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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
ODZNAKA TURYSTYCZNA „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”

R E G U L A M I N

I. Postanowienia wstępne.
1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została 

przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.
2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na 

terenie Sudetów Polskich.
3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regu-

laminie.
II. Warunki zdobywania odznaki.
1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeń-

stwa w górach.
3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów 

Polskich (materiałem pomocniczym może być „Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycz-
nej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).

4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowol-
nie wybranej kolejności.

5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.
III. Weryfikacja.
1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzo-

na własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienio-
ne rubryki:

 • data wycieczki,
 • nazwa zdobywanego szczytu,
 • trasa wędrówki,
 • miejsce na potwierdzenie,
 • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy 

osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile 
uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK 
w Wałbrzychu.

4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty na-
leży złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK w Wałbrzychu, Rynek 9 lub przesłać pocztą wraz z załączoną 
kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 • Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 • Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku 

upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
IV. Przepisy przejściowe i końcowe.
1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Pol-

skich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na 
szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego 
Dnia Turystyki.

2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu w dniu 19 maja 
1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

Zdobywca odznaki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji 
odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi 
przepisami o ochronie danych osobowych



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
ODZNAKI TURYSTYCZNEJ ZDOBYWCY KORONY SUDETÓW POLSKICH

Podprowincja Makroregion Mezoregion Najwyższy szczyt
Wys.
w m 

n.p.m.

332
SUDETY

332.1
Przedgórze 
Sudeckie

332.11 Wzgórza Strzegomskie Krzyżowa Góra 359

332.12 Równina Świdnicka Popiel 281

332.13 Masyw Ślęży Ślęża 718

332.14 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Wrona 458

332.15 Obniżenie Podsudeckie Wzgórze Ernesta1 305

332.16 Obniżenie Otmuchowskie Brzeźnica 492

332.17 Przedgórze Paczkowskie Kalwaria2 385

332.2
Pogórze 

Zachodnio-
-Sudeckie

332.25 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie Koło Obserwatora3 340

332.26 Pogórze Izerskie Wojkowa 502

332.27 Pogórze Kaczawskie Ostrzyca 501

332.28 Pogórze Wałbrzyskie Sas 515

332.3
Sudety 

Zachodnie

332.34 Góry Izerskie Wysoka Kopa 1126

332.35 Góry Kaczawskie Skopiec 724

332.36 Kotlina Jeleniogórska Grodna 506

332.37 Karkonosze Śnieżka 1602

332.38 Rudawy Janowickie Skalnik 945

332.4/5
Sudety 

Środkowe

332.41 Brama Lubawska Zadzierna 724

332.42 Góry Wałbrzyskie Borowa 853

332.43 Góry Kamienne Waligóra 934

332.44 Góry Sowie Wielka Sowa 1015

332.45 Góry Bardzkie Kłodzka Góra 765

332.46 Obniżenie Noworudzkie Włodzicka Góra 758

332.47 Obniżenie Ścinawki Nowa Kopa 553

332.48 Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 919

332.51 Pogórze Orlickie Grodczyn 803

332.52 Góry Orlickie Orlica 1084

332.53 Góry Bystrzyckie Jagodna 977

332.54 Kotlina Kłodzka Sikornik 550

332.6
Sudety 

Wschodnie

332.61 Góry Złote Postawna 1124

332.62 Śnieżnik Śnieżnik Kłodzki 1425

332.63 Góry Opawskie Biskupia Kopa 889

1) ok. 1 km na zachód od wsi Komorów przy drodze nr 35
2) ok. 2 km na południe od centrum Gierałcic – szczyt na granicy niedaleko słupka granicznego IV/165
3) ok. 0,5 km na północny-wschód od wsi Markocice koło Bogatyni
Opracowano na podstawie: Jerzy Kondracki – Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000 r
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Wzgórza Strzegomskie
Najwyższy szczyt  Krzyżowa 359 m n.p.m.

Krzyżowa Góra – 359 m, zwana dawniej Krzyż-
ną Górą lub Bożą Męką najwyższy szczyt 
Wzgórz Strzegomskich. Wyrasta stromym, 
zwieńczonym skałkami stożkiem na wschód 
od Góry Św. Jerzego (354 m), górując nad 
Strzegomiem. 

Krzyżowa Góra zbudowana jest z młodopa-
leozoicznych granodiorytów, które na wierz-
chołku przebiły mioceńskie bazalty tworzą-
ce komin wulkaniczny z dajkami. Wyrastają 
w postaci skałek o nieregularnych kształ-
tach. W skałach budujących szczyt wystę-
puje szereg, nieraz rzadkich minerałów. 

W związku ze złożoną budową geologiczną 
na Krzyżowej Górze wykształcił się bardzo 
cenny zespół roślinności naskalnej i cie-
płolubnej, zwłaszcza na bazaltach, które 
oprócz szczytowych skałek tworzą na zbo-
czach usypiska rumoszu. Zbocza porastają 
lasy gradowe o bogatym składzie gatunko-
wym. Walory przyrodnicze szczytu spowo-
dowały, że w 1980 r. utworzono tu Obszar 
Krajobrazu Chronionego. 

W XVII w. ze zboczy Krzyżowej Góry i są-
siedniej Szerokiej (315 m) wydobywano 
ziemię pieczętną (boi), z której wytwarzano 
lecznicze tabletki „terra sigillata”, będące 
specjalnością Strzegomia, uchodzące za 
panaceum. Prawdopodobnie już wówczas 
na wierzchołku stał drewniany krzyż, który 
wielokrotnie wymieniano na nowy, jeden z 
pierwszych drewnianych 9 listopada 1800 r. 
zniszczyła burza, następny 15 kwietnia 
1819 r. uderzenie pioruna. W stulecie bitwy 
pod Dobromierzem i Strzegomiem na jego 
miejscu ustawiono krzyż żelazny. Na krzyżu 

umieszczono pozłacaną figurę Chrystusa, a 
na cokole były tablice z napisami. Z prze-
łęczy na wierzchołek prowadzą kamienne 
stopnie. Widok ze szczytu obejmuje ogrom-
ny obszar Niziny Śląskiej, Masywu Ślęży, 
Obniżenia Podsudeckiego, Góry Sowie, Wał-
brzyskie, Kamienne oraz Kaczawskie, a za 
nimi Karkonosze ze Śnieżką.
 
SZLAKI TURYSTYCZNE KRZYŻOWEJ GÓRY
Przez przełęcz pod Krzyżową Górą przecho-
dzi niebieski Szlak Martyrologii ze Strzego-
mia przez obóz Gross-Rosen do Jawora. Doj-
ście na szczyt za znakami dojściowymi od 
przełęczy. Najkrótsze dojście na Krzyżową 
Górę: ze Strzegomia szlakiem niebieskim 
– 30 min. 

fot. Waldemar Kałasznikow

6



Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Równina Świdnicka
Najwyższy szczyt  Popiel 281 m n.p.m.

Równina Świdnicka obejmuje rozległy, miej-
scami prawie płaski obszar, od doliny Strze-
gomki na północnym zachodzie po zachod-
nie podnóża Masywu Ślęży doliny Czarnej 
Wody. Na południowym wschodzie, poprzez 
przewężenie w rejonie Grodziszcza, grani-
czy z Kotliną Dzierżoniowską, a na północy 
wyodrębniają się Wzgórza Imbramowickie 
ze szczytem Pyszczyńska Góra (Buczyna) 
– 273 m, wyrastające pomiędzy dolinami 
Bystrzycy i Strzegomki. Południowo zachod-
nią granicę stanowi Obniżenie Podsudeckie. 

Najwyższe wzniesienie Równiny Świdnickiej 
– Popiel (281 m) znajduje się na południe 
od Świdnicy, nad wsią Makowice. Oś Rów-
niny Świdnickiej wyznacza kręty bieg rzeki 
Bystrzycy, która w północnej części tworzy 
niewielki, malowniczy przełom pomiędzy 
Kraskowem i Domanicami, za którymi wpły-
wa do Zbiornika Mietkowskiego. 

Popiel – 281 m, najwyższy szczyt Równiny 
Świdnickiej. Wzgórze wyrasta w zakolu Piła-
wy na jej prawym brzegu. Ciągnie się krót-
kim grzbietem z północnego zachodu na po-

łudniowy wschód. Ku rzece opada stromym 
zboczem południowo zachodnim, znacznie 
łagodniej ku północnemu wschodowi. Góru-
je nad wsią Makowice, której nowa zabudo-
wa zaczyna wspinać się na zbocze. Popiel 
zbudowany jest z mioceńskich iłów, mułków 
i piasków. Wzgórze pokryte jest użytkami rol-
nymi, a na wierzchołku porasta zagajnik. Na 
południowo-zachodnim zboczu wzgórza po-
niżej szczytu zachowały się resztki nasypu, 
stanowiące pozostałość jednego z szańców 
z okresu bitwy pod Burkatowem i Lutomią 
w 1762 roku podczas wojny siedmioletniej. 
Wał szańca w kształcie półkola ukierunko-
wany jest na zachód w kierunku doliny rzeki 
Piławy. Przez Popiel nie przebiegają żadne 
szlaki turystyczne. Jego wierzchołek otoczo-
ny jest polami uprawnymi, co utrudnia doj-
ście do szczytu. 

SZLAKI TURYSTYCZNE POPIELA
Najbliższy szlak – zielony z Krzyżowej do 
Walimia przez Bojanice – zaczyna się na 
przystanku kolejowym w Krzyżowej, w odle-
głości około 3 km na południowy wschód od 
wierzchołka Popiela. 

fot. Jacek Pielich
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Masyw Ślęży
Najwyższy szczyt  Ślęża 718 m n.p.m. 

Ślęża – 718 m, najwyższy szczyt Masywu Ślę-
ży jak i całego Przedgórza Sudeckiego. Ślęża 
zbudowana jest z odpornych skał magmowych 
gabra i granitu. Powstała w wyniku kolejnych 
ruchów górotwórczych przed milionami lat. Po-
krywające partie szczytowe Ślęży rumowisko 
skalne pochodzi z epoki lodowcowej. Ślęża jak 
i cały Masyw Ślęży znajduje się na terenie Ślę-
żańskiego Parku Krajobrazowego. Na szczycie 
Ślęży utworzono rezerwat Góra Ślęża. Drugim 
rezerwatem jest zespół przyrodniczo-krajobra-
zowy Skalna.

Badania archeologiczne wykazały, że wiel-
kie wały kamienne, istniejące na zboczu 
Ślęży od strony północnej, są tzw. kręgami 
kultowymi, którymi otaczano święte miej-
sca. Pochodzą one z lat 1300-400 p.n.e. 
Wykopaliska dokonane przez archeologów 
wrocławskich wykazały, że już we wczesnym 
okresie żelaza, ok. 500 lat p.n.e., istniała na 
Ślęży obronna osada prasłowiańska kultury 
łużyckiej. W bliskim sąsiedztwie Ślęży oraz 
na jej zboczach i szczycie, znajdują się pry-
mitywne rzeźby granitowe. 

Na szczycie Ślęży znajduje się szereg bu-
dowli: kościół filialny pod wezwaniem Na-
wiedzenia NMP z 1852 r., schronisko im. 
R. Zamorskiego z 1908 r, budynek Ośrodka 
Wrocławskiego Telewizji Polskiej z 1958 r. 
z masztem anteny nadawczej z 1972 r. 
o wysokości 136 m, krzyż milenijny z gra-
nitu z 2000 r. o wysokości 15 m, żelbetową 
wieżę widokowa z 1913 r. z oraz fragmenty 
XIII  wiecznych murów zamkowych. 

