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udział ucznia Kalidego tylko do prac pomocniczych. Dlatego też w literaturze częstokroć jako autor lwów po-
dawany jest tylko Rauch. Jednak Kalide uważał oba lwy za swoje dzieła, co do końca życia podkreślał. Zatem 
rzeźby „Lew śpiący” i „Lew czuwający” są dzisiaj związane z nazwiskami obydwu twórców.

Wystawę w Berlinie w roku 1824 zwiedził Wilhelm von Hohenzollern, brat króla Prus Fryderyka Wilhel-
ma III, któremu spodobał się „Lew czuwający”. Zlecił wykonanie odlewu rzeźby Rauchowi. Zlecenie wyko-
nano już w 1824 r. i rzeźbę, jako prezent dla ukochanej żony Wilhelma, księżnej Marianny, przewieziono do 
zamku karpnickiego. Lwa postawiono na jej ukochanej górze, by czuwał nad całą okolicą i jej mieszkańcami. 
Posąg stał tam do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to zniknął bez śladu. Później okazało się, że 
w tajemniczych okolicznościach został przewieziony nad Jezioro Złotnickie. Do dnia dzisiejszego wykonano 
cztery odlewy ”Lwa czuwającego”. Niestety, turyści odwiedzający tamę Jeziora Złotnickiego o historii posą-
gu nie wiedzą zbyt wiele. Brak jest tablicy informacyjnej o genezie i zawiłej historii tego arcydzieła, a latem 
lew jest prawie niewidoczny pośród bujnie porastających chaszczy.

Krzysztof Pik

Korona Polskich Sudetów – do połączenia szlakiem
Napisałem niedawno pracę magisterską. Bardzo długą. Właściwie przychodząc na studia od razu wiedzia-

łem, że napiszę o najwyższych szczytach Sudetów i połączę je szlakiem. Założyłem sobie również, że nie 
będzie to praca odłożona na półkę, że znajdzie swoją kontynuację – przede wszystkim w terenie. No i pierw-
szy krok gotowy, ale przyznaję, że momentami myślałem, iż nie podołam, bo przedsięwzięcie było wielkie.

Do napisania pracy zainspirowało mnie wakacyjne zdobywanie najwyższych szczytów Sudetów Pol-
skich w 2014 r. Po pierwsze – musiałem je dokładnie określić. Dotychczasowe listy były pełne sprzeczności 
i – po analizach dostępnych materiałów – wybrałem, jak wówczas myślałem, właściwe wierzchołki. Po drugie 
– potrzebowałem zaplanować podróż w taki sposób, aby jak najłatwiej przemieszczać się pomiędzy kolejny-
mi szczytami. Wtedy zauważyłem, że Główny Szlak Sudecki omija większość z obranych przeze mnie wierz-
chołków. To znaczy, że brakuje szlaku, który mógłby je połączyć. Może by się taki przydał? Szczyty zdoby-
łem, mijały kolejne miesiące, zrobiłem sobie przerwę na jednym z kierunków, no i właściwie nic nie pisałem. 
Kiedy ponownie usiadłem do materiałów, okazało się, że mój wybór z 2014 r. był błędny. W związku z tym 
uznałem, że muszę zweryfikować każdy szczyt po kolei, w każdym paśmie. Pozwólcie, że zacznę zgodnie 
z kierunkiem projektowanego szlaku, o którym napiszę później.

Góry Kaczawskie. Zapewne większość z Was słyszała o tym, że najwyższy jest Skopiec albo Baraniec, 
czasem mówiono o Okolu lub Folwarcznej. W Internecie na blogach turystycznych było sporo wpisów na 
ten temat, mapy również podawały różne wartości wysokości. Uznałem, że koniecznie muszę sam dokonać 
pomiarów, by ostatecznie przekonać się, który z wymienionych szczytów jest najwyższy w całym paśmie. 
Użyłem urządzenia GPS Garmin GPSmap 60Cx, który okazał się świetnym towarzyszem wędrówek. Jego 
dokładność do 3 metrów w poziomie pozwalała mi dość precyzyjnie oznaczyć szczyt. Ostateczna kolejność 
wyglądała tak: Folwarczna (725 m n.p.m.), Okole (723 m n.p.m.), Skopiec (722 m n.p.m.), Baraniec (721 m 
n.p.m.). Różnice niewielkie, ale naprawdę dokładne narzędzie wskazało mi Folwarczną i to ją uznałem (jak 
i parę innych osób, które niezależnie, na własną rękę, również dokonały pomiarów) za najwyższą w Górach 
Kaczawskich.

