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Słowo Wstępne

Tym razem wstęp miał być o waniałościach Gór 
Stołowych, ale los zadecydował inaej. Już pod ko-

niec ubiegłego roku wybór miejsca na kolejny Dzień 
Geomorfologa padł na Łężyce położone po południo-
wej krawędzi Gór Stołowych. Plan był prosty. Należa-
ło dojechać pociągiem do Kulina, a następnie działem 
wodnym doea Łaby i Odry wejść na łaszoną 
kulminację Rogowej Kopy, aby zapoznać się z formami 
skalnymi tzw. „Sawanny Afrykańskiej”. Potem wystar-
yło zejść w dół do pierwszych zabudowań Łężyc, do 
ośrodka wypoynkowego, opoądzić się i już można 
byłoby  zaynać geomorfologiny wieorek. Jednak, 
gdy już pyszło co do ego, to okazało się, że ten mi-
sterny plan legł w gruzach za rawą braku komunika-
cji, a w zasadzie braku odzewu ze strony ośrodka, który 
wybralismy jako miejsce pobytu na as XIV DG. 

Należało zatem znaleźć miejsce awaryjne położone 

w tej samej ęści Sudetów Środkowych. Osta-
teny wybór padł na OW „Maria” w Miejskim Lasku 
koło Lewina Kłodzkiego. To miejsce położone w obrę-
bie Wzgó Lewińskich, między Dusznikami a Kudo-
wą, nieco na ubou głównych tras turystynych 
regionu, jest może mniej atrakcyjne niż Góry Stołowe, 
ale zapewnia bezpośredni dojazd koleją. Wyniesienie 
nad poziom moa nie jest tak znane, aby nawet pod 
koniec listopada pokonać trasę z okolic Dusznik Zdroju 
do Lasku Miejskiego. Choć są również i pewne obawy. 
Pierwszy „atak” zimy nastąpił już około 12-14 listopada 
br. Śnieg pojawił się nie tylko w Karkonoszach, Górach 
Izerskich y Masywie Śnieżnika, ale według relacji PA 
– stałego uestnika DG, który z nieznanych nam po-
wodów dokonał wypadu do miejsca popedniego DG 
tj. do Kowalowej – zalegał również w okolicach Wał-
bycha (5 cm). 

Jak zwykle zatem py okazji DG należy womnieć 
o rokowaniach pogodowych na ostatni weekend li-

stopada. Według różnych doniesień pogodowych, w 
asie XIV DG w niższych piętrach Sudetów ma pano-
wać raej pogoda typowa dla pedzimia: temperatury 
poniżej +10 °C, ale bez mrozu i raej z opadami desz-

u niż śniegu. Wszystko to jednak ekulacje, poza 
tym, że nasze doświadenie z popednich Dni Geo-
morfologa uy, że zimowa pogoda panuje ęsto ped 
naszym świętem. Jak będzie tym razem? Jak pogoda 
dopisze to pewnie ładnie pod względem krajobrazo-
wym i widokowym (np. z zamku Homole), a wieo-
rem po obowiązkowej sesji referatowej towaysko i 
rozrywkowo. 

Po pykrych doświadeniach z Kowalowej (brak 
możliwości odtwaania muzyki, chociaż ęt 

był), tym razem osoby tanenie uzdolnione zadbają o 
penośny, rawny ęt audio. Liymy również na 
to, że inny stały bywalec DG, tym razem zabiee ze 
sobą swój profesjonalny aparat fotografiny …, jak 
również na to, że tym razem nie będzie óźnialskich 
na poranny pociąg do Kudowy. Tory kręte, po drodze 
wiadkty i tunele, a TIRem do Lewina trudno byłoby 
się zabrać.

Z geomorfologicznym pozdrowieniem
Andrzej Traczyk

Wrocław, 14 XI 2017 r.

Zamek Homole w Ludowem wg miedziorytu F. B. Endlera z 1804 r. Źródło: 
Zieliński A., 1991, Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie. Zakł. Narod. im. 
Ossolińskich, Wrocław‐Warszawa‐Kraków.

Na okładce Biuletynu fragment Geologische Karten vom 
Niederschlesischen Gebirge, 1:100 000, Lithographie, um 1865 
(http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90010907)

Fragment panoramy Lewina Kłodzkiego z pocz. XVIII w. (F. A. Pompejus 1862; 
źródło FotoPolska.eu). Nr 2 po lewej stronie rynku oznaczono browar. 

Restauracja (obecnie OW „Maria”) w Lasku Miejskim (południowa część Lewina 
Kłodzkiego) – pocz. XX w. Po prawej stronie kościół pw. św. Jana Nepomucena 
(źródło: h ps://dolny‐slask.org.pl/).
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Program XIV Dnia Geomorfologa

Wyjazd z Wrocławia 25 listopada pociągiem Wro-
cław – Kudowa–Zdrój o godzinie 6.08. Wysiada-

my, planowo ok. godziny 8.30 na stacji Duszniki Zdrój. 
Schodzimy do miasta i zwiedzamy zabytkowe centrum z 
Rynkiem oraz Młynem Papierniym. Z Dusznik erwo-
nym szalkiem turystynym do Ludowego i Zielonego i 
na Gomołę z ruinami wesnośredniowienego zamku 
Homole. Dalej pez pełę Polskie Wrota (660 m) do 
Jawornicy (kopalnia łupka metamorfinego) i zejście do 
Jeykowic Małych. Dalej doliną do Lasku Miejskiego i 
Ośrodka Wypoynkowego "Maria". Całość trasy ok 9,5 
km. 

Po pybyciu do OW „Maria” (około godziny 13-14), za-
kwaterowaniu i obiedzie (ok. godz. 15) sesja z prezen-

tacjami geomorfologinymi i kwizami (jeden w 

ubiegłym roku zgłosił Kierownik Zakładu, y będą jakieś 
inne tego typu atrakcje...?).

