacji
Maurycy Karasowski – s¹: panowie Gliszczyñski i Biernacki z Królestwa Polskiego.
Henryk £uczkiewicz, doktor medycyny i chirurgii,
profesor Szko³y G³ównej Warszawskiej, odby³ podró¿ do
jednego z najpopularniejszych sudeckich uzdrowisk XIX w.
Dotar³ on kolej¹ do miejscowoœci Altwasser, która na
podró¿nym wywar³a doœæ przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Swoje
doznania zaprezentowa³ nastêpuj¹co: Po dwugodzinnéj
jeŸdzie z Wroc³awia kolej¹ ¿elazn¹ stajemy na stacyi
Altwasser, zakurzonéj czarnym py³em wêgli i licznych
fabryk. Ruch tu wielki, wszêdy wozy wy³adowane wyrobami z ¿elaza, wêglami, duszno tu i ciemno, co na przybywaj¹cego niemi³e sprawia wra¿enie (£uczkiewicz, 1875).
Z jego notatek mo¿na uzyskaæ informacjê o negatywnym
wp³ywie górnictwa wêglowego na dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹: W po³owie naszego wieku, rozszerzaj¹cy siê coraz
bardziéj przemys³ górniczy zacz¹³ coraz wiêcéj zajmowaæ
miejsca, dawniéj dla uprzyjemnienia pobytu tutejszych
chorych przeznaczonego, a¿ wreszcie w 1868 r. przed³u¿one galeryê kopalni wêgla, pozbawi³y wody dwóch
najlepszych Ÿróde³ Altwasseru (£uczkiewicz, 1875).
Podobnego zdania by³ anonimowy autor, który w
Dzienniku Poznañskim zamieœci³ notkê o warunkach
uzdrowiska Salzbrunn. Nie omieszka³ tak¿e wskazaæ negatywnego wp³ywu przemys³u górniczego na po³o¿ony w
s¹siedztwie Altwasser. Autor wskazuje na du¿e zanieczyszczenie powietrza i destrukcjê zdrojowiska spowodowan¹ rozwojem górnictwa wêglowego i hutnictwa: Fakt
zanieczyszczonego powietrza rzeczywiœcie w tych stronach
istnieje; ale nie dotyczy on Salzbrunnu, tylko za górami
po³o¿onych miejsc: Altwasseru i Waldenburga. Przez te to
miejsca przerzniête kolejami ¿elaznemi, co chwila poci¹gi
parowe przechodz¹; tam to znajduje siê tyle kominów
fabrycznych dymem ziej¹cych, tyle snuje siê ustawicznie
górników od roboty przy wêglu kamiennym, w kopalniach lub fabrykach osmolonych, i¿ dos³ownie rzec mo¿na,
¿e i wzrok, i powonienie goœci przeje¿d¿aj¹cych tym widokiem i woni¹ niemal dusz¹c¹ powietrza pomurzonego zra¿onemi byæ mog¹. To té¿ s³ynny niegdyœ z ¿elazistych
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k¹pieli swoich Altwasser pod wzglêdem hygienicznym
i balneologicznym zupe³nie dziœ upad³. Mieszkañcy i w³aœciciele jego wol¹ siê trudniæ przemys³em i handlem i na téj
drodze do pieniêdzy dochodziæ ni¿ wygl¹daæ dochodu
k¹pielowych goœci (J. R., 1882).
Osoby podró¿uj¹ce po Karkonoszach dostarcza³y wiedzy g³ównie o ciekawostkach geologicznych. W rozprawie
VII pt. O górach pierwotno-warstwych, czyli oœciennych
w Karpatach, zamieszczonej w znamienitym geologicznym
dziele O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin
Polski, Stanis³aw Staszic niewiele uwagi poœwiêci³ Sudetom. Jego zainteresowania koncentrowa³y siê jedynie na
Karkonoszach, zwanych przez niego Wielikoñskimi gorami, i Górach Izerskich: Sk³ad tych gór jest granit i gnejs
jednolity, w jednym i drugim kwarc przemaga. […] Gora ta
Flins, ca³a jest z bia³ego, litego kwarcu (Staszic, 1815).
W innych publikacjach warto zwróciæ uwagê na pojawiaj¹ce siê opisy zwi¹zane z wystêpowaniem minera³ów czy
rozmaitych kruszców: Góry te [Karkonosze – przyp. aut.]
zawiéraj¹ w ³onie swoiém bogate skarby mineralne, a mianowicie dostarczaj¹ wiele wêgla kamiennego, ¿elaza,
o³owiu, miedzi i cynku (Przewodnik, 1873).