SZLAKI TURYSTYCZNIE ŚLĘŻY 
Przez Ślężę przechodzi szlak czerwony z So-
bótki do Sulistrowiczek, niebieski z Sobótki 
Zachodniej na Przełęcz Tąpadła, żółty z So-
bótki przez Wieżycę na Przełęcz Tąpadła. 
Zachodnie zbocze trawersuje zielony szlak 
ze Strzelc na Przełęcz Tąpadła. Wokół Ślęży 
przebiega czarny szlak Przełęcz Tąpadła – 
Przełęcz pod Wieżycą – Przełęczy Tąpadła. 
Przez szczyt Ślęży przechodzi czarny szlak 
archeologiczny oznaczony czarnym znakiem 
„niedźwiedzia Ślężańskiego” na białym polu. 
Najkrótsze dojście piesze: szlakiem żółtym 
z Przełęczy Tąpadła – 1 godz. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
Najwyższy szczyt  Wrona 458 m n.p.m.

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie są naj-
rozleglejszą i najbardziej zróżnicowaną czę-
ścią Przedgórza Sudeckiego o powierzchni 
około 1140 km2, stanowiącą sfalowany ob-
szar niewielkich wzniesień, pooddzielanych 
szerokimi obniżeniami, które wyraźnie wyod-
rębniają się w terenie. Zajmują południowo-
-wschodnią część Przedgórza Sudeckiego. 
Od południowego zachodu region sąsiaduje 
z krawędzią Gór Sowich, od zachodu z Kotli-
ną Dzierżoniowską, od północnego zachodu 
z Masywem Ślęży, od północnego wschodu 
leży Równina Wrocławska, na wschodzie Do-
lina Oławy, a na południu Obniżenie Ząbko-
wic i Stoszowic oraz Wysoczyzna Ziębicka. 

Wrona – 458 m, najwyższe wzniesienie 
Wzgórz Bielawskich i całych Wzgórz Niem-
czańsko-Strzelińskich. Położone jest w jego 
południowo-zachodniej części w odległości 
ok. 400 m od drogi gruntowej Ostroszowi-
ce – Myśliszów, w pobliżu wsi Myśliszów. 
Stanowi widoczną dwuwierzchołkową kul-
minację na pofalowanym terenie tuż przy 
Górach Sowich. Wyższy jest wierzchołek 
wschodni. Wrona zbudowana jest z gnej-

sów, w których występują gniazda pegma-
tytów (gruboziarniste skały zawierające 
skaleń, kwarc i mikę). Na szycie znajdują się 
niewielkie skałki. Przez szczyt wzniesienia 
biegnie dział wodny oddzielający zlewnie 
rzek Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej. Otoczenie 
Wrony pokryte jest użytkami rolnymi, nato-
miast sam wierzchołek porasta zagajnik le-
śny składający się z drzew iglastych i drzew 
i krzewów liściastych, m.in. dębów, wiązów 
i lip drobnolistnych. W odległości ok. 300 m 
na południe od Przełęczy pod Wroną, usytu-
owana jest platforma widokowa pod Wroną. 

SZLAKI TURYSTYCZNIE WRONY 
Przez szczyt Wrony nie przebiegają żadne 
szlaki turystyczne. Jej zalesiony wierzchołek 
otoczony jest polami uprawnymi, co utrud-
nia dojście do szczytu. Najbliższy szlak: żółty 
z Bielawy do Piławy Dolnej w odległości ok. 
0,4 km na zachód od wierzchołka, do któ-
rego można dojść ścieżką odchodzącą od 
szlaku turystycznego z Przełęczy pod Wroną. 
Najkrótsze dojście piesze: z Myśliszowa szla-
kiem żółtym na Przełęcz pod Wroną i krótkie 
(400 m) dojście do szczytu – 35 min.

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Obniżenie Podsudeckie
Najwyższy szczyt  Wzgórze Ernesta 305 m n.p.m.

Obniżenie Podsudeckie oddziela właściwe 
Przedgórze Sudeckie od gór jako rodzaj 
rowu tektonicznego, wypełnionego osadami
mioceńskiego morza oraz piaskami i glina-
mi czwartorzędowymi. 
Wzgórze Ernesta – 305 m, najwyższe wznie-
sienie Obniżenia Podsudeckiego. Położone 
jest w jego północno-zachodniej części, 
w odległości ok. 200 m od drogi krajowej 
nr 35 Wrocław-Świdnica-Wałbrzych-Go-
lińsk, na odcinku Słotwina-Mokrzeszów, 
w obliżu wsi Komorów. Wzgórze, wystę-
pujące na obecnych mapach jako bezi-
mienne, nazwano Wzgórzem Ernesta od 
niemieckiej nazwy Ernestinenhohe z mapy 
z roku 1936. Stanowi niezbyt widoczną 
kulminację na pofalowanym terenie tuż 
przy Równinie Świdnickiej. Teren tworzą 
plioceńskie żwiry i piaski pokryte dobry-
mi glebami. Otoczenie Wzgórza Ernesta 
pokryte jest użytkami rolnymi, natomiast 
sam wierzchołek porasta niewielki zagaj-
nik leśny składający się z drzew i krzewów 
liściastych, m.in. dębów, wiązów. Ze Wzgó-
rza Ernesta otwierają się rozległe widoki 

na Równinę Świdnicką ze Świdnicą oraz 
Masywem Ślęży w tle, a także na Pogórze 
Wałbrzyskie i Góry Sowie. W pobliżu Wzgó-
rza Ernesta w odległości ok. 800 m w kie-
runku wschodnim, tuż przy wsi Komorów, 
znajduje się murowany wiatrak – holender 
z pierwszej połowy XIX w. Później był on wy-
korzystywany jako wieża ciśnień, a następ-
nie został opuszczony. W latach 90. XX w. 
został zaadaptowany na budynek mieszkal-
ny. Wówczas uzyskał ceglaną nadbudówkę 
w miejsce kopuły i stożkowaty dach. Wia-
trak nie posiada skrzydeł. Z kolei na północ 
od Wzgórza Ernesta znajduje się nieduży 
zalew na potoku Milikówka. 

SZLAKI TURYSTYCZNE WZGÓRZA ERNESTA
Przez szczyt Wzgórza Ernesta nie przebie-
gają żadne szlaki turystyczne. Jego wierz-
chołek otoczony jest polami uprawnymi, 
co utrudnia dojście do szczytu. Najbliższe 
szlaki: czerwony ze Świebodzic do Bystrzycy 
Górnej przez Witoszów Górny, w odległości 
ok. 2,5 km na południowy zachód od wierz-
chołka.

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Obniżenie Otmuchowskie
Najwyższy szczyt  Brzeźnica 492 m n.p.m.

Brzeźnica – 492 m, najwyższy szczyt w za-
chodniej części Masywu Grochowskiego 
(Grochowej) jak i całego Obniżenia Otmu-
chowskiego. Wierzchołek tworzy skalna 
grzęda, z której roztacza się ograniczona 
panorama Sudetów Środkowych i Przed-
górza Sudeckiego. Masyw Grochowski po-
łożony jest w północno-zachodniej części 
Obniżenia Otmuchowskiego około 6 km na 
północ od Barda. Od wschodniej strony ma-
syw graniczy z Obniżeniem Ząbkowickim, 
od północy z Obniżeniem Stoszowic, a od 
zachodu i południowego zachodu zamknię-
ty jest pasmem Gór Bardzkich. Stanowi 
mikroregion Obniżenia Otmuchowskiego 
w województwie dolnośląskim. Nazywa-
ny jest też Kozimi Chrzeptami – ta nazwa 
zapisana jest już w Księdze Henrykowskiej 
z XIII w. 
Masyw stanowi samodzielny człon i pra-
wie w całości, pokryty jest zwartym lasem 
regla dolnego. Masyw charakteryzują 
stożkowe wzniesienia Brzeźnicy (492 m), 
Grochowca (432 m) i Stróżnika (418 m). 
W Masywie Grochowskim znajduje się 
zespół umocnień ziemnych Czerwone 

Szańce z okresu wojny trzydziestoletniej, 
zbudowany przez Szwedów. W całym Ma-
sywie znajduje się aż 10 fortów ziemnych, 
związanych z systemem obrony Twierdzy 
Srebrnogórskiej. W przeszłości znajdo-
wało się tutaj kilka kopalń magnezytu. 
Pozostały po nich tylko nieczynne wyro-
biska górnicze. Do chwili obecnej czynna 
jest tylko kopalnia Konstanty. W lesie po-
niżej Brzeźnickiej Góry znajduje się wcze-
snośredniowieczne grodzisko, nazywane 
przez dawnych mieszkańców polskim gro-
bem, gdzie od dawna znajdywano dawną 
broń, ozdoby i naczynia. Na początku XIX 
wieku na górze Grochowiec i Stróżnik wy-
dobywano chryzopraz, a w połowie XIX 
wieku istniały w pobliżu dwie kopalnie 
węgla brunatnego. 

SZLAKI TURYSTYCZNE BRZEŹNICY 
Przez Brzeźnicę przechodzi zielony szlak 
z Małej Przełęczy Srebrnej do Ząbkowic 
Śląskich. Południowe podnóże trawersuje 
żółty szlak z Barda Śląskiego do Ząbkowic 
Śląskich. Najkrótsze dojście na Brzeźnicę: 
z Mikołajowa szlakiem zielonym – 45 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Przedgórze Sudeckie
Mezoregion  Przedgórze Paczkowskie
Najwyższy szczyt  Kalwaria 385 m n.p.m.

Przedgórze Paczkowskie, czes. Žulovská pa-
horkatina (kulminacja Boží hora – 525 m) to 
mezoregion wchodzący w skład Przedgórza 
Sudeckiego. Obejmuje południowo-wschod-
nią część Przedgórza. Ciągnie się wąskim 
pasem o kierunku typowo sudeckim, pomię-
dzy Obniżeniem Otmuchowskim od półno-
cy, Płaskowyżem Głubczyckim od wschodu 
i Górami Złotymi od południa. Sięga niemal 
od Przełomu Bardzkiego po dolinę Białej 
Głuchołaskiej (30 km długości). 

Kalwaria – 385 m, najwyższe wzniesienie 
Przedgórza Paczkowskiego. Położone jest 
na granicy z Czechami na południe od wsi 
Gierałcice. Stanowi niezbyt widoczną kulmi-
nację na pofalowanym terenie Przedgórza. 

Teren tworzą plioceńskie żwiry i piaski po-
kryte glebami. Otoczenie Kalwarii pokryte 
jest użytkami rolnymi z kępami zagajników 
składających się z drzew i krzewów liścia-
stych. Z Kalwarii otwierają się rozległe wido-
ki na Góry Opawskie, Góry Złote, Wysoki Je-
sionik i Przedgórze Paczkowskie. Sołectwo 
Gierałcice, wieś lokowana w 1210 r., została 
wymieniona w dokumentach historycznych 
w 1284 r. jako Geralticii w 1301 r. – jako 
Gesen (Jesionów). Obecna nazwa pochodzi 
od nazwiska pierwszego sołtysa koloniza-
cyjnego. Zabytkowy kościół pw. św. Michała 
wzmiankowany był już w 1300 r. Obecnie 
jest to obiekt o cechach neogotyckich z re-
nesansową wieżą z 1615 r., zakończoną 
ostrym barokowym hełmem. Obok wznosi 
się późnobarokowa plebania. Na wzgórzu 
usytuowany jest dwór zbudowany w stylu 
gotyckim (1429 r.), przebudowany na rene-
sansowy w XVI w. Na jego frontonie umiesz-
czono herby biskupstwa nyskiego i rodziny 
von Troilcz.

