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Karkonoski Park Narodowy z otulin¹ jako geopark krajowy
Roksana Knapik1, Piotr Migoñ2
Karkonosze National Park with its buffer zone certified as the National Geopark. Prz.
Geol., 58: 1065–1069.
A b s t r a c t. The Certificate of National Geopark for the Karkonosze National Park with its
buffer zone reflects the policy of the Ministry of Environment, which aims to create a network of
national geoparks in Poland. It is also a consequence of conducting by the Karkonosze National
Park the project "Geosites inventory and assessment in the Karkonosze National Park and its
buffer zone, including preparation of the geological map of the area", which provided solid scientific basis for the recognition of Karkonosze Mts. as national geopark. The certificate highlights the geodiversity of the Karknosze Mts., which parallels its biodiversity values and is
R. Knapik
P. Migoñ
decisive for the great attractiveness of the area among the scientists and visitors alike. Features
such as mountain-top planation surfaces, glacial cirques, granite tors, and waterfalls have been
invariably listed as the key elements of geoheritage of the Karkonosze Mts. Less obvious, but no less important are various mineralogical localities, exposures of granite and metamorphic rock which provide insights into the nature of igneous and rock deformation processes in the Palaeozoic era, peat bogs bearing record of palaeoenvironmental change, and remains on past mining and mineral
prospecting. Geodiversity of the Karkonosze Mts. is well-documented in dozens of scientific publications, but also also consistently
exposed by the Karkonosze National Park and other institutions, through wide-ranging activities of popularizing geoheritage of these
mountains.
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W dniu 10 wrzeœnia br. w Szklarskiej Porêbie g³ówny
geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski podpisa³ Certyfikat
Geoparku Krajowego dla Karkonoskiego Parku Narodowego z otulin¹. Wyró¿nienie Karkonoszy tym certyfikatem
jest z jednej strony wyrazem realizowanej przez Ministerstwo Œrodowiska polityki tworzenia w Polsce sieci geoparków krajowych, z drugiej – konsekwencj¹ wykonania w
latach 2008–2009 przez Karkonoski Park Narodowy projektu pt. Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru, który dostarczy³
naukowych podstaw do przyznania Karkonoszom tego
presti¿owego statusu. Za nadaniem Certyfikatu Geoparku
Krajowego przemawia³y nie tylko niepowtarzalne walory
geologiczne oraz geomorfologiczne Karkonoszy, dobrze
udokumentowane w dziesi¹tkach publikacji naukowych i
wyró¿niaj¹ce ten masyw na tle pasa gór œrednich Europy,
ale tak¿e konsekwentnie prowadzona przez KPN oraz inne
instytucje szeroko zakrojona dzia³alnoœæ popularyzuj¹ca
dziedzictwo Ziemi i przyrodê nieo¿ywion¹ tych gór.
Geologiczne i geomorfologiczne walory Karkonoszy
oraz ich ochrona
Karkonoski Park Narodowy i jego otulina, z niezwykle
ciekaw¹ histori¹ geologiczn¹ i unikatow¹ rzeŸb¹ terenu,
spe³niaj¹ merytoryczne warunki otrzymania statusu geoparku krajowego. Do najistotniejszych walorów przyrody
nieo¿ywionej tego obszaru nale¿¹: ró¿norodnoœæ ska³ i ich
wzajemnych zale¿noœci, wyj¹tkowe zró¿nicowanie genetyczne i wiekowe form rzeŸby, w pe³ni reprezentatywne dla
gór œrednich, a tak¿e d³uga i bogata historia wykorzystania
zasobów Ziemi przez ludzi. Wspó³wystêpuj¹ one z cennymi elementami œwiata ¿ywego, niejednokrotnie bezpoœrednio je warunkuj¹c.