Sesja popłudniowa od godz. 17 — wystąpienia:
• A. Trayk: „Rzeźba Wzgó Lewińskich”.
• P. Migonia: „Kongres Geomorfologiny w Indiach”.
• M. Józefyk: „Jak fotografować geomorfologię?”.
• A. Trayk: „GeoCiek”.
• P. Migoń: „Konkurs wiedzy geomorfologinej”.
Po prelekcjach wieorek geomorfologiny (ok 19).

W niedzielę 26 listopada po śniadaniu (godz. 8.30) 
około godzinny 10, po wykonaniu zdjęcia gru-

powego, acer po Lewinie i okolicy. Powrót do Wro-
cławia pociągiem po godz. 13 lub 14 ( bezpośrednie 
połąeniado 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.

Okolice Lewina Kłodzkiego na czeskiej mapie 
topograficznej 1:25 000 z pocz. lat. 50. XX w.
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Ten dzień nie zapowiadał się pogodnie. Pomimo te-
go, że z Wrocławia wyjechaliśmy pociągiem o go-

dzinie 7.20, nadal było szaro i pochmurno. Pejazd do 
Boguszowa-Gorców Wschodnich pebiegał komfoo-
wo, rawnie i szybko po ęściowo zrewitalizowanej 
trasie kolejowej do Jeleniej Góry. Niestety już w Wał-
bychu Szawienko na szybach pociągu pojawiły się 
ślady deszu i to nie była jedyna zła wiadomość. 
Okazało się bowiem, że na nasz pociąg nie dotarł z po-
wodu zaania Piotr A. W okolicy Wałbycha Miasto 
uzyskaliśmy informację, że Piotr „goni” nas opóźnio-
nym o 100 minut pociągiem TLK do Jeleniej Góry. Po-
dobno obsługa pociągu TLK poradziła Piotrowi, aby 
wysiadł na stacji Wałbych Miasto i dalej kierował 
się na autobus linii nr 2 do Boguszowa—Gorców. Oka-
zało się, że ta informacja podana została za późno i 
Piotr jechał dalej w kierunku Jeleniej Góry. Sytuacja 
wydawała się o tyle „dramatyna”, że jego pociąg od 
Wałbycha nie zatymywał się na pomniejszych sta-
cjach. My do Boguszowa Wschodniego dotarliśmy 
planowo kilka minut ped godziną 9. Ponieważ siąpił 
drobny desz to oficjalne  rozpoęcie XIII Dnia Geo-
morfologa, połąone z degustacją pierników (po 
sztuce na osobę) wyprodukowanych pez Olę M., 
miało miejsce pod zadaszeniem py nieynnym bu-
dynku dworca. W trakcie tego pierwszego postoju 
uświadomiliśmy sobie, że za kilka minut pejeżdżać 
będzie pociąg TLK z Piotrem. I eywiście w jednym 

z ostatnich wagonów dojeliśmy Piotra. Pomachali-
śmy mu, mając nadzieję, że jakoś dote do nas z Sędzi-
sławia lub Marciszowa i ruszyliśmy w drogę.

Pierwszym punktem programu wycieki było 
zwiedzenie Kuźnic Świdnickich, które są dosyć do-

be zachowanym pykładem osiedla górniego z 
pełomu XIX/XX w. W Kuźnicach, zgodnie z żye-
niem, zatymaliśmy się pod sklepem (zakupy napoi, 
wyrobów cukierniych itp.). Pod sklepem staliśmy 
klika minut i chyba Monika zorientowała się, że nie 
ma wśród nas Basi S. Po jakimś asie ujeliśmy jak 
Basia idzie z kimś w naszym kierunku od strony 
dworca. Okazało się, że to był Piotr, który wysiadł w 
Boguszowie-Gorcach i peszedł piechotą, po torach do 
stacji Boguszów-Gorce Wschodni! Teraz już mogliśmy 
okojnie wyruszyć w trasę na Dzikowiec.

Poątkowo było łatwo i pyjemnie, z postojem 
py dawnym pomniku „wyzwolicieli i umacnia-

y władzy”. … itd. itp. W tym miejscu perwyam 
moją relację. Więcej będzie w v. 2.0 Biuletynu dostęp-
nej wkrótce na stronie internetowej Zakładu Geomor-
fologii :)

Andrzej Traczyk
Wrocław, 17 XI 2017

Kowalowa (Góry Kamienne) 19 – 20 XI 2016 r.

Sprawozdanie z XIII Dnia Geomorfologa
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Wzgórza Lewińskie – nieznany mikroregion 
Sudetów Środkowych

Wzgóa Lewińskie należą do mniej poznanych 
pod względem geomorfologinym ęści Sude-

tów Środkowych. Nie jest to obszar trudno dostępny 
pod względem orografinym y też komunikacyjnym, 
a wrę peciwnie. Łatwo tu dojechać samochodem, a 
ostatnio, po reaktywacji i remoncie linii kolejowej 
Kłodzko – Kudowa, również i pociągiem. Uwaga bada-
y Sudetów skupiała się jednak głównie na Górach 
Stołowych i różnorodnych elementach eźby piaskow-
cowej. Obszar Wzgó Lewińskich traktowany jest jako 
strefa tranzytowa, którą teba pokonać, aby dostać się 
na wiechowinę Gór Stołowych. W literatue geo-
morfologinej praktynie nie ma żadnej szegółowej 
charakterystyki tego obszaru. Ogólne opisy eźby 
znajdujemy w opracowaniu monografinym dotyą-
cym Gór Stołowych – Parku Narodowego Gór Stoło-
wych (Witkowski i in. 2008), w objaśnieniach do 

szegółowej mapy geologinej Sudetów w skali 
1:25 000 (arkusze Jeleniów, Lewin Kłodzki, Duszniki 
Zdrój) y też w niektórych aykułach naukowych do-
tyących budowy geologinej tej ęści Sudetów (np. 
Gierwielaniec 1965). 

