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stronie polskiej. Kolejnym krokiem było zaprojektowanie szlaku pieszego łączącego te 

szczyty, który w dużej mierze ma prowadzić po istniejących już linearnych systemach 
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fotograficznie trasę oraz opisując ewentualne warianty dojścia do szlaku, najciekawsze 
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zobrazowany w postaci mapy oraz profilu wysokościowego. 
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Wstęp (cel i zakres pracy, źródła informacji, metody badań) 

Góry od zawsze były obiektami zainteresowania ludzi. Dawniej poszczególne 

szczyty lub pasma wiązano z siedzibami bóstw i sił nadprzyrodzonych. Wzbudzały 

trwogę i lęk, ale również podziw dla ich majestatu. Wraz z rozwojem nauki, w tym 

także kartografii, na mapach pozostawało coraz mniej „białych plam”. Ludzie 

śmielej zapuszczali się w coraz to bardziej odległe pasma i na jeszcze wyższe 

szczyty. Początkowo wiodła ich ciekawość, potrzeba poznania, co jest w danej 

dolinie, co widać za grzbietem itd. Wielu było również poszukiwaczy skarbów, 

górników. Doskonałym przykładem są Walonowie, którzy w średniowieczu osiedlili 

się w Sudetach w celu odnajdywania i wydobywania różnych surowców skalnych, 

kamieni szlachetnych i minerałów. Z czasem rozwinęła się również turystyka górska, 

towarzysząca popularnym w XVII w. wyjazdom „do wód”. Jeszcze nie w takiej 

postaci, jaką znamy z czasów dzisiejszych (kuracjuszy np. z Cieplic wnoszono na 

Śnieżkę na lektyce), ale można powiedzieć, że były to pierwsze turystyczne wyjścia 

w góry na obszarze Sudetów. W tamtym okresie zaczęto też tyczkować niektóre 

drogi do bud pasterskich. Przełom XVIII i XIX w. to okres romantyzmu w literaturze 

i sztuce. Wielu artystów (i nie tylko) podróżowało do miejsc atrakcyjnych 

krajobrazowo, by szukać inspiracji. Dla Sudetów znaczącymi postaciami byli 

chociażby Johann Wolfgang Goethe, który był m.in. w schronisku Hampelbaude 

(dziś Strzecha Akademicka)
1
 i Caspar David Friedrich, który inspirował się w swojej 

twórczości krajobrazami Karkonoszy i okolicznych pasm (Jezierska 2009; Rys. 1.). 

 

 
Rys. 1. Caspar David Friedrich - Poranek w Karkonoszach (niem. Morgen im Riesengebirge); źródło: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Morgen_im_Riesengebirge#/media/File:Caspar_David_Friedrich,_Morg

en_im_Riesengebirge.jpg (dostęp: 21.05.2017 r.)
2
 

                                                 
1
 http://strzechaakademicka.pl/historia (dostęp: 27.02.2017 r.) 

2
 W rzeczywistości jest to widok z Krzyżnej Góry w Rudawach Janowickich. 
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Równolegle zaczęły powstawać pierwsze znakowane szlaki turystyczne. 

Początkowo były to krótkie ścieżki dojściowe do bud pasterskich i schronisk 

oznakowane wielokolorowymi znakami geometrycznymi. System ten nie był 

odgórnie opracowany, wobec czego określone symbole były używane jedynie 

lokalnie. Tak zostało do dziś w wielu krajach (np. Niemcy, gdzie prawie każda 

organizacja turystyczna ma swój własny system znakowania), a Polska jest jednym z 

niewielu państw, gdzie wypracowano jednolitą, spójną metodologię. W 1884 r. 

powstał pierwszy na ziemiach polskich szlak oznakowany w terenie drogowskazami. 

Wytyczył go na najwyższy szczyt Czarnohory, Howerlę (2061 m n.p.m.) Leopold 

Wajgel
3
. Część osób zajmujących się turystyką zarówno na polu praktycznych 

działalności, jak i polu naukowym przyjmuje jednak wersję o szlaku z Jaszczurówki 

przez Psią Trawkę i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskiego Oka. Miałby być on 

wytyczony i oznakowany w roku 1887 przez Walerego Radzikowskiego (Szlaki..., 

2014), a zatem 3 lata później niż ścieżka na Howerlę. Częściej jest jednak 

przytaczany przykład tatrzański z racji wykonanego wówczas znakowania na 

zasadach bardzo zbliżonych do dzisiejszych (poziome pasy namalowane farbą na 

drzewach, kamieniach). 