W Górach Izerskich raczej nikt nie podważa prymatu Wysokiej Kopy. To samo się tyczy Karkonoszy 
z najwyższą Śnieżką, Rudaw Janowickich ze Skalnikiem i Gór Kamiennych z Waligórą. Interesująca jest zaś 
kwestia prymatu w Górach Wałbrzyskich. Otóż według Korony Gór Polski, publikowanej pod koniec ubiegłe-
go wieku na łamach czasopisma „Poznaj Swój Kraj”, najwyższy jest Chełmiec, który ma wysokość... 869 m 
n.p.m. Jest jednak pewien szkopuł – autorzy listy, Wojciech Lewandowski i Marek Więckowski, sugerowali 
się zapewne przewodnikiem Janusza Czerwińskiego z 1996 r., gdzie taka wysokość była podana. A skąd zo-
stał wzięty ten pomiar? Z punktu pomiarowego umieszczonego na szczycie 18-metrowej wieży. Tak, pomiar 
wysokości Chełmca pochodził nie z poziomu gruntu, a właśnie z wieży. Gdyby jednak dosłownie wrócić na 
ziemię, to najwyższa w rzeczywistości staje się Borowa (853 m n.p.m.). Od niedawna na jej szczycie również 
znajduje się wieża widokowa, na którą serdecznie zapraszam.
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W Górach Sowich najwyższa 
jest oczywiście Wielka Sowa i nie 
ma tu dyskusji. Kolejnym pasmem są 
Góry Stołowe. Tu sporym zaskocze-
niem był fakt, iż na części map (Geo-
portal, Sygnatura, OpenCycleMap, 
Landscape) dostrzegłem, że wyższy 
od Szczelińca Wielkiego jest sąsied-
ni Skalniak. Konieczna stała się we-
ryfikacja. W związku z tym na oba te 
szczyty udałem się ze wspomnianym 
wcześniej urządzeniem Garmin. Na 
szczęście ten korespondencyjny po-
jedynek wygrał Szczeliniec Wielki 
(924 m n.p.m.), na który bez proble-
mu możemy wejść, w przeciwień-
stwie do Skalniaka (921 m n.p.m.) 
położonego poza szlakiem na terenie 
parku narodowego.

W Górach Orlickich bez wątpli-
wości najwyższa jest Orlica. Dalej mamy Góry Bystrzyckie i interesującą historię o dwóch Jagodnach. Ta bar-
dziej znana, oficjalnie znajdująca się na takich listach, jak Korona Gór Polski czy Korona Sudetów Polskich, 
ma według map 977 m n.p.m. Mimo końcowego podejścia (idąc od strony Spalonej) miałem wrażenie, że jed-
nak wierzchołek ten może znajdować się niżej, niż położone kilkaset metrów na północ wzniesienie. Na ma-
pach nie ma ono nazwy, szlak tamtędy nie prowadzi (choć całkiem niedawno, jeszcze kilkanaście lat temu, 
przechodził przez szczyt). No ale „dałem nura” w krzaki przy słupku nr 158 (patrząc od Spalonej) i słabo wy-
raźną ścieżką dotarłem do rozpadającej się ambony, gdzie zmierzyłem wysokość 987 m n.p.m. Czyli coś jed-
nak było na rzeczy. Na wszelki wypadek poszedłem dalej przecinką, niemalże w linii prostej, w stronę Jagod-
nej, by tam również dokonać pomiaru. Wyszło mi 982 m n.p.m., czyli bezdyskusyjnie mniej. Pozostała jesz-
cze kwestia nazewnictwa. Jako że dotychczasowe opracowania kartograficzne nie zadbały o to, by najwyższy 
punkt Gór Bystrzyckich posiadał nazwę, obligatoryjnie przemianowałem bezimienny szczyt na Jagodną Pół-
nocną, a Jagodną na Jagodną Południową. Może się przyjmie.

Masyw Śnieżnika, jak sama nazwa wskazuje, to absolutna dominacja Śnieżnika nad otoczeniem. Na 
ograniczającej ten masyw od północnego-wschodu Przełęczy Płoszczyna wkraczamy w pasmo Gór... No wła-
śnie, jakich? Któregoś razu na forum 
powiedziano mi, że „mądre głowy” 
wymyśliły Góry Bialskie i nie mnie 
się z nimi kłócić. „Świetny” argu-
ment. Problem się pojawia, gdy trze-
ba oddzielić domniemane Góry Bial-
skie od Gór Złotych. Zerknijmy na 
regionalizację „mądrych głów”, od 
których ja uczyłem się na studiach. 
Jerzy Kondracki w swojej „Geogra-
fii regionalnej Polski” nie wymie-
nia w ogóle Gór Bialskich i począw-
szy od Przełęczy Płoszczyna mamy 
rozległe pasmo Gór Złotych. Podob-
nie wygląda sprawa u naszych połu-
dniowych sąsiadów, gdzie Jaromír 
Demek (powiedzmy, że to w przy-
bliżeniu czeski odpowiednik Kon-
drackiego) w swoim opracowaniu 