SZLAKI TURYSTYCZNE KALWARII
Przez Kalwarię nie przechodzi żaden szlak 
turystyczny. W odległości około 1 km prze-
chodzi czerwony szlak z Prudnika do Paczko-
wa – odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego. 
Najkrótsze dojście na Kalwarię: z Gierałcic 
szlakiem czerwonym i dalej bez znaków – 
25 min.

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Pogórze Zachodnio-Sudeckiee
Mezoregion  Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
Najwyższy szczyt  Koło Obserwatora 340 m n.p.m.

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie – obniże-
nie tektoniczne położone pomiędzy Górami 
Izerskimi na południowym wschodzie, Gó-
rami Łużyckimi na południowym zachodzie 
a Pogórzem Izerskim na północnym wscho-
dzie.

Koło Obserwatora – 340 m, najwyższe wznie-
sienie Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckie-
go. Wzgórze położone jest na południowym 
skraju Wyniosłości Działoszyna. Wyrasta na 
prawym brzegu Miedzianki nad górnymi do-
mami Markocic w granicach Bogatyni. Zbu-
dowane jest z mioceńskich bazaltów, które 
dawniej eksploatowano w niewielkim kamie-
niołomie Bartek u południowego podnóża. 
Obecnie wyrobisko nie jest eksploatowane 
i zarasta krzewami. Doliną Miedzianki pro-
wadzi główna ulica Markocic, Jest to daw-
na szosa łącząca Bogatynię z Frydlantem w 
Czechach. Biegła tędy też linia kolejki wąsko-
torowej. Wzniesienie jest w większości od-
słonięte, wyrobisko i część zboczy porastają 
zagajniki i kępy krzewów. Koło Obserwatora 
stanowi dobry punkt widokowy na Pogórze i 
Góry Izerskie oraz Bogatynię, KWB „Turów” i 
hałdy nadkładu.

Koło Obserwatora jest terenem osadnictwa 
prasłowiańskiego. Przypuszcza się, że na 
wierzchołku mógł istnieć jakiś gródek lub 
strażnica, na co wskazywałaby stara nazwa. 
W okresie międzywojennym na zboczu od-
kryto cmentarzysko z epoki kultury łużyckiej.
Lokalizacja ta mogła mieć związek z przebie-
gającym doliną u stóp wzgórza wariantem 
Starego Traktu Handlowego Żytawsko-Jele-
niogórskiego. Z czasem Koło Obserwato-
ra stało się ulubionym celem spacerów 
mieszkańców Bogatyni i Markocic, głównie 
ze względu na walory widokowe. W 1921 r. 
na szczycie odsłonięto pomnik poświęcony 
mieszkańcom poległym w I wojnie świa-
towej. Po 1945 r. pomnik popadł w ruinę, 
a szczyt przestał być atrakcyjnym miej-
scem, ponieważ w związku z rozbudową ko-
palni węgla brunatnego Bogatynia utraciła 
walory krajobrazowe.

SZLAKI TURYSTYCZNE KOŁA OBSERWATORA
W pobliżu Koła Obserwatora nie przechodzą 
szlaki turystyczne piesze. Przez Markocice 
biegnie szlak rowerowy z Bogatyni do Jasnej 
Góry (zielony). Najkrótsze dojście z Marko-
cic, ok. 500 m na północny wschód.

fot. Stanisław Junak

13



Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Pogórze Zachodnio-Sudeckie
Mezoregion  Pogórze Izerskie
Najwyższy szczyt  Wojkowa 502 m n.p.m.

Wojkowa – 502 m, najwyższy szczyt Przed-
górza Izerskiego, a zarazem całego Pogórza 
Izerskiego. Wyrasta w północno-wschod-
niej części Przedgórza Izerskiego pomiędzy 
Świeciem na zachodzie i Giebułtowem na 
południowym wschodzie w postaci wyraźnie 
wypiętrzonego, rozległego masywu, od któ-
rego odchodzą boczne ramiona. Najdłuższe 
jest północne, sięgające przez Leszczynki 
i Sępik po Szubieniczną Górę nad południo-
wym brzegiem Kwisy pomiędzy Leśną i Czo-
chą. Także ramiona północno-wschodnie 
sięgają po Kwisę, w jej przełomie. Ku wscho-
dowi i południowemu wschodowi opadają 
łagodnie do Kotliny Mirska. Natomiast na 
południu i południowym zachodzie poprzez 
rozległą wierzchowinę łączą się z granicz-
nym grzbietem. 

Wojkowa jest zbudowana ze staropaleozo-
icznych granitognejsów oczkowych, które 
pod wierzchołkiem tworzą niewielkie skałki 
Sicina. W granitognejsach występują m.in. 
kwarc i ametysty. Szczyt jest porośnięty la-
sem świerkowo-bukowym, ku północy prze-
chodzącym w Las Stankowicki. Południowe 

i południowo-zachodnie zbocza zajmują 
użytki rolne. Wojkową oplatają liczne drogi 
leśne i polne. Z krawędzi lasów otwierają się 
rozległe widoki na Góry Izerskie i dużą część 
Pogórza Izerskiego. Północno-wschodnim 
podnóżem biegnie Giebułtowska Droga, 
a południowo-wschodnim – szosa nr 360 
z Mirska przez Giebułtów. Pomimo, iż Woj-
kowa jest najwyższym wzniesieniem regio-
nu, pomijają ją szlaki turystyczne.
 
SZLAKI TURYSTYCZNE WOJKOWEJ 
Przez szczyt Wojkowej nie przebiegają żad-
ne szlaki turystyczne. Jej zalesiony wierz-
chołek otoczony jest polami uprawnymi, co 
utrudnia dojście do szczytu. Najbliższe szla-
ki: czerwony z Czerniawy Zdroju do Biedrzy-
chowic, w odległości ok. 1,5 km na wschód 
od wierzchołka, przechodzący przez wieś 
Augustów oraz niebieski z Zamku Czocha do 
ruin Zamku Świecie, przechodzący w odle-
głości ok. 300 m na północ od wierzchołka. 
Najkrótsze dojście piesze: bez znaków, ze 
wsi Augustów w kierunku zachodnim drogą 
gruntową – 30 min. 

fot. Jacek Pielich
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Pogórze Zachodnio-Sudeckie
Mezoregion  Pogórze Kaczawskie
Najwyższy szczyt  Ostrzyca 501 m n.p.m.

Ostrzyca (Ostrzyca Proboszczowicka) – 501 m, 
najwyższy szczyt (wg najnowszych pomiarów 
499 m) Pogórza Kaczawskiego. Stanowi 
kulminację Wysoczyzny Ostrzycy, zajmują-
cej zachodnią część Pogórza. Odosobniony, 
stożkowaty, wznosi się średnio 200 m nad 
okoliczne tereny, stanowiąc wyraźną, z da-
leka widoczną kulminację i akcent krajo-
brazowy. Ze względu na kształt bywa często 
nazywana nieco pretensjonalnie „Śląską 
Fudżijamą”. 
Ostrzyca jest nekiem, czyli kominem wulka-
nicznym zbudowanym z plioceńskich bazaltów, 
które przebiły dolnopermskie zlepieńce i pia-
skowce czerwonego spągowca. Na wierzchoł-
ku i północnym zboczu bazalty tworzą skałki i 
grzędy skalne o wyraźnie widocznej oddzielno-
ści słupowej. Skałki te osiągają do 10 m wy-
sokości. Na południowym zboczu znajdują się 
największe i najpiękniejsze w Sudetach bazal-
towe rumowiska skalne. W bazalcie, oprócz oli-
winu, występują okazałe kryształy hornblendy 
osiągające do 2 cm, agaty w melafirach, kwarc 
i augit.
Już od 19.02.1930 r. (wg innych źródeł od 
1926 r.) Ostrzyca była rezerwatem przyrody 

o powierzchni 2,5 ha. Ponownie na wierz-
chołku ustanowiono rezerwat geologiczny 
„Ostrzyca Proboszczowicka” w 1962 r., na 
powierzchni 3,81 ha, potem ustanowiono 
strefę ciszy, a w 1982 r. utworzono Obszar 
Krajobrazu Chronionego obejmujący 1,190 
ha, który rozciąga się pomiędzy Bełczyną na
południowym zachodzie i Proboszczowem 
na wschodzie.
W rezerwacie chronione jest bazaltowe ru-
mowisko sklane, skałki i porastające szczyt 
lasy mieszane – lipowo-bukowo-dębowe 
z domieszką klonu, brzozy, modrzewia, gra-
bu i wiązu górskiego. W partii szczytowej 
drzewa mają skarłowaciałe formy, niżej domi-
nują drzewostany o przewadze świerka.

SZLAKI TURYSTYCZNE OSTRZYCY
Przez Ostrzycę przechodzi żółty Szlak Wy-
gasłych Wulkanów – ze Złotoryi przez Gro-
dziec, Wielisławkę, Czartowską Skałę i Ra-
taj do Jawora oraz zielony Szlak Zamków 
Piastowskich z Grodźca do Grodna. Zaczyna 
się też szlak czerwony do Dworek przez So-
botę. Najkrótsze dojście na Ostrzycę: z Beł-
czyny szlakiem zielonym – 30 min.

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Pogórze Zachodnio-Sudeckie
Mezoregion  Pogórze Wałbrzyskie
Najwyższy szczyt  Sas 515 m n.p.m.

Pogórze Wałbrzyskie jest najdalej wysunię-
tą ku południowemu wschodowi częścią 
Pogórza Zachodniosudeckiego. Położone 
jest u podnóża wzniesienia Gór Wałbrzy-
skich pomiędzy Doliną Nysy Szalonej, a do-
liną Bystrzycy. Opada w kierunku północno 
wschodnim 150 metrowym stopniem tek-
tonicznym ku Obniżeniu Podsudeckiemu. 
Dzieli się na cztery mikroregiony: Obniżenie 
Wolbromka, Pogórze Bolkowskie, Pogórze 
Świebodzickie i Kotlinę Wałbrzyską.
 
Sas – 515 m, najwyższy szczyt Pogórza Wał-
brzyskiego jak i całego Pogórza Zachodnio-
-Sudeckiego, mający kształt wydłużonego 
wierzchołka. Zbocze zachodnie i północne 
stromo opada do Doliny Czyżynki, wzdłuż 
której rozciąga się wieś Struga, południowe 
i wschodnie łagodnie opada do Obniżenia 
Szczawienka. Sas zbudowany jest ze skał 
osadowych i przeobrażonych z epoki dewo-
nu i karbonu. Są to głównie ławice zlepień-
ców, przegrodzone warstwami łupków. Na 
północnym stoku na wysokości ok. 450 m 
n.p.m. znajduje się kilka ostańców zlepień-

cowych. Od strony zachodniej i północnej 
na stromych zboczach Sas porośnięty jest 
lasem liściastym (dąb, buk, klon, jarząb), 
natomiast od południa i od wschodu sto-
ki są pokryte łąkami i polami uprawnymi. 
Administracyjnie Sas położony jest na tere-
nie gminy Stare Bogaczowice w sołectwie 
Struga opodal Szczawna-Zdroju. W pobliżu 
Sasa przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 
375 – Wałbrzych-Dobromierz i nr 376 – Wał-
brzych-Gorce. Ze szczytu Sasa rozpościerają 
się widoki w kierunku południowym i wschod-
nim na Góry Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie, 
Pogórze Wałbrzyskie i Masyw Ślęży. 