Nie zawsze jednak istniejąca sieć szlaków wystarcza turystom. Wielu z nich 

trudno nawet nazywać turystami – bardziej pasują określenia typu „zdobywca”, 

„odkrywca”, a współcześnie nawet „kolekcjoner”. Autor ma w tym miejscu na myśli 

osoby, których celem wyjazdu w góry (dziś nie tylko w góry) jest zdobycie 

najwyższego szczytu pasma lub regionu. Trudno powiedzieć, kiedy rozwinął się ten 

typ turystyki, gdyż jest to zależne od pasma. Przykładowo na Śnieżkę (1603 m 

n.p.m.) w Karkonoszach pierwsze udokumentowane wejście miało miejsce w 1456 r. 

(Słownik... Tom III, 1993), czyli na długo przed rozwojem turystyki masowej w 

górach. Najwyższy w Alpach Mont Blanc (4808 m n.p.m.) zdobyto w 1786 r. (de 

Beer, Hey 1955), a na Mount Everest pierwsi ludzie weszli dopiero w 1953 r. 

(Hillary, Hunt 1953). Wtedy też rozpoczęła się moda na kolekcjonowanie 

najwyższych szczytów pasm górskich, państw, kontynentów. Najbardziej znane 

wyścigi odbywały się równolegle – ścigano się po tytuł pierwszego zdobywcy 

Korony Ziemi
4
 i Korony Himalajów

5
. Z czasem pojawiło się mnóstwo różnych list 

                                                 
3
 Oddział Czarnohorski. Sprawozdanie z czynności Zarządu za r. 1884 [w:] Pamiętnik Towarzystwa 

Tatrzańskiego. Rok 1885, Tom X, Kraków 1885 
4
 Więcej o idei Korony Ziemi w rozdziale 1. 
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np. Korona Europy, Korona Polski, Korona Gór Polski czy też Korona Polskich 

Sudetów
6
, której autor w znacznej części poświęcił swoją pracę. 

Sieć szlaków w Sudetach jest dość silnie rozwinięta. Istnieje nawet szlak 

długodystansowy, Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (GSS), który 

liczy sobie ok. 440 km i prowadzi przez większość pasm w Sudetach. Wiele 

powstało także list zbierających „najwyższe” szczyty poszczególnych grup górskich i 

nie tylko. Korona Sudetów, Korona Sudetów Polskich, Korona Gór Polski... Żadna z 

tych list nie gromadzi rzeczywiście najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich 

Sudetów, uwzględniając tylko wierzchołki znajdujące się po stronie polskiej
7
. 

Ponadto najdłuższy szlak całych Sudetów, GSS, nie przebiega przez wszystkie 

pasma i „zalicza” zaledwie kilka najwyższych szczytów poszczególnych grup 

górskich w Sudetach. Autor wędrując od dzieciństwa po tych terenach zauważył, iż 

dobrym pomysłem byłoby połączenie koncepcji korony i szlaku długodystansowego, 

gdyż takie zjawisko obecnie nie istnieje. Dlatego celem pracy jest właśnie stworzenie 

poprawnej listy najwyższych szczytów pasm górskich w Sudetach Polskich (roboczo 

zwanej Koroną Polskich Sudetów) i połączenie ich za pomocą linearnego systemu 

turystyczno-rekreacyjnego jakim jest szlak pieszy. 

 W pracy podstawową formą badań były działania terenowe, które polegały na 

wytyczeniu szlaku w terenie, szczególnie w miejscach, gdzie szlaków nie ma oraz na 

zdobyciu wszystkich najwyższych szczytów poszczególnych pasm w Sudetach 

Polskich. W niektórych przypadkach (Góry Kaczawskie, Góry Stołowe, Góry 

Bystrzyckie i Góry Bardzkie) konieczne było zweryfikowanie rzeczywistej 

wysokości wierzchołków (wybranych na podstawie analiz map i literatury) za 

pomocą urządzeń GPS: Garmin GPSmap 60Cx (Fot. 1.) oraz Garmin Fenix. 