Wiele trafnych spostrze¿eñ zosta³o opisanych w
pamiêtnikach z podró¿y. Wincenty Pol podczas podró¿y po
Œl¹sku z uwag¹ œledzi³ zmieniaj¹cy siê krajobraz. Twierdzi³, ¿e coraz bardziej widoczne jest zacofanie. Podczas
pobytu w Cieplicach pozytywnie wyra¿a³ siê o zbiorze
mineralogicznym, który liczy³ ponad 12 000 egzemplarzy.
Uwa¿a³, ¿e kolekcja geologiczna jest bogata i systematycznie u³o¿ona (Zieliñski, 1974).
W pierwszym przewodniku po Cieplicach i Karkonoszach, wydanym na ziemiach polskich, autorka Rozalia
Saulson umieœci³a niewielki akapit o górniczej miejscowoœci Kowary: Miasto to w piêknej dolinie nad rzeczu³k¹ Iselbach po³o¿one, kopalniom i hutom ¿elaznym winno
za³o¿enie swoje (w r. 1148) i nazwê (Saulson, 1850).
W XIX-wiecznych publikacjach pojawiaj¹ siê tak¿e
wzmianki o mniej turystycznych regionach Œl¹ska i Sudetów. S. Staszic wspomina w swojej geologicznej publikacji
o wystêpowaniu z³ota w z³otonoœnym rejonie ci¹gn¹cym
siê od Lwówka Œl¹skiego po wieœ Miko³ajowice, w której
ze wzglêdu na odkrycie z³ó¿ od XIV w. panowa³a gor¹czka
z³ota: W tym widaæ dawne wyroby na z³oto; dziœ wszystko
zalane wod¹. Te wyroby ci¹gn¹ siê wszerz Zolen a¿ do
Lwiei gory (Löewenberg), a wzd³u¿ od Lwiei gory do Nikolstadt (Staszic, 1815).
Z kolei wspomniany ju¿ B.Z. Stêczyñski przedstawi³
opis Miedzianki, która, jak twierdzi³, s³ynie z wystêpowania rud miedzi i siarki (Stêczyñski, 1851):
Daléj Miedziana Góra nad Bobru wodami,
Miasteczko s³ynne miedzi, siarki kopalniami.
W publikacjach doœæ sporadycznie pojawia³y siê
wzmianki o eksploatacji innych surowców. Przyk³adem
mo¿e byæ Przedgórze Sudeckie, na którym uwagê przyci¹ga³y kamienio³omy granitu: W pobli¿u, w pyszném
po³o¿eniu Gorkau [Sobótka-Górka] (zajazd) ze znacznémi
³omami granitu… (Przewodnik, 1873).
PODSUMOWANIE
Dziœ XVIII- i XIX-wieczne publikacje dostarczaj¹ nam
informacji o ówczesnych sposobach zagospodarowania
surowców mineralnych i dawnych obiektach górniczych,
a tak¿e ukazuj¹ stan wiedzy i zainteresowania ówczesnych
turystów i kuracjuszy. Teksty cytowane w tym artykule
882

by³y pisane rêk¹ amatorów, st¹d te¿ czêsto nie s¹ pozbawione b³êdów. Przyk³adem s¹ wzmianki o granitowych
ponoæ stopniach prowadz¹cych na Szczeliniec Wielki.
Doœæ rzetelnie prezentuj¹ siê na tym tle prace Stanis³awa
Staszica czy Wincentego Pola, jednak¿e warto pamiêtaæ,
¿e obaj panowie mieli spor¹ wiedzê przyrodnicz¹. Warto
te¿ podkreœliæ, ¿e w XIX w. Sudety zyska³y na popularnoœci w wyniku wyjazdów w celach uzdrowiskowych. Zdroje
ziemi k³odzkiej by³y odwiedzane g³ównie przez podró¿ników i kuracjuszy niemieckich, co mia³o swoje prze³o¿enie
na powstawanie niemieckojêzycznych publikacji krajoznawczych. G³ówne skupiska Polonii znajdowa³y siê w Cieplicach
oraz w uzdrowiskach podwa³brzyskich, jak Altwasser (Stary Zdrój) i Salzbrunn (Szczawno-Zdrój). W wielu pracach
pojawiaj¹ siê historyczne informacje o oœrodkach górniczych, a tak¿e relacje ze zwiedzania rejonów przemys³owych.
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