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC SASA 
Przez szczyt Sasa nie prowadzą żadne zna-
kowane szlaki turystyczne. W pobliżu prze-
biega niebieski szlak z Doliny Czyżynki przez 
Zamek Cisy, Strugę i Trójgarb do Witkowa 
Śląskiego (stacja kolejowa), oraz szlak czer-
wony – ze Szczawna-Zdroju przez Czerwone 
Wzgórze, Strugę do Zamku Cisy. Najkrótsze 
dojście piesze: od szlaku dojściowego spod 
Pomnika Ułanów – 20 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Zachodnie
Mezoregion  Góry Izerskie
Najwyższy szczyt  Wysoka Kopa 1126 m n.p.m.

Góry Izerskie tworzą zachodni człon Sudetów. 
Od wschodu i południowego wschodu sąsia-
dują z Kotliną Jeleniogórską i Karkonosza-
mi, od południa i południowego zachodu 
poprzez dolinę Nysy Łużyckiej z Górami Łu-
życkimi, a na północy łączą się z Pogórzem 
Izerskim. 
Polską część Gór Izerskich obejmują dwa 
równoległe, zbudowane ze skał metamor-
ficznych pasma: północne, niższe – Grzbiet 
Kamienicki oraz południowe, wyższe – Wy-
soki Grzbiet. Rozdzielają je doliny: Kwisy od 
zachodu i Małej Kamiennej od wschodu. 
Zwornikiem obu grzbietów jest Rozdroże 
Izerskie (767 m).

Wysoka Kopa – 1126 m, najwyższy szczyt 
całych Gór Izerskich (polskich i czeskich). 
Znajduje się w środkowej części Wysokie-
go Grzbietu w masywie Zielonej Kopy. Jest 
to najwyższa centralna partia Wysokiego 
Grzbietu o charakterze rozległej kopuły. 
Z północnej i wschodniej krawędzi wyra-
stają jeszcze dwa kopulaste szczyty: od za-
chodu Sine Skałki (Kopa) – 1122 m i Przed-
nia Kopa – 1114 m. W części południowej 

wznoszą się niższe Złote Jamy – 1088 m. 
Zielona Kopa leży na wododziale zlewisk 
Morza Bałtyckiego i Północnego. Z jej pół-
nocnych zboczy wypływa Kwisa i jej dopływy, 
z południowo-wschodnich – dopływy Ka-
miennej, a z południowo-zachodnich – do-
pływy Izery. 
Wysoka Kopa stanowi południowo-wschod-
ni wierzchołek Zielonej Kopy. Zbudowana 
jest z granitów i gnejsów oraz łupków łysz-
czykowych.
Szczyt jest ponownie zalesiony po klęsce 
ekologicznej z lat osiemdziesiątych XX wieku.
Od połowy średniowiecza były to najbardziej 
tajemnicze tereny poszukiwań kruszców 
i kamieni szlachetnych, czego pamiątką jest 
nazwa niewielkiej kopki Złote Jamy (1088 m).

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC WYSOKIEJ KOPY
Przez Wysoką Kopę w odległości ok. 300 m 
na północ od wierzchołka, przechodzi czer-
wony szlak – Główny Sudecki im. M. Orło-
wicza – ze schroniska na Stogu Izerskim 
do Szklarskiej Poręby Górnej przez Wysoki 
Kamień. Najkrótsze dojście z Jakuszyc – 
1 godz. 45 min.

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Zachodnie
Mezoregion  Góry Kaczawskie
Najwyższy szczyt  Skopiec 724 m n.p.m.

Skopiec – 724 m, najwyższy szczyt Gór Ka-
czawskich. Stanowi północną kulminację 
w masywie utworzonym razem z niższym 
Barańcem (723 m). Ostatnie źródła wyka-
zują, że najwyższy jest Baraniec, drugi Ma-
ślak (720 m), oddzielony od nich Przełęczą 
Komarnicką, a Skopiec ma mieć zaledwie 
718 m. Od dawna uchodzi jednak za naj-
wyższy szczyt nie tylko Grzbietu Zachodnie-
go ale całych Gór Kaczawskich. 

Szczyt nie posiada walorów widokowych. 
Jego północne zbocze opada ku dolinie 
Świerzawy, a północno-wschodnie do doliny 
Kaczawy w Wojcieszowie Górnym. Z północ-
nego zbocza wyrasta Cisowa, a ze wschod-
niego – Meszna. Wg niektórych starych 

opisów na północnym zboczu Skopca miało 
stać schronisko turystyczne, ale być może 
chodziło tu o obiekt w rejonie Przełęczy Ko-
marnickiej. Na wierzchołku stała niegdyś 
drewniana wieża triangulacyjna, która za-
pewniała rozległy widok. 

Skopiec jest zbudowany ze staropaleozo-
icznych łupków zieleńcowych. U północ-
nego podnóża ciągną się kambryjskie 
marmury kalcytowe i dolomityczne oraz 
soczewy staropaleozoicznych ryolitów. 
W wielu miejscach na zboczach stoją 
zieleńcowe skałki, niżej także wapienne. 
Do bardziej znanych należy Cisowa i Chro-
stnik. Cały szczyt porasta świerkowy lub 
świerkowo-bukowy las, miejscami mający 
charakter zbliżony do pierwotnego, z bo-
gatym podszyciem. Jedynie u północnego 
i wschodniego podnóża ciągną się użytki 
rolne. W lesie znajdują są stare i nowsze 
wyrobiska kamieniołomów. W związku 
z tym zbocza oplata gęsta sieć dróg le-
śnych.

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC SKOPCA 
Przez płytkie siodło pomiędzy Skopcem 
a Barańcem przechodzi niebieski szlak E3, 
z Przełęczy Widok do Radomierza, a przez 
Przełęcz Komarnicką i północnym zboczem 
Skopca trawersuje żółty szlak z Komarna 
do Wojcieszowa. Najkrótsze dojście na Sko-
piec: szlakiem żółtym z Komarna do przełę-
czy Komarnickiej, następnie szlakiem nie-
bieskim do siodła Pod Skopcem i dalej bez 
znaków 150 m w kierunku północnym na 
szczyt – 1godz. 15 min. 

fot. Iga Czwartacka-Dobrzyńska
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Zachodnie
Mezoregion  Kotlina Jeleniogórska
Najwyższy szczyt  Grodna 506 m n.p.m. 

Grodna – 506 m, najwyższy szczyt Wzgórz 
Łomnickich jak i całej Kotliny Jeleniogór-
skiej wyrasta okazałym masywem na ich 
południowym zachodzie. Położony jest po-
między Marczycami na południowym zacho-
dzie, Sosnówką na południu i Staniszowem 
na północnym wschodzie. Tworzy go rozległa 
kulminacja z kilkoma niższymi wierzchoł-
kami, nad którymi wyraźnie góruje główny 
szczyt Grodnej.

Zbudowany jest z młodopaleozoicznych gra-
nitów porfirowatych, które w wielu miejscach 
występują na powierzchnię w postaci okaza-
łych skałek i urwisk skalnych. Część z nich 
posiada własne nazwy. Największymi są: na 
zachodnim zboczu, przy szlaku niebieskim, 
Urwisko (15 m, wierzchołek udostępniają 
schodki), pod wierzchołkiem Skalna Ścia-
na (30-metrowa grzęda o wysokości około 
12 m) i nieco oddalone ku północy Lewisko. 
Cały szczyt porasta las świerkowy, co obec-
nie pozbawia Grodną cech widokowych.

Książę Heinrich LXII von Reuss w 1806 r. 
rozpoczął wznoszenie na Grodnej zamecz-
ku myśliwskiego w postaci romantycznej 
ruiny. Prace trwały podobno aż do 1842 r. 
Zameczek wyposażono w basztę, która słu-
żyła jako wieża widokowa. Nazwano go od 
imienia właściciela Heinrichsburg i nazwa ta 
była często przenoszona również na wznie-
sienie – Zamek Księcia Henryka.

Obecnie Zamek Księcia Henryka jest w po-
siadaniu prywatnym i został wpisany do re-
jestru Pomnika Historii. W przeciągu kilku 
lat z użyciem historycznej zaprawy odnowio-
no mury, wstawiono nową klatkę schodową 

na wieżę, a dawną salę rycerską nakryto 
dwuspadowym dachem. Dodatkowo, upo-
rządkowano cały wierzchołek, tworząc prze-
strzeń do wypoczynku. Bardzo dobry punkt 
widokowy na Karkonosze, fragment Rudaw 
Janowickich oraz Gór Izerskich.

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC GRODNEJ
Przez Grodną prowadzi żółty szlak z Jeleniej 
Góry przez Staniszów do Sosnówki i dalej 
do Karpacza Górnego przez Grabowiec oraz 
kończy się szlak niebieski z Cieplic ŚIąskich-
-Zdrój przez Marczyce. Najkrótsze dojście 
na Grodną: szlakiem niebieskim z Marczyc 
– 45 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Zachodnie
Mezoregion  Karkonosze
Najwyższy szczyt  Śnieżka 1602 m n.p.m. 

Śnieżka – 1602 m, najwyższy szczyt Kar-
konoszy, Sudetów Zachodnich jak i całych 
Sudetów i Masywu Czeskiego. Wyrasta po-
nad 200 m nad otaczające ją sąsiednie 
szczyty Głównego Grzbietu Karkonoszy. 
W kierunku zachodnim poprzez Przełęcz 
pod Śnieżką łączy się z rozległą Równią Pod 
Śnieżką (ok. 1430 m). W kierunku południo-
wo-wschodnim przechodzi w Grzbiet Czarny 
z Czarną Kopą (1407 m).

Zbocza Śnieżki są bardzo strome. Od stro-
ny północnej opadają około 500 metrowym 
rumowiskiem sklanym do Kotła Łomniczki, 
a od południowego-zachodu do około 600 
m położonego niżej Obři dolu. 
Szczyt Śnieżki zbudowany jest z twar-
dych skał metamorficznych – hornfelsów, 
a w części zachodniej również z granitów. 
Pokryty jest rumowiskiem skalnym opada-
jącym olbrzymim do Kotła Łomniczki. Na 
głazach i między nimi występują rośliny cha-
rakterystyczne dla piętra alpejskiego i ob-
szarów subarktycznych. Śnieżka znajduje 
się na terenie Karkonoskiego Parku Naro-

dowego utworzonego 1 stycznia 1959 roku, 
w jednym z rezerwatów ścisłych. 
Na szczycie Śnieżki znajduje się szereg bu-
dowli: po stronie polskiej kaplica św. Waw-
rzyńca z lat 1665-1681, schronisko Na 
Śnieżce i Wysokogórskie Obserwatorium 
Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa 
z lat 1967-1976; po stronie czeskiej – bu-
dynek Poczty Czeskiej oraz górna stacja ko-
lejki linowej z 1949 r. 

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC ŚNIEŻKI
Przez Śnieżkę przechodzi czerwony szlak gra-
niczny – Droga Przyjaźni, od Śląskiego Domu 
na Przełęczy pod Śnieżką do Przełęczy Okraj 
przez Czarny Grzbiet i Sowią Przełęcz. Północ-
ne i połnocono-wschodnie zbocze trawersuje, 
okrążając szczyt Drogą Jubileuszową, szlak 
niebieski – z Równi Pod Śnieżką na Przełęcz 
Okraj przez Czarny Grzbiet, Sowią Przełęcz 
i Grzbiet Kowarski. Na szczycie kończy prze-
bieg czarny szlak z Karpacza przez Biały Jar, 
Kopę. Najkrótsze dojście piesze: szlakiem 
czerwonym i czarnym z Przełęczy pod Śnieżką 
– 30 min.

fot. Alek Ziółkowski
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Zachodnie
Mezoregion  Rudawy Janowickie
Najwyższy szczyt  Skalnik 945 m n.p.m. 