Pierwotnie dodatkowo do pomiarów miała być wykorzystana również stacja 

pogodowa Silva ADC Summit, która działa na zasadzie wysokościomierza 

barometrycznego, ale wskazania okazały się zbyt niedokładne (różnice nawet na 

poziomie ponad 100 m). Najpewniejsze wartości podawał GPSmap 60Cx, którego to 

wyniki zostały w spornych przypadkach uznane przez autora za ostateczne. Pewność 

co do precyzji urządzeń została zweryfikowana w kilku miejscach w terenie, w 

                                                                                                                                          
5
 Korona Himalajów to tak naprawdę 14 ośmiotysięczników świata, które znajdują się nie tylko w 

Himalajach, np. K2 w Karakorum. 
6
 Nazwa powstała w odróżnieniu do istniejącej już Korony Sudetów Polskich. Autor na potrzeby 

pracy opracował swoją własną listę. W poniższym rozdziale znajduje się wyjaśnienie. 
7
 Więcej o kryteriach odrzucenia wspomnianych list w rozdziale 2. 
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których przypadku w materiałach źródłowych nie było rozbieżności co do ich 

wysokości nad poziomem morza. Możliwe, że przy droższym sprzęcie, niebędącym 

turystycznym, tylko profesjonalnym urządzeniem GPS (np. takim, jakiego używają 

zawodowi geodeci), pomiary mogłyby się nieco różnić, jednakże autor uważa, iż 

dokładność wyników była zadowalająca i raczej żaden ze wskazanych przez niego 

szczytów nie okaże się być jednak tym niższym. 

 

 
Fot. 1. Garmin GPSmap 60Cx - najdokładniejsze z użytych w terenie 

narzędzi pomiarowych (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Zanim jednak autor pojechał w teren, koniecznym było zajęcie się problemem 

regionalizacji fizycznogeograficznej Sudetów. Aby wskazać najwyższe szczyty, 

trzeba najpierw wymienić istniejące pasma. Nie ma zgodności w tej tematyce wśród 

geografów, geologów, geomorfologów i regionalistów. Autor, znając rejon Sudetów, 

mógł weryfikować na podstawie własnych doświadczeń istniejące wydzielenia. 

Najważniejsze prace, które należało uwzględnić na tym etapie, to Geografia 

regionalna Polski Jerzego Kondrackiego (2002) oraz Hory a nίžiny Jaromíra Demka 

(1987). Mimo pewnych różnic w klasyfikacjach stanowiły doskonały punkt wyjścia 

do dalszych działań.  

Kolejnym krokiem była weryfikacja istniejących list najwyższych szczytów 

w Sudetach Polskich w oparciu o regionalizację pasma. W ostatnich latach popularne 

stało się tworzenie kolejnych koron różnych gór i w ten sposób powstały m.in. 

Korona Gór Polski
8
 i Korona Sudetów Polskich

9
. Niestety, każda z tych list 

zawierała błędy (m.in. we wskazaniach konkretnych wierzchołków, nie uwzględniały 

                                                 
8
 http://kgp.amos.waw.pl/najwyzszeszczyty.html (dostęp: 7.03.2017 r.) 

9
 http://ktg.walbrzych.pttk.pl/korona_zal.html (dostęp: 7.03.2017 r.) 
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obowiązujących podziałów fizycznogeograficznych...), które wymagały weryfikacji 

przez autora, czego skutkiem było stworzenie własnej, zmodyfikowanej listy
10

. 

Dalsze działania odbywały się przede wszystkim w terenie. Poza wspomnianymi 

pomiarami, wytyczaniem szlaku oraz zdobywaniem poszczególnych szczytów dużą 

rolę odegrała też dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora.  

Całość spięła wizualizacja przebiegu szlaku za pomocą narzędzi 

geoinformatycznych. Do jej wykonania użyto aplikacji online GPSies
11

, w której 

wykonano pliki kml dla poszczególnych etapów. Następnie wgrano je do GPS 

Visualizer, internetowego oprogramowania typu opensource, w celu stworzenia 

profili wysokościowych. Kolejnym krokiem był import plików kml do aplikacji 

QGIS i użycie jako podkładu graficznego OpenCycleMap Landscape
12

. Brakujące 

elementy (szlaki piesze, szczyty Korony Polskich Sudetów) zostały uzupełnione 

przez autora jako kolejne warstwy wektorowe lub pobrane z sieci. Do tych drugich 

zaliczają się granice terenów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, 

rezerwaty). Dane te autor pozyskał z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