Zachodnia i œrodkowa czêœæ Karkonoszy zbudowane
s¹ z kilku odmian karboñskich granitów (sprzed ok. 330–
310 mln lat), w których obecne s¹ szliry biotytowe, gniazda
pegmatytów z rzadkimi mineralizacjami, ¿y³y kwarcowe
oraz dajki takich ska³, jak: aplity, lamprofiry i bazalty. Najwy¿szy szczyt Karkonoszy, Œnie¿ka (1602 m n.p.m.), jest
zbudowany z hornfelsów, czyli ³upków ³yszczykowych
przeobra¿onych termicznie na kontakcie z m³odsz¹ intruzj¹ granitu. Na wschód od Œnie¿ki wystêpuj¹ na powierzchni neoproterozoiczne i staropaleozoiczne ska³y metamorficzne os³ony granitu Karkonoszy: ³upki ³yszczykowe,
amfibolity i gnejsy, w obrêbie których wystêpuj¹ ró¿norodne mineralizacje rudne, w przesz³oœci szeroko eksploatowane (Sachanbiñski, 2005). W rejonie Lasockiego Grzbietu mo¿na spotkaæ równie¿ ska³y osadowe – geologicznie
nale¿¹ce ju¿ do niecki œródsudeckiej górnokarboñskie zlepieñce (zarys budowy geologicznej Karkonoszy we wspó³czesnym ujêciu prezentuj¹ m.in. Aleksandrowski & Mazur,
1998; Mazur, 2005 oraz Mierzejewski, 2005).
G³ówny grzbiet Karkonoszy to zrównana przez procesy erozji i denudacji wierzchowina, ponad któr¹ wznosz¹
siê pojedyncze wierzcho³ki i liczne granitowe ska³ki.
Œladem lokalnego zlodowacenia górskiego w plejstocenie
s¹ kot³y polodowcowe, a poni¿ej nich – wa³y moren bocznych i czo³owych. Zapis zimnego klimatu stanowi¹ tak¿e
rozleg³e pokrywy blokowe z charakterystycznymi formami peryglacjalnymi, m.in. wieñcami kamienistymi (gruntami strukturalnymi). W holocenie na wierzchowinie i w
obrêbie sp³aszczeñ œródstokowych rozwinê³y siê rozleg³e
torfowiska (Migoñ, 2005). Osobliwoœci¹ Karkonoszy s¹
równie¿ liczne wodospady, z najwy¿szym w polskich Sudetach Wodospadem Kamieñczyka, a tak¿e pozosta³oœci
po dawnym górnictwie i poszukiwaniach minera³ów.
Ochrona przyrody Karkonoszy ma d³ug¹ historiê.
Pierwsze obszary chronione – Œnie¿ne Kot³y i Czarny
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Ryc. 1. Zbocza polodowcowego Kot³a £omniczki (u podnó¿a Równi pod Œnie¿k¹) modelowane przez wspó³czesne sp³ywy
gruzowe. Wszystkie fot. R. Knapik