Problem stanowi w tym pypadku również i okre-
ślenie zasięgu tego mikroregionu i jego pypoąd-

kowania do nadędnych jednostek podziału 
fizynogeografinego. W popularno–naukowej książce 
„Ziemia Kłodzka”, Walak (1961) wymienia Wzgóa 
Lewińskie łąnie z Obniżeniem Dusznickim, wskazując 
py tym, że są one „oddzielone od Kotliny Kłodzkiej 
zagrodą Gór Stołowych.” (s. 5). W dalszej ęści tej pu-
blikacji opisuje Wzgóa Lewińskie w następujący o-
sób: „Na północy połąenie Gór Orlickich i Stołowych 
stanowi wododziałowy garb Wzgó Lewińskich, roz-

łonkowany popenymi obniżeniami na szereg ko-
pulastych i stożkowych szytów (…). Garb ten na 
zachodzie budują łupki łyszykowe (…) leżą na nich 
płaty górno–kredowych margli i piaskowców. W jego 
północno–zachodniej ęści występują granity, (…), a 
niżej, na skłonie ku zachodowi – zlepieńce permskiego 
erwonego ągowca” (Walak 1961, s. 46). Na pod-
stawie tego opisu można sądzić, że Walak (1961) zali-
ał do Wzgó Lewińskich  również teren obejmujący 
granitowy masyw Kudowy. Womina py tym, że 
nawet Góra  Parkowa (477 m), wznosząca się nad 
uzdrowiskiem kudowskim należy jesze do Wzgó 
Lewińskich. 

W podobnej maniee wyżej cytowany autor opi-
suje interesujący nas mikroregion w monografii 

Sudetów (Walak 1968). W opracowaniu tym znajdu-
jemy informację, że Wzgóa Lewińskie obejmują ob-

szar wzniesień pylegający od 
południa do krawędzi płaskowy-
żu Gór Stołowych, strefę wodo-
działową między Bystycą 
Dusznicką a Darnkowskim Poto-
kiem i Klikawą oraz obszar wznie-
sień rozciągający się wzdłuż 
granicy państwowej na odcinku 
od Koziej Hali po Kudowę – Sło-
ne. Na schematynej mapie po-
działu fizjografinego Sudetów 
(ryc. 1) Walak (1968) peprowa-
dza północną granicę Wzgó Le-
wińskich u podstawy progu 
strukturalnego Skalniaka (915 m 
n.p.m.), Narożnika (849 m) i Kopy 
Śmierci (825 m). Tym samym do 
obszaru Wzgó Lewińskich zali-
ona została Rogowa Kopa (793 
m) z formami piaskowcowych 
ostańców wiechowinowych, 
określanych w literatue krajo-
znawej jako tzw. „Sawanna Łę-
życka” (Staffa i in. 1992). Co do 
osobu – precyzji peprowadze-
nia granic na omawianej mapie 
można mieć poważne zasteżenia. 
Wyznaone zostały one bowiem 
ęsto niezgodnie z pebiegiem 

schematynie zobrazowanych poziomic i orografią te-
renu. Pykładowo na mapie tej (ryc. 1) dostec moż-
na, że północna granica Obniżenia Dusznickiego sięga 
daleko w obręb stoliwa Gór Stołowych (aż po dolinę 
Czerwonej Wody – sic), a granica zachodnia biegnie 
działem wodnym między Bystycą Dusznicką a Klika-
wą (Bystrą).

W powszechnie wykoystywanym podziale 
fizyno-geografinym Polski autorstwa Kon-

drackiego (1988) w Sudetach nie wyróżniono Wzgó 
Lewińskich. Kondracki (1988) obszar położony pomię-
dzy Górami Orlickimi a Stołowymi określa jako Pogó-
e Orlickie (jednostka nr 332.51). W krótkim opisie tej 
jednostki podaje on, że Pogóe Orlickie „Obejmuje 
zbudowane ze skał paleozoinych, granitów i kredy 
wzgóa i obniżenia, na południe od gór Stołowych  i 

Ryc. 1. Wzgórza Lewińskie (jednostka nr 89) na mapie podziału fizyczno–
geograficznego Sudetów W. Walczaka (1968). Objaśnienia pozostałych 
jednostek: 87 – Stoliwo Gór Stołowych, 88 – Obniżenie Dusznickie, 90 – 
Obniżenie Kudowy, 91 – Góry Orlickie. 
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na zachód od Gór Orlickich, (…). W granicach Polski 
znajduje się niewielki fragment tego mezoregionu w 
okolicach uzdrowiska Kudowy, położony już w doe-
u Łaby i obejmujący ok. 65 km2 (po stronie Czeskiej 
1593 km2).” (Kondracki 1988, s. 390–391). 

W nowszej publikacji wyżej cytowanego autora 
okolice Lewina Kłodzkiego opisane zostały jako 

fragment Pogóa Orlickiego. Kondracki (1994) py 
opisie tej jednostki fizyno-geo-
grafinej womina jednak o 
Wzgóach Lewińskich. Na stro-
nie 177 znajdujemy następujący 
tekst: „Pogóe Orlickie (…). W 
granicach Polski znajduje się tyko 
niewielki fragment tego mezore-
gionu w okolicach Lewina i Ku-
dowy Zdroju (…), położony w 
doeu Łaby (Metuji) i obejmu-
jący około 65 km2, podas gdy 
cały ten region ma 1280 km2 po-
wiechni. W polskiej ęści wy-
różnia się Wzgóa Lewińskie 
(Grodziec 803 m) i Obniżenie Ku-
dowy.” Ta dodatkowa uwaga 
wprowadza jednak kolejne pro-
blemy interpretacyjne. Skoro cały 
ten obszar ma w podziale rangę 
mezoregionu, to womniane 
pez Kondrackiego (1994) Wzgó-
a Lewińskie i Obniżenie Kudo-
wy muszą  stanowić jednostki 
podędne, a więc mikroregiony, 
podas gdy w podziale Walaka 
(1968) są one równoędne Gó-
rom Stołowym y Orlickim. Po-
nadto Kondracki (1994) nie precyzuje dokładnie granic 
opisywanego mezoregionu, posługując się jedynie 
opisem wskazującym jakie zeoły skalne budują tę 
jednostkę („… obejmuje zbudowane z granitu, skał pa-
leozoinych i kredowych wzgóa, położone na zachód 
i północo-zachód od Gór Orlickich...” s. 177).