formacie shapefile. Pierwotnie planowane było wykorzystanie jako podkładów map 

któregoś z wydawnictw turystycznych, jednakże żadne z nich nie obejmowało całego 

obszaru, a znaczna część z nich miała mapy w różnych skalach (Plan, Express Map, 

Compass). Jedynie wydawnictwo Sygnatura tworzy mapy m.in. dla Sudetów w 

jednolitej skali 1:50 000, ale nie został opracowany fragment pomiędzy Paczkowem 

a Górami Opawskimi. Istniał również pomysł wykorzystania map z oficjalnych 

serwisów rządowych, jednakże ich aktualność (cześć arkuszy nawet sprzed 

kilkunastu lat), dostępność (niepełne pokrycie obszaru) oraz cena (za najbardziej 

odpowiadające dane trzeba było płacić nawet ponad 200 zł) ostatecznie odwiodły 

autora od tego pomysłu. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Więcej w rozdziale 2. 
11

 http://www.gpsies.com/ (dostęp: wielokrotnie, ost. 14.05.2017 r.) 
12

 Jest to jeden z podkładów dostępnych w aplikacji QGIS, bazujący na mapach serwisu 

OpenStreetMap. 
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1. Korony gór – idea i przegląd koncepcji 

 „KOLEKCJONERSTWO (łac. collectio – zbiór) – zbieractwo, świadome 

gromadzenie przedmiotów materialnych lub wartości niematerialnych o ustalonym 

zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym, w celu tworzenia 

zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie amatorskiej, jako hobby (...)” 

(Hajzer 2013). 

 Powyższy cytat to idealny wstęp do rozważań na temat niezwykle 

komercyjnych i popularnych w ostatnich latach wypraw w celu zdobywania koron 

górskich czy szczytów z innych spisów obejmujących najwyższe szczyty różnych 

części świata. W dobie komercjalizacji nastąpiło wypaczenie idei turystyki górskiej. 

Od podróży, eksploracji i chęci poznania, do zdobywania szczytów i tagowania się 

na zdjęciach w portalach społecznościowych, w celu uzyskania jak największego 

grona wielbicieli. We wstępie autor w skrócie przytoczył motyw tworzenia tzw. 

koron górskich jako celu wyjazdów turystycznych (obecnie) i ekspedycji (głównie 

dawniej). W poniższym rozdziale przedstawione zostaną przykładowe korony, 

zdaniem autora, najważniejsze dla tej pracy. 

 Jedną z nich jest oczywiście Korona Ziemi. To pierwsza tego typu lista. Już 

na przełomie lat 40. i 50. XX w. amerykański żołnierz, William D. Hackett rozpoczął 

zdobywanie najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów, jednakże nigdy 

swojego celu nie osiągnął (Hajzer 2013). Ciężko tak naprawdę wskazać pierwszego 

zdobywcę Korony Ziemi, ponieważ... nie wiadomo jakie szczyty wchodzą na tę listę. 

Takich zestawień jest co najmniej kilka. Poniżej najważniejsze z nich (Hajzer 2013): 

 lista Richarda Bassa – biznesmen, pierwszy zdobywca Korony Ziemi (wg 

poniższej listy): 

o Afryka – Kilimandżaro (5895 m n.p.m.) 

o Ameryka Południowa – Aconcagua (6962 m n.p.m.) 

o Ameryka Północna – Denali (6194 m n.p.m.) 

o Antarktyda – Mount Vinson (4892 m n.p.m.) 

o Australia – Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.) 

o Azja – Mount Everest (8848 m n.p.m.) 

o Europa – Elbrus (5642 m n.p.m.) 
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 lista Reinholda Messnera – wybitny wspinacz, uczestnik wyścigu po tytuł 

pierwszego zdobywcy Korony Ziemi: 

o różnica z listą Richarda Bassa: 

 Australia i Oceania – Piramida Carstensza (4884 m n.p.m.) 

 lista Eberharda Jurgalskiego – kronikarz górski: 

o różnice z listą Bassa: 

 Australia i Oceania – Piramida Carstensza (4884 m n.p.m.) 

 Europa – Mont Blanc (4810 m n.p.m.) 