Ryc. 2. Pokrywy blokowe Czarnego Grzbietu (na wschód od Œnie¿ki) powsta³e w warunkach klimatu peryglacjalnego
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Kocio³ Jagni¹tkowski – utworzono zarz¹dzeniem w³adz
rejencji legnickiej z dnia 29 stycznia 1923 r. Pierwszy
odpowiednik rezerwatu objêtego ochron¹ pañstwow¹ powsta³ w 1933 r. i obejmowa³ 200 km2 – od Smreka w
Górach Izerskich a¿ po Okraj (Roensch, 1971). Park narodowy w polskiej czêœci Karkonoszy zosta³ powo³any w
1959 r. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat zaczêto podkreœlaæ równie¿ znaczenie ochrony i promocji geologicznych
walorów regionu karkonoskiego. W literaturze przedstawiano m.in. nastêpuj¹ce propozycje:
 uznanie Karkonoszy za reprezentatywne geostanowisko polskich Sudetów (Bobiñski i in., 1999) albo
za rezerwat litosfery (Alexandrowicz & Wimbledon,
1999);
 w³¹czenie ich do Europejskiej Sieci Geostanowisk
(Alexandrowicz, 2003), a ostatnio do Europejskiej
Sieci Geoparków (Knapik i in., 2007).
Do niedawna brakowa³o jednak kompleksowego opracowania walorów Karkonoszy z punktu widzenia dziedzictwa Ziemi i mo¿liwoœci rozwoju geoturystyki.
Dokumentacja zasobów geoturystycznych Karkonoszy
W celu udokumentowania zasobów geoturystycznych
Karkonoszy w latach 2008–2009 Karkonoski Park Narodowy zrealizowa³ projekt pt. Inwentaryzacja i waloryzacja
geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego
otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru,
który prowadzony by³ przez zespó³ autorski w sk³adzie:
Roksana Knapik (koordynator), Zygmunt Ja³a, Artur Sobczyk, prof. dr hab. Piotr Migoñ, dr hab. Pawe³ Aleksandrowski, prof. UWr, dr Adam Szuszkiewicz, prof. dr hab.
Marek Kr¹piec, Stanis³aw Madej oraz Krzysztof Krakowski (Knapik i in., 2009). Autorzy opracowania reprezentuj¹
Karkonoski Park Narodowy oraz œrodowiska akademickie
Wroc³awia i Krakowa. Projekt wykonano na zamówienie
ministra œrodowiska, za œrodki finansowe wyp³acone przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
W pierwszej fazie przedsiêwziêcia przeprowadzono
rozleg³e studia literaturowe, podczas których na terenie
parku i jego otuliny wytypowano 108 potencjalnych geostanowisk, które mia³y zostaæ opisane na póŸniejszym etapie. W czasie prac terenowych listê geostanowisk uzupe³niono o dalsze obiekty. Szczegó³owa inwentaryzacja ka¿dego geostanowiska obejmowa³a:
 wykonanie opisu geologicznego, geomorfologicznego i mineralogicznego;
 ocenê stanu;
 wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania;
 wstêpn¹ waloryzacjê wykonan¹ przez autora danego
opisu;
 dokumentacjê fotograficzn¹.
Ogó³em zinwentaryzowano 66 stanowisk le¿¹cych na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz 69 na terenie otuliny i w pozosta³ej czêœci Karkonoszy. Wszystkie
zgromadzone informacje zosta³y zebrane w bazie danych
GIS (ESRI Geodatabase), któr¹ opracowano na podstawie
arkuszy inwentaryzacyjnych. W trakcie prac terenowych
pobrano szereg próbek skalnych i mineralnych. Integraln¹
czêœci¹ tego etapu projektu by³a identyfikacja faz mineralnych oraz ska³ za pomoc¹ badañ geochemicznych (9 próbek), mikrosondy (10), dyfrakcji rentgenowskiej (50) oraz