Skalnik – 945 m, najwyższy szczyt Rudaw 
Janowickich. Wznosi się w postaci wyniosłe-
go, zwartego grzbietu o dwóch blisko poło-
żonych kulminacjach: północno-wschodniej 
945 m i południowo-zachodniej 936 m, 
tworzących wspólny wierzchołek. Masyw 
Skalnika wydziela wyraźne przełęcze: na 
południowym zachodzie – Przełęcz pod 
Bobrzakiem, a na północnym wschodzie – 
Przełęcz Rudawska. Północno-zachodnie 
zbocze opada dość stromo do doliny Karp-
nickiego Potoku, wschodnie i południowo-
-wschodnie, łagodniejsze, odwadnia Czar-
nowskl Potok, prawy dopływ Żywicy.
Skalnik zbudowany jest z waryscyjskich gra-
nitów karkonoskich. Na zboczu północno-
-zachodnim ciągną się granitowe rumosze 
skalne. Okazalsze, noszące nazwę Gołobo-
rze, ciągnie się pod wyższym wierzchołkiem 
i jest doskonale widoczne z niższego. Na 
niższym szczycie i grzbiecie południowym 
ciągnie się szereg okazałych skałek. Naj-
większa jest skałka na niższym wierzchoł-
ku, nosząca nazwę: Ostra Mała, która jest 
sztucznie udostępniona i zabezpieczona.
Cały szczyt porastają lasy świerkowe i świer-
kowo-bukowe regla dolnego i górnego. Na 

wierzchołku Skalnika świerki przybierają 
formy skarlałe.
Skalnik znajduje się na terenie Rudawskie-
go Parku Krajobrazowego.
Co do wysokości Skalnika istniały wątpliwo-
ści. Uważano, że najwyższym punktem jest 
Ostra Mała. Pomimo znacznej frekwencji 
i walorów widokowych, na Skalniku nigdy 
nie powstało schronisko turystyczne.

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC SKALNIKA
Skalnik jest punktem węzłowym czterech 
szlaków. Pod południowo-wschodnim 
wierzchołkiem znajduje się węzeł szlaków. 
Przechodzą tędy: czerwony Główny Szlak 
Sudecki z Bukowca i Szarocina, niebieski 
szlak E3 ze Szwajcarki przez Wołek i z Pisa-
rzowic przez Czarnów, zielony szlak z Kowar 
i z  Marciszowa przez Wielką Kopę oraz 
żółty szlak z Karpnik i Przełęczy Kowarskiej. 
Na szczytową Ostrą Małą prowadzi od węzła 
szlak dojściowy (czerwone trójkąty). Przez 
sam wierzchołek przechodzi tylko niebieski 
szlak E3. Najkrótsze dojście na wierzchołek 
Skalnika: ze schroniska Czartak szlakiem 
niebieskim – 45 min.

fot. Jacek Pielich
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Brama Lubawska
Najwyższy szczyt  Zadzierna 724 mn.p.m.  

Zadzierna – 724 m, najwyższy szczyt Bramy 
Lubawskiej. Stanowi kulminację pasma za-
czynającego się na południowym zachodzie 
Zadzierną, a kończącego się na północnym 
wschodzie Sołtysem. Ciągnie się w zakolu 
Bobru, wzdłuż jego lewego brzegu, od Jezio-
ra Bukówka po ujście Świdnika. Zadzierna 
wyrasta nad północno-wschodnim brze-
giem Jeziora Bukówka. Wyniosły szczyt ma 
bardzo strome zbocza północno-zachodnie 
i południowo-zachodnie. Grzbiet i oba te 
zbocza usiane są licznymi skałkami różnej 
wielkości.

Ze szczytu roztacza się widok: od Královec-
keho Špičaka na południu, po Wielką Kopę 
na północy. Od lewej – Královcký Špičak, 
dalej Žacléř. Na horyzoncie – Rýchory. Na-
stępnie – dolina górnego biegu Bobru oraz 
rozciągające się zaporowe jezioro Bukówka. 
Po lewej stronie jeziora wznosi się Szczepa-
nowskl Grzbiet. Przy dobrej widoczności w 
prawo od Žacléřa widnieje Černa Hora. Na 
zachodzie – masyw Lasockiego Grzbietu 
kulminujący Łysociną, nad którą widnieje 
Śnieżka. Od niej w prawo widoczne są: Czar-

na Kopa oraz Czoło. W kierunku północno-
-zachodnim wznosi się Chełmczyk i Świer-
czyna. Nad nią widoczny jest Leszczyniec 
oraz Rudawy Janowickie z kopułą Skalnika. 
Dalej, w kierunku północnym, wznosi się 
Wołek i Wielka Kopa. Przed 1945 r. szczyt 
stanowił pomnik przyrody. 

Zadzierna jest zbudowana z dolnokarboń-
skich zlepieńców kulmowych. Szczyt Za-
dziernej porasta las świerkowy z nieznaczną 
domieszką innych gatunków drzew. Podnó-
ża i południowo-wschodnie zbocze ma od-
słonięte, zajęte przez łąki. 

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC ZADZIERNEJ
Przez Zadzierną przechodzi szlak czerwony – 
Główny Szlak Sudecki, z Lubawki na Skalnik 
przez Szarocin. Od południa pod Zadzierną 
przechodzi szlak niebieski, z Lubawki przez 
Bukówkę, Szczepanów, Niedamirów na Prze-
łęcz Okraj, a od północy przez przełęcz pomię-
dzy Zadzierną a Dziurawą Skałą przechodzi 
szlak zielony, z Lubawki na Rozdroże Kowar-
skie. Najkrótsze dojście na Zadzierną: ze wsi 
Bukówka szlakiem czerwonym – 30 min. 

fot. Kazimierz Szymela

22



Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Wałbrzyskie
Najwyższy szczyt  Borowa 853 m n.p.m. 

Borowa – 853 m, najwyższy szczyt Gór Wał-
brzyskich, jak i Gór Czarnych, mający kształt 
stromo wypiętrzonego stożka. Zbocze pół-
nocne opada bardzo stromo do Przełęczy 
Pod Borową (675 m), oddzielającą Borową 
od Suchej (776 m) i do Przełęczy Koziej 
(653 m), oddzielającą ją od Kozła (774 m). 
Południowe, łagodniejsze, opada do Wyżyny 
Unisławskiej.
Masyw Borowej zbudowany jest głównie 
z porfirów falzytowych i kwarcowych na 
podbudowie osadów mułowo-piaszczystych 
dolnego i górnego karbonu. Kształt masywu 
to pozostałość po kominie wulkanicznym 
i strumieniach lawowych. Na południowym 
zachodzie stoku Borowej ma swoje źródła 
rzeka Ścinawka, lewobrzeżny dopływ Nysy 
Kłodzkiej. Jest jedyną rzeką w Sudetach, 
której górny i dolny bieg znajduje się w Pol-
sce, a środkowy w Czechach. Drugą rzeką, 
która wypływa z masywu Borowej jest Pełcz-
nica, prawy dopływ Strzegomki.
Masyw Borowej porośnięty jest głównie 
lasem świerkowym, z miejscami o charak-
terze lasu mieszanego. Szczyt pokryty jest 
rzadkim lasem mieszanym. Wierzchołek 

Borowej obecnie porasta nowo nasadzo-
ny drzewostan. Gęstość runa leśnego jest 
uboga.
Borowa znajduje się na terenie Parku Krajo-
brazowego Sudetów Wałbrzyskich.
W drugiej połowie XX wieku na szczycie sta-
ła drewniana wieża triangulacyjna. W 2017 
r. na szczycie wzniesiono ponad 16-metro-
wą wieżę widokową.

SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC BOROWEJ
Przez Borową przechodzą: szlak czerwony 
od Dworca Głównego PKP w Wałbrzychu do 
Rusinowa przez Przełęcz Pod Borową, Kozią 
i Szypką; szlak czarny od Dworca Głównego 
PKP w Wałbrzychu do Sobięcina przez Prze-
łęcz Szypką, Kozią, Pod Borową, Glinik Stary. 
Przez Przełęcz Pod Borową i Przełęcz Kozią 
przechodzą: szlak niebieski z Wałbrzycha 
do Karpacza i żółty z Wałbrzycha Głównego 
PKP do Sobótki. Przez Ptasie Rozdroże prze-
chodzi szlak zielony z Jedliny Górnej na Ja-
łowiec. Najkrótsze dojścia piesze: szlakiem 
czarnym z Zacisza Trzech Gór – 45 min, 
szlakiem czarnym z Kamionki – 45 min. 

fot. Krystyna  Kuriata
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Kamienne
Najwyższy szczyt  Waligóra 934 m n.p.m. 

Waligóra – 934 m, najwyższy szczyt Gór Ka-
miennych, jak i Gór Suchych. Jest jednym 
z najwyższych w Sudetach Środkowych. 
Posada kształt stromo wypiętrzonego stoż-
ka. Zbocze północne opada bardzo stromo 
do Przełęczy Trzech Dolin, która oddziela 
Waligórę od Granicznej i Klina na północy. 
Łagodniejsze południowe zbocze, obniża się 
do szerokiego siodła – Rozdroża Pod Wali-
górą, poprzez które łączy się z grzbietem 
granicznym i odchodzącym na zachód krót-
kim ramieniem z najwyższymi szczytami: 
Suchawą, Kostrzyną i Włostową. 

Wierzchołek tworzy wydłużony południkowy 
grzbiet o równie stromych zboczach: zachod-
nim i wschodnim. Szyt Waligóra zbudowany 
jest z permskich porfirów kwarcowych (tra-
chitów), w których występuje m.in. oligoklaz. 
Masyw Waligóry porośnięty jest głównie la-
sem świerkowo-bukowym regla dolnego, a w 
partii szczytowej przechodzącym w górnore-
glowy. Wierzchołek Waligóry, niegdyś odsło-
nięty, obecnie porasta las świerkowy z nie-
wielką domieszką drzew liściastych, głównie 
buków, które mają już skarlałe formy. 

Waligóra znajduje się na terenie Parku Kra-
jobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 
Szczyt okalają drogi leśne, z których jedna 
prowadzi od południa na wierzchołek. Wio-
dą nimi trasy „Biegu Gwarków”. Waligóra 
jest znana z długotrwałego zalegania śnie-
gu, ale nie nadaje się do uprawiania narciar-
stwa ze względu na zalesienie i nachylenie 
zboczy. Po 1945 r. na zarośniętym szczycie 
stała drewniana wieża triangulacyjna, słu-
żąca także jako widokowa. Później uległa 
zniszczeniu i została rozebrana. Poniżej 
szczytu na wylesionych zboczach rozpoście-
rają się panoramy w kierunku południowym 
oraz w kierunku północnym.
 
SZLAKI TURYSTYCZNE OKOLIC WALIGÓRY
Przez Waligórę prowadzi żółty szlak z Goliń-
ska przez Przełęcz Trzech Dolin do Głuszy-
cy, a zachodnie zbocze trawersuje niebieski 
szlak z Mieroszowa przez Przełęcz Trzech 
Dolin do Wałbrzycha oraz czarny szlak 
z Przełęczy Pod Szpiczakiem do Przełęczy 
Trzech Dolin. Najkrótsze dojście piesze: 
szlakiem żółtym ze schroniska Andrzejówka 
– 30 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Sowie
Najwyższy szczyt  Wielka Sowa 1015 m n.p.m. 