Pierwsza tego typu lista zawierająca najwyższe szczyty wszystkich 

kontynentów do dziś ma kilka wersji, a trzeba pamiętać, iż temat Korony Ziemi 

rozbudza wyobraźnię podróżników i turystów już od ponad 50 lat. Co jest powodem 

wątpliwości i rozbieżności? Wszystko zależy od sposobu podziału kontynentów. 

Możemy brać pod uwagę geografię (konkretnie założenia Międzynarodowej Unii 

Geograficznej), a więc standardowy podział lądów na 7 kontynentów: Europa, Azja, 

Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia i Antarktyda. 

Wątpliwości budzą przede wszystkim: 

 wyróżnianie Europy jako osobnego kontynentu, który według geologów 

jest jednym lądem wraz Azją (Eurazja leży na jednej płycie 

kontynentalnej) 

 granica między Europą a Azją – jest mocno umowna, niewidoczna w 

terenie. Znacznie lepsza jest, zdaniem autora, koncepcja przebiegu 

granicy wzdłuż głównych grzbietów Uralu i Kaukazu – na jakiej 

podstawie stwierdzamy, że Ural jest w Europie, a Kaukaz w Azji? 

Regionaliści starają się nie dzielić pasm górskich między kontynenty, ale 

chętnie robią to z dolinami, co budzi zastanowienie autora. 

 ignorowanie wysp Oceanii w kontekście kontynentu Australii (najwyższy 

szczyt Australii i Oceanii znajduje się na Nowej Gwinei, która leży na tej 

samej płycie kontynentalnej, co Australia, dawniej oba lądy były 

połączone wąską mierzeją – dowodem na to są m.in. kangury na wyspie 

(Hajzer 2013)) 

 podział Ameryki na Północną i Południową (niektórzy kwestionują ten 

podział, jako kontrargument używając stwierdzenia, że podział 

uwarunkowany jest jedynie z powodów kulturowo-historycznych; 



12 

 

zdaniem autora, Przesmyk Panamski jest obecnie swoistym połączeniem 

dwóch lądów, które kiedyś były osobnymi kontynentami i tak należy je 

traktować) 

 uznawanie Antarktydy za kontynent (najnowsze dane, które „niwelują” 

pokrywę lodową, ukazują pod nią archipelag
13

). 

Jak widać – kontrowersji jest dużo. Zdaniem autora, do Korony Ziemi należą 

szczyty zaliczone do listy Messnera. Paradoksem jest to, że sam Messner byłby 

pierwszym zdobywcą Korony Ziemi według listy Jurgalskiego, a jednocześnie nigdy 

nie wycofał się ze swoich własnych założeń, według których korespondencyjny 

wyścig między Bassem a Messnerem wygrał... Pat Morrow i to on jest pierwszym 

zdobywcą Korony Ziemi (Hajzer 2013). 

Interesującym przedsięwzięciem, które promuje koncepcję Korony Ziemi, 

jest wystawa w Centrum Górskim w Zawoi (Fot. 2.). W najbliższym czasie (stan na 

marzec 2017 r.) ma zostać ona przeniesiona do Chorzowa, jednakże autor zdążył się 

z nią zapoznać jeszcze pod Babią Górą. Szczyty, które wystawa eksponuje jako 

należące do Korony, to te z listy Messnera, plus na wszelki wypadek uwzględniono 

Mont Blanc i Górę Kościuszki. Regionalnym dodatkiem jest najwyższy szczyt 

Beskidu Żywieckiego, górująca nad okolicą Babia Góra. W kilku salach znajdują się 

makiety wierzchołków, liczne zdjęcia i sprzęty himalaistów. Całość można zwiedzić 

samodzielnie dzięki interaktywności wystawy (odwiedzający otrzymuje tablet, który 

po podejściu do eksponatu wyświetla informacje na temat ekspozycji) lub z 

przewodnikiem. Poza robiącymi wielkie wrażenie, wspomnianymi już makietami 

dodatkowymi atrakcjami są gra w „zdobywanie” Korony Ziemi oraz filmy górskie, 

które można obejrzeć na miejscu. 

 

                                                 
13

 http://www.antarctica.gov.au/science/cool-science/2011/bedrock-map-reveals-ice-free-antarctica 

(dostęp: 24.11.2017 r.) 
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Fot. 2. Makiety szczytów należących do Korony Ziemi  

w Centrum Górskim w Zawoi (fot.  D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

  

Większość pasm górskich na świecie posiada swoją własną listę najwyższych 

szczytów. Najbardziej znaną z nich jest tzw. Korona Himalajów. Jest to zbiór 

wszystkich ośmiotysięczników na Ziemi, z których 10 znajduje się w Himalajach, a 

4 w Karakorum. W poniższej tabeli (Tab. 1.) autor zestawił je wszystkie wraz z 

nazwiskami pierwszych zdobywców. 