opisów szlifów cienkich (12). Wszystkie wyniki analiz
zosta³y zinterpretowane przez autorów opracowania.
Kolejn¹ faz¹ projektu by³a waloryzacja zinwentaryzowanych geostanowisk. Jej ide¹ nadrzêdn¹ by³o wypracowanie dla obszaru Karkonoszy takiej klasyfikacji, która
pozwoli uwypukliæ ró¿nice miêdzy poszczególnymi stanowiskami, a jednoczeœnie – dziêki przejrzystym zasadom –
zminimalizuje problem subiektywizmu oceniaj¹cego.
Oparto j¹ na czterech g³ównych kryteriach, które ka¿de stanowisko, rozpatrywane jako obiekt potencjalnie atrakcyjny geoturystycznie, powinno spe³niaæ:
 dostêpnoœæ,
 stan (stopieñ zachowania),
 wartoœæ naukowa,
 wartoœæ edukacyjna.
Wszystkim kryteriom zosta³y przyznane wartoœci
punktowe, które podzielono na dwie grupy – z przedzia³u
od 1 do 5 punktów (skok co 1) za dostêpnoœæ oraz stopieñ
zachowania oraz z przedzia³u od 2 do 10 punktów (skok
co 2) za wartoœæ naukow¹ i edukacyjn¹. Waloryzacja umo¿liwi³a wyodrêbnienie geostanowisk o wartoœci od bardzo
niskiej, przez nisk¹, przeciêtn¹, wysok¹, do bardzo wysokiej. Wyniki waloryzacji zosta³y umieszczone w bazie danych. Wœród opisanych miejsc 19 uzyska³o ocenê punktow¹ wy¿sz¹ ni¿ 20 (na 30 mo¿liwych) – to one przede
wszystkim stanowi¹ o geoturystycznej atrakcyjnoœci Karkonoszy.
Ostatnim etapem prac by³o przygotowanie mapy geologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny
w skali 1 : 10 000 w wersji wektorowej. Opracowanie to
zosta³o wyró¿nione przez Komisjê Opracowañ Kartograficznych przy Ministrze Œrodowiska za wysoki poziom
merytoryczny, rzetelnoœæ i starannoœæ wykonania projektu,
co dokumentuje uchwa³a z posiedzenia komisji z dnia
24 listopada 2009 r.
Zarz¹dzanie obszarem geoparku krajowego
Atutem nowo powo³anego geoparku krajowego s¹
przejrzyste perspektywy zarz¹dzania zasobami geoturystycznymi i ich udostêpnianiem. Poniewa¿ jego obszar
pokrywa siê z zasiêgiem Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, zadania te bêd¹ mog³y byæ realizowane
przez administracjê tej instytucji. Wspó³dzia³anie z gminami karkonoskimi oraz lokalnymi organizacjami stwarza
mo¿liwoœæ geoturystycznego uaktywnienia otuliny parku,
a wieloletnia wspó³praca z oœrodkami naukowymi, jak np.
z Uniwersytetem Wroc³awskim czy Uniwersytetem
Œl¹skim, daje gwarancjê wysokiego poziomu merytorycznego prezentacji georó¿norodnoœci Karkonoszy. Du¿e znaczenie w geoturystycznym udostêpnianiu masywu ma
równie¿ dzia³alnoœæ Pracowni GIS Karkonoskiego Parku
Narodowego, posiadaj¹cej w swoich zbiorach wiele
danych, które mog¹ byæ w tym celu wykorzystane. Mo¿liwoœci pracowni pozwalaj¹ na samodzielne sporz¹dzanie
materia³ów kartograficznych, np. map geoturystycznych.
Zagospodarowanie turystyczne, œcie¿ki przyrodnicze
oraz oœrodki informacyjne
Sieæ szlaków turystycznych w Karkonoskim Parku
Narodowym i jego otulinie jest na tyle bogata, ¿e do celów
udostêpnienia ich walorów geoturystycznych praktycznie
nie zachodzi koniecznoœæ wytyczania nowych tras. Dodat1067
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Ziemi i Chata Waloñska w Szklarskiej Porêbie oraz
Sztolnie Kowary.

kowo niektóre istniej¹ce w Karkonoszach szlaki umo¿liwiaj¹ podziwiane szczególnie wartoœciowych geostanowisk przez osoby niepe³nosprawne, np. Wodospadu
Szklarki, Równi pod Œnie¿k¹ i Kot³a £omniczki. Wa¿nym
elementem infrastruktury turystycznej Karkonoszy s¹ wyznaczone w terenie œcie¿ki przyrodnicze (9), w tym jedna o
tematyce stricte geologicznej, o nazwie We wschodnich
Karkonoszach (Mierzejewski i in., 1998). Dla wiêkszoœci z
nich zosta³y opracowane przewodniki, a w terenie umieszczono dodatkowo pulpity informacyjne. Równie¿ na
obszarze otuliny KPN wytyczono szereg œcie¿ek dydaktycznych o tematyce geologicznej, których inicjatorami
by³y samorz¹dy lokalne, np. Waloñski Szlak na terenie
gminy Szklarska Porêba i Piechowice oraz Szlak Górniczy
w Karpaczu.
Dziedzictwo ziemi Karkonoszy jest prezentowane w
oœrodkach informacyjno-edukacyjnych parku. W Muzeum
Przyrodniczym KPN, w Jeleniej Górze-Sobieszowie, w jednej z sal prezentowana jest kolekcja ska³ i minera³ów Sudetów Zachodnich, w wiêkszoœci pochodz¹cych z Karkonoszy i okolic. W Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, w Szklarskiej Porêbie znajduje siê interaktywna ekspozycja dotycz¹ca geologii i geomorfologii Karkonoszy, w tym w du¿ej mierze kot³om polodowcowym.
Park pozyska³ równie¿ œrodki unijne z Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 (POWT RCz-RP) na utworzenie Centrum Informacyjnego w Karpaczu, które bêdzie
m.in. prezentowaæ georó¿norodnoœæ Karkonoszy. Termin
realizacji tego zadania to 2012 r. Dodatkowo, walory geoturystyczne Karkonoszy przedstawiane s¹ w prywatnych
oœrodkach, takich jak: Muzeum Mineralogiczne, Muzeum