Jednoznanej delimitacji Wzgó Lewinskich nie za-
wierają również szegółowe opracowania krajo-

znawe i pewodniki turystyne dla tego regionu. W 
„Słowniku geografii turystynej Sudetów” (Staffa i in. 
1992) we wstępie podany jest pebieg południowej 
granicy Gór Stołowych. Autoy określają ją w nastę-
pujący osób: „Granicę południową Gór Stołowych 
umownie można poprowadzić wzdłuż linii Kudowa 
Zdrój – Dańów – Kulin Kłodzki – Duszniki Zdrój i da-
lej na wschód pełomową doliną Bystycy Dusznic-
kiej do Polanicy Zdroju, (...)” (Staffa i in 1992, s. 11). Na 
mapie podziału regionalnego (ryc. 2) obszar Gór Stoło-
wych opisany jest jako „Stoliwo Gór Stołowych”, a 
więc obszar o charaktee płaskowyżu, którego pe-
wodnie cechy morfologine warunkowane są pozio-
mym zaleganiem warstw skalnych. Biorąc pod uwagę, 
że obszar między Łężycami a Kudową Zdrojem budują 
granity, a skały osadowe (wieku permskiego i górno-
kredowego) pojawiają się ponownie na południe od 
linii Lewin Kłodzki – Kudowa Zdrój, trudno uznać ten 
podział za właściwy (stoliwo zbudowane z granitów?).

W pewodniku po Górach Bystyckich i Orlickich 
Mazurski (1993) podaje py okazji opisu Lewina 

Kłodzkiego taką informację: „(…) duża wieś, malowni-
o położona nad Bystrą (Klikawą) u ujścia do niej 
Wyżnika, między Wzgóami Lewińskimi od pn. a 
podnóżem Gór Orlickich od pd.” (s. 52). Z tego opisu 

wynika, że Wzgóa Lewińskie wg Mazurskiego (1993) 
obejmują obszar położony wyłąnie na północ od do-
liny Bystrej (Klikawy). Teren rozciągający się na połu-
dnie od Lewina Kłodzkiego należy zatem już do Gór 
Orlickich. Inaej zasięg tych Wzgó ujmuje Staffa 
(1996). Na stronie 11 pewodnika po Górach Stoło-
wych autor ten pisze w następujący osób na temat 
Wzgó Lewińskich: „Na południe od Gór Stołowych, 

pomiędzy nimi a Górami Orlickimi, leżą Wzgóa Le-
wińskie. Ciągną się one pomiędzy obniżeniem Kudo-
wy na zach. wzdłuż doliny Dańówki i Brameckiej 
Wody w Obniżeniu Dzusznickim na wsch. Na pd. się-
gają do granicy polsko–eskiej, a na wsch. pyjmuje 
się za ich granicę peł. Polskie Wrota (660 m) i dolinę 
Bystrej.” (Staffa 1996, s. 11).

Na koniec tej kwerendy wao pytoyć dwie 
nowsze prace naukowe traktujące o Górach Stoło-

wych (Zgoelski 1999) i o pyrodzie Dolnego Śląska 
(Żelaźniewi 2015). W pierwszej z nich lokalizacja 
Wzgó Lewińskich podana jest py okazji ogólnej 
charakterystyki Gór Stołowych. Autor tej ęści opra-
cowania opisuje granice tych Gór w następujący o-
sób: „Obszar ten jest od północy ograniony 
Obniżeniem Radkowskim, za którym znajdują się 
Wzgóa Ścinawskie, od zachodu (sic – pyp. mój) Ko-
tliną Kłodzką, a od południa Obniżeniem Dusznickim 
oraz Wzgóami Lewińskimi opadającymi dalej na po-
łudnie do Obniżenia Kudowy.” (Zgoelski 1999, s. 9). Z 
pytoonego fragmentu wynika, że Zgoelski (1999) 
uznaje za Wzgóa Lewińskie wyłąnie granitowe 
wzniesienia rozciągające się na południe od masywu 
Skalniaka (915 m) w Górach Stołowych i sięgające do 
Kudowy–Zdroju.

Najnowszą wersję podziału regionalnego Dolnego 
Śląska i Sudetów zawiera rozdział autorstwa Mi-

gonia i Kaaka (2015) zamieszony w opracowaniu 
monografinym „Pyroda Dolnego Śląska”. Autoy 
tego rozdziału na mapie podziału regionalnego Dolne-
go Śląska (ryc. 1, na str. 20 – oprac. P. Migoń) w zachod-
niej ęści Ziemi Kłodzkiej wyróżniają jedynie Góry 
Stołowe (łąnie z obszarem granitowym koło Kudo-

Ryc. 2. Podział regionalny zachodniej części Ziemi Kłodzkiej 
(oprac. M. Staffa, źródło: Staffa i in. 1992).
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wy–Zdroju) oraz Góry Orlickie. W opisie szegółowym 
piszą, że „Do Gór Stołowych są także zaliane silnie 
rozłonkowane gbiety powyżej Kudowy–Zdroju, 
zbudowane ze skał granitowych (...)” (s. 26). Z dalszej 
ęści tego opisu wynikałoby, że to zalienie granito-
wych gbietów do Gór Stołowych, ma związek z 
ochroną unikatowej eźby (piaskowcowej?) masywu 
oraz powołaniem w 1993 r. Parku Narodowego Gór 
Stołowych. Na kolejnej stronie jest mowa o Górach 
Orlickich i py okazji pojawia się nazwa fizjografina 
Wzgóa Lewińskie: „Do Pogóa Orlickiego są zaliane 
Wzgóa Lewińskie (Grodyn, 803 m) wokół Lewina 
Kłodzkiego, pechodzące bez wyraźnej granicy krajo-
brazowej w pd.-zach., granitową ęść Gór Stoło-
wych.” (s. 27).