 

Tab. 1. Szczyty zaliczane do tzw. Korony Himalajów 

Szczyt Pasmo 
Wysokość 

[m n.p.m.] 

Pierwszy zdobywca/ 

Pierwsi zdobywcy 

Data 

pierwszego 

wejścia 

Mount Everest Himalaje 8848 E. Hillary, T. Norgay 1953 

K2 Karakorum 8611 A. Compagnoni, L. Lacedelli 1954 

Kanczendzonga Himalaje 8586 G. Band, J. Brown 1955 

Lhotse Himalaje 8516 F. Luchsinger, E. Reiss 1956 

Makalu Himalaje 8463 J. Couzy, L. Terray 1955 

Cho Oyu Himalaje 8201 P. D. Lama, S. Jöchler, H. Tichy 1954 

Dhaulagiri Himalaje 8167 
K. Diemberger, Nawang Dorje, 

Nyima Dorje, A. Schelbert 
1960 

Manaslu Himalaje 8156 T. Imanishi, G. Norbu 1956 

Nanga Parbat Himalaje 8126 H. Buhl 1953 

Annapurna I Himalaje 8091 M. Herzog, L. Lachenal 1950 

Gaszerbrum I Karakorum 8068 A. Kauffman, P. Schoening 1958 

Broad Peak Karakorum 8047 
H. Buhl, K. Diemberger,                 

M. Schmuck, F. Wintersteller 
1957 

Gaszerbrum II Karakorum 8035 J. Larch, F. Moravec, H. Willenpart 1956 

Sziszapangma Himalaje 8013 

Y. Deng, Dorje, S. Dorje, W. Fuzhou, 

X. Jing, Z. Junyan, C. Shan,  

C. Tianliang, M. Zhaxi, W. Zongyue 

1964 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu drytooling.com.pl
14
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24.11.2017 r.) 
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 Pierwszą osobą, która stanęła na wszystkich ośmiotysięcznikach, był 

Reinhold Messner. Znany tyrolski wspinacz osiągnął to w latach 1970-1986. 

Pojedynek o pierwszeństwo na najwyższych szczytach Himalajów i Karakorum 

minimalnie przegrał z Messnerem Jerzy Kukuczka, który w 8 lat, a zatem znacznie 

szybciej, wszedł na wszystkie 14 szczytów. Ostatni z wierzchołków zdobył w 1987 r. 

Wysokie tempo wchodzenia na kolejne szczyty przez Polaka odciągnęło Messnera 

od zdobywanej równolegle Korony Ziemi, przez co udało mu się wygrać tylko jeden 

z tych dwóch wyścigów, gdyż nie mógł się poświęcić obu przedsięwzięciom 

jednocześnie (Hajzer 2013). 

 Również i kontynenty posiadają swoje „korony”. Wówczas kryterium, 

według którego wskazano najwyższe szczyty, stanowią granice państw oraz 

kontynentów. W przypadku Korony Europy odrzucono m.in. cały Kaukaz (według 

autorów listy znajdujący się w Azji), tereny na wschód od Uralu, duńską Grenlandię, 

terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii oraz turecką część Azji 

Mniejszej. Tym sposobem powstała lista najwyższych szczytów 47 państw w 

Europie. Żeby być precyzyjnym lista gromadzi 47 najwyższych punktów, a nie 

szczytów, gdyż w przypadku Monako i Finlandii uwzględniono faktycznie najwyżej 

położone w obu krajach miejsca, lecz są to stoki pobliskich wierzchołków. W 

Finlandii najwyższym szczytem jest Ridnitsohkka (1316 m n.p.m.), a do Korony 

Europy zalicza się pobliski Haltiatunturi (1361 m n.p.m.), który znajduje się już na 

terytorium Norwegii. Przez jedno z ramion odchodzących od szczytu prowadzi 

granica fińsko-norweska na wysokości ok. 1320 m n.p.m., czyniąc z tego miejsca 

najwyżej położony punkt w Finlandii. Sytuacja w Monako jest podobna – tam ulica 

Chemin des Revoires dochodzi do granicy z Francją na wysokości ok. 165 m n.p.m. 