Wielka Sowa – 1015 m, najwyższy szczyt 
Gór Sowich, a zarazem jeden z najwyższych 
w polskich Sudetach Środkowych, ustę-
pujący jedynie granicznym szczytom Gór 
Orlickich. Wyrasta w północnej ich części 
w postaci silnie wypiętrzonego wału sta-
nowiącego zwornik dla licznych bocznych 
grzbietów.
Od Przełęczy Sokolej południowo-zachodnie 
zbocza Wielkiej Sowy odwadniają dopływy 
Włodzicy, lewego dopływu Ścinawki w do-
rzeczu Nysy Kłodzkiej. Południowo-zachod-
nie, zachodnie i częściowo północno-za-
chodnie zbocza Wielkiej Sowy odwadniają 
dopływy Bystrzycy, natomiast zbocza pół-
nocno-wschodnie – lewe dopływy Piławy, 
również w dorzeczu Bystrzycy.
Wielka Sowa jest zbudowana w ca-
łości z prekambryjskich paragnej-
sów i migmatytów z niewielkimi so-
czewami amfibolitów i pegmatytów. 
Cały masyw Wielkiej Sowy porastają 
lasy świerkowo-bukowe regla dolne-
go, niżej z domieszką innych gatun-
ków. W partii szczytowej przechodzą 
w świerkowy bór górnoreglowy. 
W 1885 r. postawiono na szczycie 
drewnianą wieżę widokową. Wieża 
przetrwała do 1904 r. Po jej roze-
braniu, przystąpiono do budowy no-
wej, betonowej, o wysokości 25 m, 
stojącej do dzisiaj. Ukończono ją 
w 1906 r. W latach 2005-2006 prze-
prowadzono prace remontowe wieży, 
zakończone wiosną 2006 r. i uroczy-
stym otwarciem 16.06.2006 r. udo-
stępniono ją do zwiedzania.

SZLAKI TURYSTYCZNE WIELKIEJ SOWY
Wielka Sowa jest punktem węzłowym 
pięciu szlaków. Zaczyna się tu szlak 

zielony prowadzący do Świerków Dolnych, 
czarny – do Przełęczy Sokolej przez Prze-
łęcz Walimską, Rzeczkę oraz przechodzą 
trzy szlaki: czerwony – Główny Szlak Sudecki 
do Jedliny Zdroju i na Srebrną Przełęcz; nie-
bieski – Europejski Szlak Długodystansowy 
E3, do Zagórza Śląskiego i do Nowej Biela-
wy; żółty do Walimia i do Pieszyc. Najkrótsze 
dojście na Wielką Sowę: z Przełęczy Sokolej 
szlakiem czerwonym – 45 min. Przez szczyt 
Wielkiej Sowy przechodzi szlak narciarski ze 
schroniska Zygmuntówka do schroniska An-
drzejówka – znaki pomarańczowo-czerwono-
-pomarańczowe. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Bardzkie
Najwyższy szczyt  Kłodzka Góra 765 m n.p.m. 

Kłodzka Góra – 765 m, najwyższy szczyt 
Gór Bardzkich. Wznosi się w południowo-
-wschodniej części Grzbietu Wschodniego, 
w postaci potężnego masywu, w skład któ-
rego wchodzą: położona na południe Jelenia 
Kopa i Grodzisko oraz Szeroka Góra na pół-
nocnym wschodzie. 

Krajobrazowo szczyt wyróżnia się szczegól-
nie od północnego-wschodu i południowe-
go-zachodu (od Kamieńca Ząbkowickiego) 
kopiastą, wyraźnie sterczącą nad otocze-
niem sylwetką i od zachodu (od Kłodzka) 
dość regularnym stożkiem. Od Kłodzkiej 
Góry i sąsiednich szczytów odchodzą na 
wschód boczne, stromo opadające grzbiety, 
porozcinane krótkimi, głębokimi i spadzisty-
mi dolinkami potoków. Dwa rozciągają się 

ku Laskom, jedno dwukilometrowe z Grodzi-
skiem ku Przełęczy Kłodzkiej.

Zachodnie zbocza są również porozcina-
ne, a ku zachodowi odchodzi najdłuższe 
(5 km), boczne ramię sięgające poprzez 
Jedlaka i Obszerną, aż do Kłodzka. Wynio-
sły wał Kłodzkiej Góry odwadnia od zachodu 
Kamiennik i dopływ Jodłownika, a od wscho-
du Kurkowy Wądół i Borówkowy Potok, źró-
dliskowe cieki Grodziska oraz płynący nieco 
bardziej na północ Długi Potok. 

Cały masyw Kłodzkiej Góry zbudowany jest 
z dolnokarbońskich szarogłazów i łupków 
struktury bardzkiej, natomiast u wschod-
niego podnóża występują górnokarbońskie 
granitoidy i granodioryty masywu kłodzko-
-złotostockiego. Szczyt i wszystkie zbocza 
Kłodzkiej Góry porastają zwarte lasy świer-
kowe, z niewielką domieszką buka i innych 
gatunków w niektórych partiach. W latach 
2019-2020 na szczycie zbudowano wieżę 
widokową o wysokości 34,50 m. Uroczyste 
otwarcie wieży miało miejsce 28 sierpnia 
2020 roku. 

SZLAKI TURYSTYCZNE KŁODZKIEJ GÓRY
Przez Kłodzką Górę przechodzi żółty szlak 
z Kłodzka do węzła szlaków znajdującego 
się pod szczytem. Przechodzi tędy też nie-
bieski szlak Międzynarodowego Szlaku Dłu-
godystansowego E3 z Barda przez Przełęcz 
Łaszczową i Ostrą Górę na Przełęcz Kłodz-
ką. Najkrótsze dojście na Kłodzką Górę: 
z Przełęczy Łaszczowej szlakiem niebie-
skim i później żółtym – 1 godz. 15 min. 

fot. Bogda Janus
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Obniżenie Noworudzkie
Najwyższy szczyt  Włodzicka Góra 758 m n.p.m. 

Włodzicka Góra – 758 m, najwyższy szczyt 
Wzgórz Włodzickich jak i całego Obniżenia 
Noworudzkiego. Wyrasta na samym koń-
cu północno-zachodniego krańca grzbietu, 
w zakolu górnej Włodzicy do której opada 
zachodnim, północno-zachodnim i stromym 
północno-wschodnim zboczem nad Świer-
kami. Włodzicka Góra wznosi się w postaci 
stromego, dość regularnego stożka, który 
ku południowemu wschodowi przechodzi 
w długi, wyrównany grzbiet. 
Szczyt zbudowany jest z utworów czerwo-
nego spągowca, głównie piaskowców cioso-
wych i zlepieńców, w których ciągną się kar-
bońskie piaskowce i zlepieńce. Wierzchołek 
i znaczną część zboczy pokrywają lasy świer-
kowo-bukowe regla dolnego. Dolne partie 
zboczy i stok południowo-zachodni pokrywa-
ją łąki, w części przechodzące w torfowisko, 
sięgające początkami okresu zlodowacenia 
południowopolskiego. Torfowisko to stanowi-
ło dawniej ciekawostkę przyrodniczą.
 
Na północno-zachodnim zboczu Włodzickiej 
Góry znajdował się duży kamieniołom pia-
skowców, po których zachowało się wyrobi-

sko i pozostałości urządzeń do załadunku 
i transportu kamienia. W masywie czynny 
był też mały kamieniołom wapieni. Wierz-
chołek tworzą niewielkie skałki porośnięte 
lasem. 

W 1927 r. na szczycie wybudowano wieżę 
widokową. Była to budowla betonowa o wy-
sokości 14,6 m. W roku 1934 nadano jej 
imię Paula von Hindenburga. Na północ-
nym zboczu poniżej szczytu, istniał też mały 
schron samoobsługowy. Po 1945 r. wieża 
popadła w ruinę i przez wiele lat była nie-
dostępna. W roku 2018 Gmina Nowa Ruda 
odbudowała wieżę, o wysokości 17 m, z ta-
rasem widokowym na wysokości 15 m. 

SZLAKI TURYSTYCZNE WŁODZICKIEJ GÓRY
Przez Włodzicką Górę prowadzi czerwony 
szlak ze Świerków do Ludwikowic Kłodzkich 
i zielony z przystanku kolejowego Świerki 
Dolne do Nowej Rudy. Najkrótsze dojścia 
piesze: szlakiem zielonym z przystanku ko-
lejowego Świerki Dolne – 45 min., szlakiem 
czerwonym ze Świerków (parking) – 45 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Obniżenie Ścinawki
Najwyższy szczyt  Nowa Kopa 553 m n.p.m.  

Nowa Kopa – 553 m, obecnie najwyższy 
szczyt Obniżenia Ścinawki po eksploatacji 
melafiru z Gardzienia przez kopalnię w Tłu-
maczowie. Stanowi południowo-wschodni 
wierzchołek w masywie Gardzienia na pół-
nocnym skraju Wzgórz Ścinawskich pomię-
dzy Tłumaczowem, a Sarnami i Ścinawką 
Górną. Nowa Kopa wznosi się nad wyeks-
ploatowanym Gardzieniem nad Tłumaczo-
wem, ku któremu opada stromym zboczem. 
Od południa, znacznie łagodniej, przechodzi 
w rozległą wierzchowinę, na której leży wieś 
Gajewo.
Masyw Gardzienia i Nowej Kopy ciągnie się 
w widłach Ścinawki i Piekła oraz jego lewego 
dopływu, które go wyraźnie wyodrębniają. 
Od północnego zachodu i południowego za-
chodu pod szczytem Gardzienia przechodzi 
widokowa szosa z Radkowa do Tłumaczowa. 
Ku temu ostatniemu schodzi po północno-
-zachodnim zboczu malowniczymi serpenty-
nami. Przy szosie stał wapiennik. 
Nowa Kopa zbudowana jest z utworów czer-
wonego spągowca, przebitych melafirami, 
które na północnym i północno-zachodnim 
zboczu tworzą niewielkie wychodnie i rumo-

wiska. W większości porośnięta jest lasem 
świerkowym z dodatkiem brzozy, modrzewia 
i innych gatunków.
Szczyt jest pozbawiony drzew, ale z no-
wymi nasadzeniami. Dolne partie zboczy 
zajmują użytki rolne, łąki i pastwiska po-
przerastane zagajnikami. Ze zboczy Nowej 
Kopy roztaczają się widoki na Góry Sowie, 
Wzgórza Włodzickie z Górą Świętej Anny 
i Górą Wszystkich Świętych, Dolinę Ścinaw-
ki z zamkiem Sarny, Góry Suche, a także na 
czeskie Góry Stołowe. 

SZLAKI TURYSTYCZNE NOWEJ KOPY
Przez szczyt Nowej Kopy nie przebiegają 
żadne szlaki turystyczne. Jego wierzcho-
łek otoczony jest łąkami i pastwiskami, 
co utrudnia dojście do szczytu. Najbliż-
szy szlak – zielony z Gajewa do Ścinaw-
ki Średniej – przebiega drogą leśną pod 
szczytem Nowej Kopy w odległości ok. 
1 km na południe od szczytu. Najkrótsze 
dojście: z Sarn szlakiem czarnym, a na-
stępnie bez znaków w kierunku zachod-
nim, najpierw przez łąki, później duktem 
leśnym na szczyt – 45 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Stołowe
Najwyższy szczyt  Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m. 