Podsumowując peprowadzone studia literaturowe 
należy stwierdzić, że odwiedzany pez nas, w ra-

mach obchodów XIV Dnia Geomorfologa, region Sude-
tów Środkowych nie posiada ścisłego umocowania w 
podziale fizynogeografinych Sudetów. Wątpliwości 
budzić może pede wszystkim zalianie obszaru grani-
towego do płaskowyżu Gór Stołowych. Jeśli uznać, że 
Wzgóa Lewińskie stanowią pedłużenie Gór Orlic-
kich, to powinny być one ogranione od północy doli-
ną Jastębnika (dopływ Bystycy Dusznickiej), 
Wyżnika i Bystrej (dopływ Metuji). W takim pypad-
ku poza zasięgiem Wzgó pozostawałby gbiet Grod-
yna (803 m) z Gomołą (733 m – zamek Homole). 
Należałoby zatem tę granicę pesunąć bardziej na pół-
noc do doliny Brameckiej Wody (ciek ływający pez 
Słoszów) oraz doliny cieku ływającego od Kulina 
(siodło między Grodynem a gbietem odchodzącym 
na południe od Rogowej Kopy) do Dańówki. W ten 
osób Darkowskie Wzgóa oraz bezimienny obszar 
położony na zachód od doliny Dańówki i na północ-
ny–wschód od szosy Kudowa–Zdrój (Błonie) – Jeyko-
wice Wielkie – Dańów, zostałby wydzielony jako 
osobna jednostka krajobrazowa o zupełnie odmiennej 
niż Góry Stołowe morfologii (ryc. 3). Typowe dla eź-
by tego obszaru są line zaokrąglone gbiety silnie 
rozłonkowane stosunkowo krótkimi i głębokimi do-
linami enymi. Pod względem „administracyjnym” 
teren ten pypisany jest do Gór Stołowych (obszar 
PNGS), jednak powinien być on wyróżniony jako od-
rębna jednostka podziału fizynogeografinego (np. 
pod nazwą Wzgóa Jakubowickie). Brak takiego wy-
dzielenia, jak to widać na podstawie pytoonej wy-

żej literatury, rawia, że zasięg pestenny Wzgó 
Lewińskich jest różnie ujmowany pez poszególnych 
autorów zajmujących się regionalizacją Sudetów. Na 
tym pykładzie widać również, że w kwestii podziału 
fizynogeografinego oraz geomorfologinego Sude-
tów istnieje szereg problemów, które wymagają zasta-
nowienia, dyskusji i rozwiązania.

Literatura
Gierwielaniec J., 1965, Budowa geologina okolicy 

Kudowy Zdroju, Biul. Inst. Geol. 185, Z badań 
geologinych na Dolnym Śląsku. 11, s. 23–90.

Kondracki J., 1988, Geografia fizyna Polski, PWN, 
Warszawa, wyd. VI, 463 s.

Kondracki J., 1994, Geografia Polski. Mezoregiony 
fizyno-geografine, Wyd. Nauk. PWN, 
Warszawa, 340 s.

Mazurski K. R., 1993, Góry Bystyckie i Orlickie, 
Oficyna Wyd. PTTK Sudety, Wrocław, 142 s.

Migoń P., Kaak M., 2015, Regiony 
fizynogeografine, [w:] A. Żelaźniewi (red.),  
Pyroda Dolnego Śląska, PAN Oddział we 
Wrocławiu, Wrocław, s. 19-36.

Staffa M., 1996, Góry Stołowe. Pewodnik 
turystyny, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 256 s.

Staffa M., Janak J., Mazurski K. R., Zając C., 
Czerwiński J., 1992, Góry Stołowe, Słownik 
geografii turystynej Sudetów, t. 13, Wyd. PTTK 
„Kraj”, Warszawa, Kraków, 280 s.

Walak W., 1961, Ziemia Kłodzka, Spo i Turystyka, 
Warszawa, 195 s.

Walak W., 1968, Sudety. Dolny Śląsk, . I., PWN 
Warszawa, 384 s.

Witkowski A., Pokryszko B. M., Ciężkowski W. (red.), 
2008, Pyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, 
Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa–Zdrój, 
404 s.

Zgoelski M. (red.), 1999, Góry Stołowe, Wyd. Akad. 
Dialog, Warszawa, 256 s.

Żelaźniewi A. (red.), 2015, Pyroda Dolnego Śląska, 
PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 528 s.

Andej Trayk, 2017

Wzgórza Lewińskie widok ze Skalniaka (915 m) w Górach Stołowych. Panorama wygenerowana w programie MicroDEM, 
NMW Sudetów 10×10 m (K. Jancewicz)
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Wzgóa Lewińskie pomimo złożonej budowy 
geologinej nie należą do obszarów bogatych w 

surowce mineralne. Są tu wprawdzie różnorodne skały 
krystaline (są to głównie łupki łyszykowe, granity, 
granodioryty, sjenogabra, amfibolity) oraz osadowe 
(karbońskie piaskowce, zlepieńce i łupki ilaste, perm-
skie zlepieńce i arkozy oraz górnokredowe piaskowce i 
margle), ale brak w nich większych złóż rud metali-
nych [1], które w innych ęściach Sudetów były wy-
dobywane już od wesnego średniowiea. Budowa 

geologina wskazuje natomiast, że jest to region za-
sobny w surowce skalne, jednakże również i w tym 
pypadku źródła historyne i mapy nie wskazują, aby 
obszar ten wyróżniał się pod tym względem na tle in-
nych regionów Sudetów. Górnictwo nie odgrywało tu 
nigdy pewodniej roli. Na 
pesteni wieków był ob-
szar, w którym rozwijało się 
rolnictwo, pemysł dewny 
oraz emiosło usługowe, cha-
łupnie tkactwo i szklarstwo.