Wieża na Chełmcu 

Słupek, przy którym należy odbić na Jagodną Północną
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pt. „Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny” również nie dzieli tego obszaru na dwa pasma i opisuje go jako 
Rychlebské hory. Ale jeżeli już dzielić, to gdzie jest granica? Na Bielskim Siodle? Na Przełęczy Trzech Gra-
nic? Wklęsłości niezauważalne. Zatem skoro już mamy ustalone, że Gór Bialskich nie ma, ale są Góry Zło-
te, to Kowadło (na liście m.in. Korony Gór Polski) traci pierwszeństwo na rzecz Postawnej (1117 m n.p.m.). 
Uwzględniany w części zestawień Rudawiec oczywiście jest znacznie niższy (1112 m n.p.m.). W ramach cie-
kawostki dodam, że Postawna nie jest najwyższym punktem (ale na pewno jest najwyższym szczytem) po pol-
skiej stronie Gór Złotych. Ten znajduje się przy ścieżce granicznej, na zboczu Travnej hory i liczy sobie ok. 
1120 m n.p.m. Te różnice ciężko zaobserwować w terenie, gdyż kopuły szczytowe w tej części Gór Złotych 
są bardzo rozległe.

Również i w Górach Bardzkich doszło do pewnych roszad. Otóż dotychczasowy lider wszelkich zesta-
wień, Kłodzka Góra, okazał się w wyniku pomiarów niższy od sąsiedniej Szerokiej Góry (757 m n.p.m. vs 
771 m n.p.m.). Sam zauważyłem dopiero na blogach internetowych, gdy już miałem gotowe zestawienie, że 
od czasu mojej ostatniej wizyty w tym rejonie pojawiły się wśród turystów wątpliwości. Stąd wspomniane na 
początku akapitu autorskie pomiary. O ile różnice wysokości są oczywiste i wyraźne, więc nie ma o czym dys-
kutować, o tyle fascynujący jest pojedynek lokalnych twórców tabliczek z wysokościami. Skąd wartość 747 m 
n.p.m. na jednej z tablic na Szerokiej Górze? Dlaczego tablica z wysokością 770 m n.p.m. została zerwana 
i odwrócona tak, by nikt jej nie zauważył? Po co umieszczać co chwilę na drzewach rozpiskę najwyższych 
szczytów pasma? Nie jestem stamtąd, więc nie znam sytuacji zbyt dobrze, jednak przyznam, że niesamowi-
cie mnie ciekawi ten spór różnych lokalnych grup w sprawie najwyższego szczytu Gór Bardzkich. I to by było 
na tyle w kwestii Korony, gdyż w Górach Opawskich pierwszeństwo Biskupiej Kopy nie podlega dyskusji.

Wykaz szczytów zaliczanych do Korony Polskich Sudetów (opracowanie własne)

Pasmo Szczyt Wysokość (m n.p.m.)

Góry Kaczawskie Folwarczna 725

Góry Izerskie Wysoka Kopa 1126

Karkonosze Śnieżka 1603

Rudawy Janowickie Skalnik 945

Góry Kamienne Waligóra 934

Góry Wałbrzyskie Borowa 853

Góry Sowie Wielka Sowa 1015

Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 924

Góry Orlickie Orlica 1084

Góry Bystrzyckie Jagodna Północna 987

Masyw Śnieżnika Śnieżnik 1426

Góry Złote Postawna 1117

Góry Bardzkie Szeroka Góra 771

Góry Opawskie Biskupia Kopa 890

Robocza nazwa dla przedsięwzięcia: Korona Polskich Sudetów, dla odróżnienia od Korony Sudetów Pol-
skich, gdzie znajdują się formy wklęsłe (np. kotliny), których oczywiście nie uwzględniłem w pracy. Szlak, 
który miałby połączyć wymienione szczyty, zapoczątkowałem w Radomierzu, koło wieży widokowej, a za-
kończyłem w Pokrzywnej, przy dawnej stacji kolejowej. Teraz moim marzeniem byłoby, aby te 555,9 km za-
istniało w terenie. Czeka mnie długa droga, ale jestem pełen nadziei. Bardziej szczegółowe opracowanie tema-
tu znajduje się na mojej stronie internetowej (https://dominikcybulski1.wixsite.com/home) w zakładce „Na-
uka i praca” – tam zamieściłem PDF-y z pracą i mapami do poszczególnych etapów szlaku.

Dominik Cybulski