Szczeliniec Wielki – 919 m, najwyższy szczyt 
Gór Stołowych, tworzący rozległe stoliwo 
o długości około 600 m i szerokości
do 300 m, w całości zajęte przez labirynt 
skalny. Wierzchowina Szczelińca Wielkie-
go, stanowiąca pozostałość najwyższego 
poziomu Gór Stołowych, jest silnie spękana 
głębokimi szczelinami, szczególnie przy pół-
nocnej krawędzi. Krawędź prawie ze wszyst-
kich stron opada murami skalnymi o wyso-
kości do stu metrów.
Natomiast bliżej środka stoją skałki o orygi-
nalnych kształtach, które często sugerowały 
ich nazwy. Na najwyższym poziomie wyrasta 
szczytowa skałka – Fotel Pradziada, rów-
nież punkt widokowy, udostępniony schoda-
mi. Szczyt jest porośnięty skarlałym lasem 
świerkowym, a na skałach i w szczelinach 
występują rzadkie gatunki mchów, wątro-
bowców i porostów.
Stoliwo wyrasta około 150 m ponad niższy 
poziom Gór Stołowych i od 1957 r. objęte 
jest ochroną w krajobrazowym rezerwacie 
przyrody „Szczeliniec Wielki”, powiększo-
nym w 1968 r. W jego skład wchodzi również 
Szczeliniec Mały. Obecnie rezerwat stanowi

centrum Parku Narodowego Gór Stołowych. 
W 1813 r. Franz Pabel z Karłowa otrzymał 
oficjalne mianowanie na przewodnika po 
szczycie i jego opiekuna, jako pierwszy zna-
ny, urzędowy przewodnik górski w Europie.
Na szczyt wiodą kamienne schody zbudo-
wane przez Pabla. Schody te, liczące 665 
stopni, służą do dziś jako główne i jedyne 
wejście na wierzchołek.
W latach 1845-46 wzniesiono schronisko 
Schweizerhaus, które z niewielkimi zmia-
nami, po rozbudowie w latach 1857-59, 
dotrwało do dzisiaj jako Schronisko PTTK 
Na Szczelińcu. Jest to budowla o cechach 
budownictwa tyrolskiego zwana dawniej 
Szwajcarką. Przy schronisku jest tabli-
ca upamiętniająca pobyt J.W. Goethego 
w 1790 r. oraz tablica poświęconą Fran-
zowi Pablowi.

SZLAKI TURYSTYCZNE SZCZELIŃCA WIELKIEGO
Przez przełęcz 867 m pomiędzy Szczeliń-
cem Wielkim a Szczelińcem Małym przecho-
dzi żółty szlak z Karłowa do Pasterki. Dojście 
na szczyt szlakiem dojściowym. Najkrótsze 
dojście: z Karłowa – 40 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Pogórze Orlickie
Najwyższy szczyt  Grodczyn 803 m n.p.m.

Grodczyn – 803 m, najwyższy szczyt długiego 
grzbietu Grodźca i zarazem Wzgórz Lewiń-
skich oraz polskiej części Pogórza Orlickiego, 
biegnących od kierunku północno-zachod-
nim do południowo-wschodnim. Grodczyn 
wznosi się w przewężeniu grzbietu, pomię-
dzy dwoma głębokimi, ostro wciętymi dolina-
mi: Wyżnika od południa i dopływu Dańczówki 
od północy. Od wschodu jego zbocza opadają 
łagodnie ku Obniżeniu Dusznickiemu. U jego 
północnego podnóża leży Kulin Kłodzki. 
Góra zbudowana jest głównie z twar-
dych łupków łyszczykowych i piaskowców 
z wkładkami wapieni. Te ostatnie były tu 
eksploatowane, o czym świadczą stare, za-
rośnięte kamieniołomy i ruiny wapienników. 
Stożkowy szczyt porośnięty jest częściowo 
lasem regla dolnego, niżej rozciągają się 
łąki. Zbocza Grodczyna opadają dość stro-
mo i są porozcinane głębokimi, ale krótkimi 
dolinami i wąwozami. 
Okolice szczytu były dawniej stosunko-
wo gęsto zasiedlone w licznych koloniach 
i przysiółkach, dziś w większości już nie 
istniejących. Północno-wschodnie zbocza  
Grodczyna trawersuje linia kolejowa z Kłodz-

ka do Kudowy-Zdroju z przebitym na począt-
ku XX wieku przez północne ramię góry tu-
nelem, długim na 576 m. Od średniowiecza 
do wojny trzydziestoletniej eksploatowano 
tu rudy metali, głównie żelaza. 
Biegnąca dziś u podnóża Grodczyna tra-
sa E 67 (nr 8) wiodła pierwotnie garbem 
między Witowem (dawnym Nierobocinem, 
wspomnianym już w 1211 r.) a Jawornicą do 
przełęczy Polskie Wrota, z niej między doliną 
Grodziskiego Potoku i Brameckiej Wody pod 
Kruczą Górą (662 m). 
Przez szczyt przebiega europejski dział wod-
ny mórz Północnego i Bałtyckiego. Na szczy-
cie Grodczyna znajduje się maszt przekaźni-
ka telewizyjnego. 

SZLAKI TURYSTYCZNE GRODCZYNA 
Przez Grodczyn przechodzi czerwony Głów-
ny Szlak Sudecki z Dusznik-Zdroju do Kudo-
wy-Zdroju. Zachodnie zbocze trawersuje zie-
lony szlak z Lewina Kłodzkiego do Karłowa 
przez Kulin Kłodzki PKP. Najkrótsze dojście 
na Grodczyn: z Kulina Kłodzkiego PKP szla-
kiem zielonym i później czerwonym – 45 
min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Orlickie
Najwyższy szczyt  Orlica 1084 m n.p.m.

Orlica – 1084 m, najwyższy szczyt w pol-
skiej części Gór Orlickich i najwyższy szczyt 
polskich Sudetów Środkowych. Leży na 
europejskim dziale wodnym pomiędzy zle-
wiskami Morza Bałtyckiego i Północnego. 
Wschodnie zbocza odwadnia Bystrzyca 
Dusznicka i jej lewe dopływy, a zachodnie 
Olešenka i Zlatý Potok. Orlica wyrasta w po-
staci potężnego wału opadającego łagod-
nie ku północy na przełęcz Polskie Wrota. 
Ku południu ciągnie się dość wyrównany 
grzbiet Gór Orlickich, przechodzący całkowi-
cie na czeską stronę.

Na zboczu Chybnej na wysokości 950 m znaj-
duje się jaskinia Złota Sztolnia. Poniżej niej 
trawersuje całe wschodnie zbocze Droga Or-
licka (część Autostrady Sudeckiej) z przełęczy 
Polskie Wrota do Zieleńca. Cały masyw zbudo-
wany jest z odpornych łupków krystalicznych 
z wkładkami wapieni krystalicznych. Zbocza 
Orlicy porośnięte są dolnoreglowymi lasami 
świerkowymi i świerkowo-bukowymi z do-
mieszką jodły. Wschodnie zbocze zajmują łąki 
górskie o interesującej roślinności zielnej. 

W 1881 r. Rübartsch wybudował drewnianą 
wieżę widokową o wysokości 16,0 m. Po jej 
zniszczeniu, wskutek sprzeciwu władz pru-
skich, następną wieżę, też drewnianą, wzniósł 
Rübartsch po austriackiej stronie granicy. Słu-
żyła do 1918 r., gdy została zburzona przez 
Czechów. Na początku XX w. Rübartsch 
wybudował większą gospodę-schronisko na 
wysokości 1080 m. Po stronie śląskiej zbudo-
wano drewnianą wieżę triangulacyjną o wyso-
kości 26 m. Z czasem uległa ona zniszczeniu. 
Po wojnie w roku 1946 gospoda na Orlicy 
spłonęła.

Na szczycie Orlicy znajduje się obelisk upa-
miętniający wizytę cesarza Józefa II, prezy-
denta USA Quincy Adamsa oraz Fryderyka 
Chopina. W roku 2020 została wybudowana 
w miejscu pierwszej wieży, wieża widokowa 
o wysokości 25,5 m.

SZLAKI TURYSTYCZNE ORLICY
Przez Orlicę przechodzi zielony szlak z Lewi-
na Kłodzkiego przez Kozią Halę do Zieleń-
ca. Wschodnie zbocze poniżej Złotej Sztolni 
trawersuje czerwony Główny Szlak Sudecki 
z Dusznik Zdroju do Zieleńca. Najkrótsze 
dojście na Orlicę: z Zieleńca szlakiem zielo-
nym – 1 godz. 

fot. Bogda Janus
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Góry Bystrzyckie
Najwyższy szczyt  Jagodna 977 m n.p.m.

Jagodna – 977 m, najwyższy szczyt Gór 
Bystrzyckich. Wznosi się jako środkowa 
kulminacja długiego masywu wyspowego, 
ciągnącego się południkowo pomiędzy 
Przełęczą Spaloną na północy i Przełęczą 
nad Porębą na południu. Zbudowana jest 
prawie wyłącznie z kredowych piaskow-
ców oraz granitognejsów odpornych na 
wietrzenie. Leży na europejskim dziale 
wodnym, opadając łagodnie ku zachodo-
wi do doliny Dzikiej Orlicy, a ku wschodowi 
bardzo stromo, poprzez wyraźnie zazna-
czony uskok tektoniczny, do Rowu Górnej 
Nysy. Wschodnie stoki odwadnia Nysa 
Kłodzka (zlewisko Bałtyku), a zachodnie 
Dzika Orlica (dopływ Łaby, zlewisko Morza 
Północnego).

Cały masyw porośnięty jest gęstymi lasa-
mi świerkowymi i świerkowo-bukowymi. Są 
to lasy dolnoreglowe, jakkolwiek czasem 
szczytowe partie zaliczane bywają już do 
regla górnego. W ich podszyciu występu-
ją interesujące gatunki roślinności zielnej. 
Również łąki zajmujące podnóża masywu 
uważano za bardzo bogate i interesujące 
florystycznie.
Wschodnie zbocze około 250 m poniżej 
szczytu trawersuje niezwykle atrakcyjna 
i widokowa Autostrada Sudecka.
Do 1589 r. przez Jagodną przebiegała grani-
ca pomiędzy hrabstwem kłodzkim a Czecha-
mi, później, w XIX w., przesunięta w dolinę 
Dzikiej Orlicy. W 1909 r. GGV (Niemieckie 
Kłodzkie Towarzystwo Górskie) wzniósł na 
szczycie drewnianą wieżę widokową o wy-
sokości 17 m. Jeszcze przed 1939 r. wieża 
widokowa została zastąpiona nową, również 
drewnianą. W końcu lat 60-tych rozebrano 
resztki wieży triangulacyjnej. Później na 
wierzchołku stała ambona myśliwska.
W roku 2019 rozpoczęto budowę na szczy-
cie wieży widokowej o stalowo-drewnia-
nej konstrukcji. 08.09.2020 r. oddano ja 
do użytku. Budowla liczy 23 m wysokości. 
Duża, okrągła platforma widokowa w formie 
gondoli, znajduje się na wysokości 19 m.

SZLAKI TURYSTYCZNE JAGODNEJ
Przez Jagodną przechodzi niebieski szlak 
z Przełęczy Spalonej przez Sasankę do 
Międzylesia przez Gniewoszów. Najkrótsze 
dojście na Jagodną: z Przełęczy Spalonej 
szlakiem niebieskim – 1 godz. 15 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Środkowe
Mezoregion  Kotlina Kłodzka
Najwyższy szczyt  Sikornik 550 m n.p.m.