Północno-zachodnią ęść 
Wzgó Lewińskich budu-

ją erwone granity monzoni-
towe twoące tzw. masyw 
Kudowy. Granity te, jak i inne 
skały krystaline nie były 
jednak pozyskiwane na szer-
szą skalę. Między Kudową, 
Dusznikami a Lewinem 
Kłodzkim na starych mapach 
topografinych można do-
stec jedynie kilka małych 
kamieniołomów, w których 
wydobywano te skały na lo-
kalne poteby budowlane. 
Można pypuszać, że ze 
względu na mało koystne 
właściwości geotechnine 
(nieregularność ękań, pe-
fałdowanie) w kamienioło-
mach tych pozyskiwano 
kamień łamany, który wykoystywany był na funda-
menty, podmurówki itp. Łupki łyszykowe wółe-
śnie pozyskiwane są w jednym kamieniołomie 
zlokalizowanym w górnej ęści terenu dawnej wsi Ja-
wornica. Są to skały drobnoziarniste o wyraźnej struk-

tue łupkowej oraz srebystoszarym zabarwieniu z 
lekkim zielonkawym odcieniem. Łupek ten wykoy-
stywany jest jako materiał okładzinowy (płytki elewa-
cyjne), do budowy chodników, ogrodzeń (murki, 
słupy) oraz kamień ozdobny do dekoracji ogrodów (in-
formacje ze strony internetowej: http://www.kopalnia-
lupka.pl).

Większe znaenie goodare miały wapienie 
krystaline występujące w postaci soew wy-

stępujących w obrębie serii łupków łyszykowych na-
leżących do metamorfiku Gór Bystyckich i Orlickich. 
Na mapach topografinych z pełomu XIX i XX w. (ar-
kusze Messtichblatt 1:25 000: Lewin z 1906 roku, Bad 
Reine – 1911 r., Grunwald – 1884 r.) zaznaono kilka 
ynnych kamieniołomów wapieni oraz 6 wapienni-
ków, które działały w Dusznikach, w Ludowem [2] 
(obecnie ęść Dusznik rozciągająca się py szosie w 
kierunku peł. Polskie Wrota nosi nazwę Wapienniki), 
na Koziej Hali py drodze Orlickiej, w Zieleńcu py 
Złotej Sztolni, w Zielonym (na północ od Góry Gomo-
ła) oraz na SE skłonie gbietu Grodyna (803 m 
n.p.m). Na późniejszych wydaniach tych map z lat 20. i 
30. XX w. brak już oznaeń wapienników (KO – Kalko-
fen). Być może kres istnienia tych zakładów perób-
ych należy wiązać z małymi zasobami surowcowymi, 
a być może również, co może wydać się paradoksalne, 
z budową linii kolejowej do Kudowy. Lokalny pe-
mysł wapienniy ze względu na niską rentowność 
pypuszalnie nie wytymał konkurencji ze strony 
dobe skomunikowanych kolejowo zakładów położo-
nych w Górach Kaawskich (Wojcieszów) y też w 
dolinie Bobru (okolice Wlenia). 

Wółesne zasoby surowca węglanowego udo-

kumentowane są jako złoże marmurów kalcyto-
wych „Duszniki Zdrój (Kozicowa Hala)” py szosie do 
Zieleńca (Bobiński i in. 2004). Marmury występują w 
formie soewki, o średniej miąższości 30 m, wśród 
łupków łyszykowych na powiechni 1,4 ha a za-
twierdzone zasoby szacowane są na 1126 tysięcy ton. 

Przemysł wydobywczy Wzgórz Lewińskich

Pozostałości kamieniołomu i wapiennika na Krzyżowej Hali 
koło Dusznik Zdroju (źródło: Fotopolska.eu). 

Kopalnia węgla kamiennego w Pstrążnej (Strausseney – „uhlí”) na czeskiej mapie 
topograficznej z lat 50. ubiegłego wieku (źródło: CUZK). 
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Zawaość kalcytu wynosi w tych skałach 97,1% a dolo-
mitu 1,7%. Pomimo tych bardzo dobrych właściwości 
cheminych złoże to nie jest obecnie ekloatowane. 
Trudno też pypuszać, aby miało to się zmienić w 
najbliższej pyszłości, między innymi ze względu na je-
go występowanie w strefie ochronnej wód leniych 
Dusznik Zdroju.

Najbardziej pożądanym z punktu widzenia budow-
lanego są piaskowce górnokredowe budujące 

głównie płaskowyż Gór Stołowych. Pozyskiwane były 
one w kamieniołomach założonych wzdłuż południo-
wego progu morfologinym Gór Stołowych: dwa du-
że na stokach Skalniaka (915 m) oraz py Skałach 
Puchaa (na N od Złotna) i kilka mniejszych w Łęży-
cach i Złotnie (dolina Złotnickiego Potoku). W obrębie 
Wzgó Lewińskich i Obniżenia Kudowy piaskowce 
kwarcowe wydobywano na poteby lokalne w kilku 
niewielkich kamieniołomach: m.in. w Czermnej, Jaku-
bowicach, Kudowie i Słonem. Większość z nich została 
zaucona po 1945 r.