Dla rozwoju geoturystyki i promocji georó¿norodnoœci
wa¿ny jest równie¿ fakt, ¿e Karkonoski Park Narodowy
jest instytucj¹, która stymuluje rozwój badañ naukowych
na obszarze Karkonoszy. Pracownicy parku s¹ inicjatorami
wielu projektów badawczych prowadzonych na tym terenie, m.in. na temat historii górnictwa, intensywnoœci procesów erozyjnych oraz ruchów masowych. KPN jest równie¿ organizatorem imprez o charakterze naukowym, w ramach których wiele uwagi poœwiêca siê tematyce przyrody
nieo¿ywionej Karkonoszy. Najbardziej znan¹ imprez¹ tego
typu jest cykliczna konferencja naukowa pt. Geoekologiczne Problemy Karkonoszy, organizowana przez Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský národní park i odbywaj¹ca siê co trzy lata. Podczas konferencji prezentowane
s¹ najnowsze wyniki badañ naukowych dotycz¹cych Karkonoszy oraz s¹siednich pasm Sudetów.
Karkonoski Park Narodowy opracowuje i wydaje wiele
publikacji poœwiêconych przyrodzie Karkonoszy, w tym
równie¿ przyrodzie nieo¿ywionej. Ostatnim wydawnictwem poœwiêconym temu tematowi by³ Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym (Knapik,
2008), który spotka³ siê z dobrym przyjêciem zarówno
wœród naukowców, jak i turystów (Migoñ, 2009). Karkonoski Park Narodowy bra³ tak¿e udzia³ w opracowywaniu
dwóch du¿ych monografii naukowych Karkonoszy: Karkonosze Polskie pod red. Alfreda Jahna (1985) oraz Karkonosze. Przyroda nieo¿ywiona i cz³owiek pod red. Micha³a P.

Ryc. 3. Owcze Ska³y w rejonie Rozdro¿a pod Przedzia³em. Granitowe ska³ki to nieod³¹czny element krajobrazu Karkonoszy