Sikornik – 550 m, najwyższy szczyt w połu-
dniowej części Kotliny Kłodzkiej w Rowie Gór-
nej Nysy na Wysoczyźnie Międzylesia. Rozległe 
kopulaste wzniesienie z niewyraźnie zaznaczo-
nym szczytem, położone na południe od Mię-
dzylesia w środkowozachodniej części Wyso-
czyzny Międzylesia, nad doliną Nysy Kłodzkiej, 
ku której opada nad Smreczyną. 
Zbudowany jest z piaskowców kredowych 
i zlepieńców, tworzących ławicę o grubości 
około 20 m. Zbocza po stronie zachodniej 
i północnej częściowo porośnięte są lasem, 
pozostałą część zboczy oraz podnóże wznie-
sienia zajmują nieużytki, łąki i pastwiska, 
część szczytowa jest bezleśna. Zbocze za-
chodnie wyraźnie opada w kierunku Smre-
czyny położonej w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
porozcinane jest wąwozami, którymi często 
spływają potoczki. Przez Sikornik przecho-
dzi droga z Międzylesia do Boboszowa, od 
której, prawie pod szczytem, odchodzi droga 
do Pisar przez Dworki. Sikornik posiada niż-
szą, północno-zachodnią kulminację, zwaną 
Owczarnią.
Szczyt Sikornika jest punktem widokowym, 
z którego odsłania się panorama Wysoczy-
zny Międzylesia, Masywu Śnieżnika, Gór 

Bystrzyckich, Kamieńczyka i Gór Orlickich. 
Sikornik stanowił dawniej popularny cel spa-
cerów z Międzylesia. Udawano się tu dla po-
dziwiania panoramy miasta i okolicznych gór. 
Drogę wysadzono drzewami, tworząc piękną 
aleję. Stały przy niej liczne krzyże i figury, 
m.in. utworzono punkt widokowy na Owczar-
ni, w miejscu śmierci starszego inspektora 
celnego von Motza. Pod drzewami ustawio-
no stół i ławy oraz umieszczono kamienną 
tablicę pamiątkową. Miejsce to było bardzo 
popularne. Pod szczytem stoi figura św. Jana 
Nepomucena z XIX w. Roztacza się stamtąd 
widok na Masyw Śnieżnika i Rów Górnej 
Nysy. W latach 70-tych XX w. w pobliżu miej-
sca dawnej owczarni powstała ferma Agro-
kompleksu „Sudety”, obecnie użytkowana 
przez gospodarstwo rolne.

SZLAKI TURYSTYCZNE SIKORNIKA
Przez Sikornik przechodzi czerwony szlak 
z Międzylesia przez Pisary na Opacz oraz żół-
ty, Międzynarodowy Szlak Długodystansowy 
E3, z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską do 
przejścia granicznego w Boboszowie. Najkrót-
sze dojście na Sikornik: z Międzylesia szlakiem 
czerwonym i żółtym – 30 min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Wschodnie
Mezoregion  Góry Złote
Najwyższy szczyt  Postawna 1124 m n.p.m.

Góry Złote po stronie czeskiej zwane Ry-
chlebske hory, zaczynają się na Przełęczy 
Kłodzkiej, przyjętej za granicę między Sude-
tami Środkowymi i Wschodnimi. Orograficz-
nie są przedłużeniem Gór Bardzkich i mają 
ogólny kierunek południowo-wschodni, 
dochodząc do Przełęczy Ramzowskiej na 
terytorium Czech, oddzielającej je od Wyso-
kiego Jesionika ze szczytem Pradziad 1491 
m, najwyższym w Sudetach Wschodnich. Od 
północnego-wschodu granicę tworzy brzeż-
ny uskok sudecki, od południowego--za-
chodu dolina Białej Lądeckiej i jej dopływu 
– Morawki.

Postawna – 1124 m, najwyższy szczyt mezore-
gionu Gór Złotych. Posiada dwie kulminacje: 
północną – 1124 m, całkowicie po polskiej 

stronie, i południową – 1119 m, na granicy 
państwowej. Postawna leży na europejskim 
dziale wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza 
Bałtyckiego i Czarnego. Z jej południowo-
-zachodniego zbocza wypływa Długi Spław, 
a z północno-wschodniego Biały Spław, dwa 
źródliskowe potoki Białej Lądeckiej. Z połu-
dniowych zboczy spływa Vrbneský Potok, lewy 
dopływ Krupy.

Postawna zbudowana jest z łupków meta-
morficznych, w których występują granitoidy, 
a w łupkach łyszczykowych u źródeł Białej 
Lądeckiej występuje dysten. Cały masyw Po-
stawnej porośnięty jest lasem świerkowym 
regla dolnego, który w części szczytowej 
przechodzi już w górnoreglowy bór świer-
kowy. Pod szczytem znajdują się niewielkie 
polany. Północnym i północno-zachodnim 
zboczem Postawnej przechodzi Dukt nad 
Spławami. 

Postawna leży w najbardziej odludnej i dzi-
kiej części Gór Złotych, w pobliżu ich styku 
z Górami Bialskimi. Obszar ten jest ostoją 
zwierzyny. Spod szczytu Postawnej otwie-
rają się ograniczone widoki na Góry Złote 
i dolinę Białej Lądeckiej. Stara, gwarowa 
nazwa szczytu pochodziła od masowo tu ro-
snących ogromnych okazów paproci – wie-
tlicy alpejskiej.

SZLAKI TURYSTYCZNE POSTAWNEJ
Na Postawną nie prowadzą żadne szlaki tu-
rystyczne. Najkrótsze dojście: z Bielic Drogą 
Nad Spławami bez znaków – 1 godz. 30 
min. 

fot. Stanisław Junak
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Wschodnie
Mezoregion  Śnieżnik
Najwyższy szczyt  Śnieżnik Kłodzki 1425 m n.p.m.

Śnieżnik Kłodzki – 1425 m, najwyższy szczyt 
Masywu Śnieżnika i polskich Sudetów 
Wschodnich. Należy do najwyższych i naj-
rozleglejszych szczytów w Sudetach. Śnież-
nik stanowi centralny punkt Masywu Śnież-
nika, jest zwornikiem siedmiu grzbietów.
Wschodnia część góry jest zbudowana z lo-
kalnych odmian gnejsów, zwanych śnieżnic-
kimi i gierałtowskimi. Zachodnią część two-
rzą zmetamorfizowane łupki łyszczykowe. 
Występują tu także soczewy marmurów.
Na stokach Śnieżnika występują rumowiska 
kamienne oraz nisza niwalna w południo-
wym stoku, powstałe w czasie plejstoceń-
skich zlodowaceń. Z niszy, ok. 200 m od 
szczytu, bierze początek Morawa.
Śnieżnik leży na europejskim dziale wod-
nym mórz Czarnego i Bałtyckiego.
Świat roślinny i zwierzęcy Śnieżnika jest naj-
bogatszy w całych Sudetach, ponieważ prze-
biegają tam granice zasięgów występowa-
nia wielu gatunków sudeckich, karpackich, 
alpejskich, a nawet śródziemnomorskich.
Dla ochrony przyrody utworzono na Śnież-
niku już w 1938 r. rezerwat przyrody, od-
tworzony w 1965 roku jako ścisły. Obejmu-

je on część szczytową powyżej wysokości 
1150 m, jego powierzchnia wynosi 192 ha.
W 1871 r. na zlecenie księżnej Marianny 
Orańskiej zbudowano na Hali pod Śnieżni-
kiem schronisko, które stoi do dziś. W latach 
1895-1899 wzniesiono tutaj kamienną wie-
żę widokową, która miała 6 kondygnacji 
i wysokość 33,5 m. Z czasem nadano 
jej imię cesarza Wilhelma I i dobudowa-
no budynek mieszczący małe schronisko. 
W 11.10.1973 r. wysadzono w powietrze 
starą wieżę widokową, resztki utworzyły kul-
minację na kopule szczytowej.
W roku 2021 rozpoczęto budowę nowej wie-
ży na Śnieżniku, którą planuje się w 2022 r. 
oddać do użytku.

SZLAKI TURYSTYCZNE ŚNIEŻNIKA KŁODZKIEGO
Przez Śnieżnik Kłodzki przechodzi zielo-
ny szlak z Bielic do przejścia granicznego 
w Boboszowie. Północne zbocze trawersu-
je niebieski Europejski Szlak Długodystan-
sowy E3 z Nowej Morawy do Międzylesia. 
Najkrótsze dojście na Śnieżnik Kłodzki: ze 
Schroniska Na Śnieżniku szlakiem zielonym 
– 30 min. 

fot. Jacek Pielich
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Prowincja  Masyw Czeski
Podprowincja  Sudety
Makroregion  Sudety Wschodnie
Mezoregion  Góry Opawskie
Najwyższy szczyt  Biskupia Kopa 889 m n.p.m.

Biskupia Kopa (czes. Biskupska kupa) – 889 
m, najwyższy szczyt Gór Opawskich, a tak-
że najwyższe wzniesienie woj. opolskiego. 
Wznosi się 600 m nad okoliczne równiny. 
Szczyt ma charakter rozrogu, wysyłającego 
kilka grzbietów o zalesionych i dość stro-
mych zwykle stokach. Do Polski należą tylko 
północno-wschodnie stoki. Zbudowany jest 
z piaskowców; na szczycie odsłaniają się 
łupki fyllitowe.

Biskupia Kopa od dawna była górą granicz-
ną. Grzbietami Jesioników i przez Biskupią 
Kopę biegła pradawna przesieka sudecka, 
dzieląca Śląsk i Morawy.

W latach 1889-1890 zbudowano drew-
nianą, o wysokości 12 m. W 1895 została 
uszkodzona przez burzę, a rok później zawa-
liła się. W 1898 wybudowano nową muro-
waną wieżę murowaną, o wysokości 18 m. 
Po 1966 r. urządzono tu stację przekaźniko-
wą telewizji czeskiej, budując nieestetyczny, 
blaszany barak. W 1990 r., z okazji stulecia 
MS SGV, otwarto wieżę na kilka dni.

W związku z budową nowej stacji przekaź-
nikowej zlikwidowano anteny na wieży. Wio-
sną 1996 urząd miasta Zlaté Hory, wyre-
montował schody w wieży, w 03.08.1996 r. 
wieżę oddano do użytku.

Po l wojnie światowej i powstaniu Republi-
ki Czechosłowackiej zbudowano po stronie 
niemieckiej Chatę Górnoślązaków, obecne 
schronisko PTTK Pod Biskupią Kopą.

Szczyt Kopy zapewnia dobre widoki. Jeszcze 
przed wojną, przy ówczesnej przejrzystości 
można było zobaczyć ze szczytu Beskidy Ślą-
sko-Morawskie, Karkonosze, a nawet Tatry. 
Obecnie zwykle widać Ślężę na północnym 
zachodzie (85 km), Śnieżnik na zachodzie 
(45 km), a na północnym wschodzie – Górę 
Św. Anny (55 km), jedynie na zimowej foto-
grafii można dojrzeć Małą Fatrę.

SZLAKI TURYSTYCZNE BISKUPIEJ KOPY
Przez Biskupią Kopę przechodzi czerwony 
szlak z Prudnika do Paczkowa przez Głucho-
łazy – Główny Szlak Sudecki. Najkrótsze doj-
ście na Biskupią Kopę: z Jarnołtówka szla-
kiem czerwonym – 1 godz. 50 min.

fot. Stanisław Junak
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