Jako ciekawostkę można podać, że w omawianym re-
gionie wydobywano w XIX i na poątku XX wieku 

węgiel. Wzdłuż północno-wschodniej granicy masywu 
granitowego Kudowy, między Pstrążną a Czarną Kopą, 
ciągnie się bowiem pas wychodni górnokarbońskich 
skał osadowych (głównie zlepieńców i piaskowców) 
zawierających węgiel kamienny (Wojewoda 2008). 
Peciętna szerokość tego pasa wynosi 200–250 m, ale 
w okolicy Pstrążnej pekraa 1 km. Na zachód od wsi, 
około 200 m od ówesnej granicy Prusko – Austriac-
kiej, powstała w 1805 r. kopalnia węgla kamiennego 
„Vilemina” (Chilarski 2009). Sztolnie wydobywe ist-
niały również w Pstrążnej. W latach 70. XIX w. pe-
kształcono je w kopalnię „Clemens” i połąono ze 
starymi wyrobiskami po zachodniej stronie granicy 
(kopalnia ta zaznaona jest na mapie topografinej z 
1919 r.). Jak podaje autor cytowanego opracowania e-
ska sztolnia „Vilemina” i sztolnie kopalni „Clemens” za-
trudniały od 90 do 100 górników i personelu 
pomocniego, a dzienne wydobycie węgla wahało się 
od 60 do 70 ton. Po II Wojnie Światowej prace górni-
e wznowiono w 1949 r. jednakże ich głównym celem 
było poszukiwanie surowca uranowego, kopalnia zo-
stała bowiem włąona do zakładu górniego R1 w 
Kowarach. Poszukiwania uranu nie dały pomyślnych 
rezultatów i w 1952 roku na polecenie Rosjan wejścia 
do sztolni zaminowano i wysadzono (Chilarski 2009). 
Efekty dawnej działalności górniej dały o sobie znać 
w latach 80. XX w., gdy w Pastrążnej w dwóch, na 
szęście niezabudowanych, miejscach powstały nie-
wielkie ale dosyć głebokie zapadliska.

Wydobycie kruszyw i surowców ilastych, ze 
względu na ich niewielkie i ogranione zasoby 

na terenie Wzgó Lewińskich miało również  niewiel-
kie znaenie. Pegląd map topografinych z pełomu 
XIX/XX w. wskazuje, że działało tu 5 cegielni (najwięk-
sza z nich koło Kudowy – na zachód od Parku Zdrojo-
wego, 3 koło Dusznik, 1 w Zielonem na wysokości 
ponad 650 m n.p.m!). Ponadto na mapach zaznaono 6 
żwirowni (zapewne ekloatowano w nich utwoy 
ene, ale również i zwietelinę piaskowców – 2 koło 
Słoszowa, 2 po zachodniej stronie Łężyc i 1 koło Dusz-
nik), oraz piaskownię w Kulinie położoną na wysoko-
ści ponad 680 m n.p.m. Obiekty te, podobnie jak 
większość kamieniołomów, dzisiaj już nie istnieją. Pro-
ces ich likwidacji rozpoął się już po 1945 r. Należy 
py tym mieć na uwadze, że w większości były to ma-
łe, lokalne zakłady bazujące na surowcach zwietelino-

wych (zwietelinach skał marglistych – Kudowa Zdrój, 
glinach stokowych, zwietelinach ziarnistych skał kry-
stalinych i piaskowców). 
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taktu granitu kudowskiego z łupkami metamorficznymi. Rudę 
wydobywano w niewielkich kopalniach odkrywkowych i 
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dowanej hucie w Zieleńcu (rejon Hutniczego Potoku). Ze 
względu na wyczerpanie znanych zasobów prace górnicze 
stosunkowo szybko wstrzymano. W 1902 i 1922 roku pro
wadzono prace rozpoznawcze ale nie przyniosły one pozy
tywnych rezultatów. Ponowne badania przeprowadzone w 
1962 r. w rejonie Gołaczowa, Dańczowa i Jeleniowa wyka
zały, że ze względu na silne zaburzenia tektoniczne stref 
zmineralizowanych występujące w tym rejonie rudy żelaza 
nie mają znaczenia przemysłowego (źródło: http://www.red
bor.pl/lokalizacje/golaczow.htm). Wg „Słownika geografii tu
rystycznej Sudetów – Góry Stołowe” rudę żelaza w 
Gołaczowie wydobywano już w latach 70. XV w. Wydobycie 
rud żelaza rozwinęło się w połowie XIV w. również w okolicy 
Dusznik. Surowiec wytapiano w miejscowej kuźnicy 
wzmiankowanej już w 1408 r. Złoża te szybko się wyczerpa
ły i górnictwo upadło (Staffa i in. 1992).

[2] W wyrobisku zaopatrującym ten wapiennik występowały 
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Andrzej Traczyk, 2017
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Wzgórza Lewińskie w literaturze geomorfologicznej
Wzgóa Lewińskie nie posiadają własnej literatu-

ry geomorfologinej. W opracowaniach gelolo-
ginych i fizynogeografinych znajdujemy jedynie 
ogólne i skrótowe opisy eźby tego obszaru. Również 
północno–zachodni granitowy fragment Wzgó, po-
mimo tego iż objęty jest granicą Parku Narodowego 
Gór Stołowych, nie został jak do tej pory szegółowo 
opisany. Można powiedzieć, że pod względem zainte-
resowania geomorfologinego Wzgóa Lewińskie po-
zostają w cieniu Gór Stołowych, które na pesteni 
ostatnich lat były intensywnie eklorowane nauko-
wo. Wbrew temu co zostało podane w tytule zamiesz-
ony poniżej is literatury odnosi się zatem do 
rezultatów badań prowadzonych na terenie Gór Stoło-
wych. Pedstawia ponadto wybióro jedynie publi-
kacje, które ukazały się od poątku lat 90. ubiegłego 
wieku.
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nie da się go pić. Powoduje to niezadowolenie miesz-
kańców zmuszanych do jego kupowania. O fakcie ro-
wadzania piwa do kaplicy i piciu ped oaem nikt 
nie słyszał. Peświetna rada zobowiązana zostaje pod 
groźbą kary gywny do poprawy jakości piwa, lub 
rowadzania go na własny koszt z innych miast. 
Kłodzko dnia 21.09.1787. Schroder.” Browar lewiński 
petrwał okres wojen śląskich i innych dziejowych 
zmian, jednak z końcem XIX wieku tj. w 1899 roku zo-
stał ostatenie zamknięty jako nierentowny (Kisza 
2006).