Ryc. 4. Widok z Kruczych Ska³ w Karpaczu na zbudowane ze ska³
metamorficznych Czarn¹ Kopê i Sowi¹ Dolinê
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Mierzejewskiego (2005). Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego wspó³pracuj¹ z czasopismami popularnonaukowymi i krajoznawczymi, np. w miesiêczniku Sudety
ukaza³a siê seria artyku³ów o minera³ach Karkonoszy, zaœ
obecnie prezentowany jest cykl dotycz¹cy karkonoskich
geostanowisk.
Przyroda nieo¿ywiona w edukacji ekologicznej
Karkonoski Park Narodowy w swojej ofercie edukacyjnej posiada szereg zajêæ zwi¹zanych tematyk¹ z geologi¹ i geomorfologi¹ Karkonoszy, prowadzonych zarówno
w terenie, jak i w formie lekcji kameralnych (w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej). Ich odbiorcami s¹
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów, studenci oraz osoby doros³e.
KPN organizuje tak¿e warsztaty dla nauczycieli, podczas
których przekazuje aktualne informacje na temat geologii
Karkonoszy oraz propozycje zajêæ zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Podsumowaniem edukacyjnej dzia³alnoœci parku jest
wydany w 2009 r. poradnik metodyczny dla nauczycieli pt.
Skarby Karkonoszy (Dobrowolska i in., 2009), zawieraj¹cy
scenariusze lekcji, w tym dotycz¹cych abiotycznych elementów przyrody. Poza regularnymi zajêciami pracownicy
parku opracowuj¹ i wyg³aszaj¹ wiele prelekcji z zakresu
przyrody nieo¿ywionej, kierowanych do mieszkañców regionu, turystów, nauczycieli, przewodników sudeckich
oraz innych odbiorców. Oprócz Karkonoskiego Parku Narodowego równie¿ inne instytucje s¹ aktywne na polu promocji georó¿norodnoœci Karkonoszy. S¹ to m.in. Muzeum
Przyrodnicze w Cieplicach, które regularnie organizuje
wystawy i gie³dy minera³ów, oraz Chata Waloñska w
Szklarskiej Porêbie, przygotowuj¹ca imprezy o charakterze komercyjnym.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c walory Karkonoszy, które przemawia³y za utworzeniem na tym obszarze geoparku krajowego, nale¿y stwierdziæ, ¿e:
 Karkonosze s¹ obszarem o niezwyk³ym bogactwie
geologicznym i unikatowej rzeŸbie, wyró¿niaj¹cym
siê nie tylko na tle Polski, ale szerzej – Europy Œrodkowej;
 Karkonoski Park Narodowy wraz z otulin¹ posiada
wyraŸne granice i przejrzyst¹ strukturê organizacyjn¹, co u³atwi zarz¹dzanie zasobami przyrody nieo¿ywionej;
 w Karkonoszach istnieje dobrze udokumentowana
sieæ geostanowisk;
 KPN oraz inne instytucje wspieraj¹ zrównowa¿ony
rozwój obszaru, promuj¹c geoturystykê, która jest
alternatyw¹ dla turystyki masowej;
 bogate zagospodarowanie turystyczne, oœrodki informacyjno-edukacyjne oraz edukacja ekologiczna
w zakresie przyrody nieo¿ywionej, prowadzona
przez Karkonoski Park Narodowy i inne instytucje,
stanowi zauwa¿alny wk³ad w kszta³cenie setek tysiêcy turystów odwiedzaj¹cych Karkonosze;
 KPN ma ogromne zas³ugi w inicjowaniu i koordynowaniu badañ naukowych realizowanych na obszarze
Karkonoszy;

 wspó³praca z czeskim Krkonošskim národním par-

kiem z dyrekcj¹ we Vrchlabí i planowane utworzenie polsko-czeskiego geoparku w Karkonoszach
zwiêksza szanse na pozytywne aplikowanie do
Europejskiej Sieci Geoparków.
Utworzenie geoparku niesie za sob¹ dwie zasadnicze
korzyœci. Po pierwsze, przyczyni siê do promocji georó¿norodnoœci i dot¹d niedocenianych walorów dziedzictwa
Ziemi, zwiêkszaj¹c edukacyjny wymiar turystyki w Karkonoszach, co prze³o¿y siê na podniesienie spo³ecznej
œwiadomoœci proekologicznej. Po drugie, zwróci tak¿e
uwagê na nieprzeciêtne walory obszarów po³o¿onych poza
granicami Karkonoskiego Parku Narodowego, co powinno
przyczyniæ siê do dywersyfikacji ruchu turystycznego.
Obecnie koncentracja tego ruchu na kilku wybranych szlakach i miejscach w najwy¿szych partiach Karkonoszy stanowi jedno z g³ównych wyzwañ w zarz¹dzaniu obszarem
chronionym.
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Ryc. 5. Torfowisko Upy na Równi pod Œnie¿k¹ przypominaj¹ce budow¹ i porastaj¹cymi je zbiorowiskami roœlinnymi
ekosystemy dalekiej Skandynawii

Ryc. 6. Kocio³ki wietrzeniowe, jeden z najbardziej charakterystycznych elementów mikrorzeŸby powierzchni granitowych ostañców skalnych, na Ba¿ynowych Ska³ach, w œrodkowej czêœci Karkonoszy. Obie fot. R. Knapik

1107

Karkonoski Park Narodowy z otulin¹ jako geopark krajowy (patrz str. 1065)

Ryc. 7. Wodospad Kamieñczyka – najwy¿szy wodospad polskiej czêœci Sudetów i jedna z najwiêkszych turystycznych atrakcji
Szklarskiej Porêby. Fot. R. Knapik
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