No tak miało być o logo XIV DG, a tu obszerna dy-
gresja na temat piwa, którego pecież od ponad 

100 lat w Lewinie się nie way. Rozbiemy zatem to 
logo na ynniki pierwsze. Na samej góe jest stylizo-
wany napis „Geomorfologia”. Pędzi ona na kółkach (do-
jazd i powrót z Lewina planowany jest szynobusem 
Kolei Dolnośląskich), a smuga dymu (alin) ściele się 
nad nią. To akurat niedobe – smog i te rawy, cho-
ciaż jak widać geomorfologia pe do podu, a że py 
tym trochę zepsutego powieta powstaje…, no cóż, 
kto nic nie robi … Ważniejsze jest po ym ta Geomor-
fologia pędzi. Ktoś odpowie: „no po torach” – racja, ale 
teba dodać, że te tory ułożone są na 27 metrowej wy-
sokości wiadukcie. Ta kamienna (piaskowiec ciosowy z 
Gór Stołowych – być może z kamieniołomów, które 
istniały na progu stoliwa nad Łężyc?) konstrukcja wy-
budowana została w latach 1903–1905 pod nadzorem 

włoskich inżynierów. Wiadukt ma 120 metrów długo-
ści i poprowadzony jest po łuku nad doliną Bystrej, 
która pepływa pez Lewin.

Pod łukami mostu autor loga umieścił jakieś ikony 
zwieąt. Podobno to psy, chociaż już po opubliko-

waniu ryciny na stronach FB były głosy, że to miśki są. 
Pod lewym środkowym łukiem widona jest nato-
miast postać kobieca z uniesionymi ramionami. Skoja-
enia mogą być różne, ale domyślamy się, że w ten 
osób logotwórca chciał zwrócić uwagę na najsław-
niejszą osobowość związaną z Lewinem Kłodzkim – 
Violettę Villas. Ta światowej sławy śpiewaka estrado-
wa urodziła się w 1938 r. w Belgii, jednak okres mło-
dzieńy (do 1959 r.) ędziła w Lewinie Kłodzkim, 
gdzie po wojnie osiedli jej rodzice. Pod koniec swojej 
kariery w 1988 r.  Villetta Villas powróciła do Lewina i 
zamieszkała w domu położonym nieopodal wiaduktu 
kolejowego. W Lewinie mieszkała aż do śmierci 5 grud-
nia 2011 r. 

Tyle o logo XIVDG. A może bardziej dociekliwi do-
patą się jakichś innych znaeń?

AT

Kisza W., 2006, Słów kilka o Lewińskim piwie. Strona in-
ternetowa http://www.lewinklodzki.pl/, 2017-11-14. 
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Deszyfracja loga 
XIV Dnia Geo-

morfologa nie powin-
no być trudne. Tym 
razem brak skojaeń z 
pemysłem browar-
nianym (por. XII 
Dzień Geomorfologa 
w Pławnej i słynne, 

chociaż budzące kontrowersje, „butelkowe lwy pod 
skałkami”). Lewin Kłodzki nigdy nie zasłynął z pro-
dukcji piwa. W zapiskach historynych pojawia się w 
tej rawie rok 1597, gdy miasto zakupiło od Cesaa 
Rudoa II Habsburga pywilej waenia własnego pi-
wa. Browar wybudowano we wschodniej ęści rynku  
(por. ryc. na str. 2). Funkcjonował on ze zmiennym po-

wodzeniem ponad 300 lat. Autor lokalnego serwisu 
historynego Witold Kisza podaje, że „Piwo eda-
wane było w ratuszu i okolinych goodach, a także 
w innych miastach. Z asem jednak jakość jego uległa 
takiemu pogorszeniu, że można je było edawać w 
mieście i dwóch należących do miasta wioskach: Kotle 
i Kyżanowie. Pozostałe wioski miały już prawo wy-
boru pomiędzy piwem z Lewina i Dusznik.” Cieka-
wostką jest zachowany z tego okresu dokument 
zawierający doniesienie na Radę Miasta. Autorem do-
nosu był podobno miejscowy smakosz niezadowolony 
z jakości lewińskiego trunku. Mieszkaniec sugerował w 
nim policji, że „Piwo nasze jest tak kiepskie, że nie da 

się go pić. Cierpią na tym wszyscy mieszkańcy. Pe-
świetna rada zamiast temu zaradzić, wymyka się wie-
orami do kapliki w Lasku Miejskim (…) (chodzi o 
Kaplicę pw. św. Jana Nepomucena – pyp mój). Tam – 
pesiadując ped oaem, pan burmist Franz, pan 
radca Kruger i pan celnik do białego ranka raą się z 
dala od wółmieszkańców piwem pemyconym z 
Czeskiej Oleśnicy. Czego nie zdążą wypić sami, pe-
mycają dalej w celu odedania”. 

Konsumpcja trunku dobywała się zatem w miejscu 
ustronnym, ale położonym blisko miasta i eł-

niającym poteby objaśnienia pyyn ęstych wę-
drówek poza jego obręb. Wiadomo, jakby ktoś 
ciekawski zapytał, to zacni pedstawiciele Lewina mo-
gli zawsze odpowiedzieć, że w kaplicy modlą się za po-
myślność miasteka oraz zabiegają o ochronę 

Świętego Jana Nepomuckiego ped powodzią. Jak 
wynika zatem z cytowanego donosu notable trochę 
pesadzili, bo rowadzonego piwa było tak dużo, że 
jego nadwyżkami zaęli pokątnie handlować w Lewi-
nie. Aferę udało się, jak to zwykle bywa na szytach 
władzy, jakoś zatuszować a zadanie poprawy jakości 
piwa adło na barki Rady Miasta. Jak podaje W. Kisza 
(2006) w aktach zachowała się w tej rawie odpo-
wiedź radcy Schrödera z Kłodzka, który pisał tak: „Po 
peprowadzeniu i zamknięciu dochodzenia policyjne-
go stwierdza się: prawdą jest że piwo jest tak złe, że 

DG

Dokończenie na poprzedniej stronie