Miejsce to leży 25 m wyżej niż najwyższy szczyt tego małego państwa – Mont 

Angel (140 m n.p.m.)
15

. Koronę Europy można uznać za zdecydowanie prostszą 

technicznie od Korony Himalajów. Poza pojedynczymi szczytami alpejskimi, 

karpackimi i bałkańskimi znaczną część z wierzchołków zdobyć może każdy, często 

w ramach krótkiego spaceru lub niewymagającej wcześniejszego przygotowania 

kondycyjnego wycieczki. Przykładem jest choćby niewielki pagórek Aukštojas (294 

m n.p.m., Fot. 3.), który stanowi najwyższy szczyt Litwy. Ten przykład pokazuje, że 

                                                 
15

 http://www.polskiehimalaje.pl/images/korona_europy.pdf (dostęp: 24.11.2017 r.) 
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różne „korony” mogą być osiągalne nie tylko dla himalaistów i stanowią wspaniały 

pretekst na zorganizowanie rodzinnych wakacji lub urlopu. 

 

 
Fot. 3. Aukštojas – najwyższy szczyt Litwy (fot. D. Cybulski, kwiecień 2015 r.) 

 

 Również i w Polsce istnieją podobne spisy. Warto wymienić chociażby 

Koronę Gór Polski, którą autor szerzej przedstawił w kolejnym rozdziale. Poza tym 

każde z pasm posiada swoją własną, mniej lub bardziej popularną, „koronę”. Bardzo 

interesującym przykładem jest Wielka Korona Tatr. Ta lista zawiera co prawda 

szczyty znajdujące się po obu stronach granicy (w Polsce i na Słowacji), ale warto o 

niej wspomnieć, gdyż podobnie jak Korona Himalajów gromadzi 14 wierzchołków, 

mających jednak nie powyżej 8000 m n.p.m., a 8000 stóp
16

. 

 W przypadku naszego kraju istnieje również spis wyznaczony tak jak Korona 

Europy na podstawie granic administracyjnych – Korona Polski. Zawiera on 

najwyższe szczyty poszczególnych województw
17

. W sieci brakuje wielu informacji 

na jej temat, aczkolwiek warto o niej pamiętać, gdyż jest osiągalna praktycznie dla 

każdego. Podobnie jak Korona Warszawy, którą w 2015 r. zdobyto w celach 

charytatywnych, przy okazji używając sprzętu alpinistycznego dla większego 

rozgłosu akcji
18

. Gdyby jednak przyjrzeć się założeniom tej listy, to jest ona 

wyłącznie subiektywnym wyborem organizatorów akcji, gdyż trudno określić 

kryteria, według których wskazano szczyty. Nie uwzględniono m.in. prawej strony 

Wisły, wybrano też dwa wierzchołki z Ursynowa. Trzeba jednak pamiętać, iż nie 

                                                 
16

 http://zipi-tatry.eu/09korona/index.html (dostęp: 26.11.2017 r.) 
17

 http://mynaszlaku.pl/odkrywamy-polske-korona-polski-najwyzsze-szczyty-16-wojewodztw/ (dostęp: 

26.11.2017 r.) 
18

 http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pierwsza-polska-zimowa-ekspedycja-korona-warszawy 

(dostęp: 26.11.2017 r.) 
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było to przedsięwzięcie o podłożu naukowym, a jego założenia były zupełnie inne. 

Bezwzględnie najwyższe punkty na terenie polskich parków narodowych postarał się 

za to wyszukać Tomasz Lis, który stworzył własną listę pod nazwą Korona Polskich 

Parków Narodowych (KPPN)
19

. Zupełnym przypadkiem autor odkrył przy okazji 

pisania tego rozdziału, iż pracuje od kilku lat w jednym miejscu z twórcą 

wspomnianej korony. Tomasz Lis zapewnia, że jest otwarty na wszelkie propozycje 

modyfikacji, gdyż sam projektował KPPN wyłącznie z pomocą map, nie mając 

wówczas jeszcze dostępu do współczesnych narzędzi jak np. odbiorniki GPS. 
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2. Korona Polskich Sudetów – koncepcja i metodyka 

 2.1. Idea Korony Polskich Sudetów 

W poprzednim rozdziale autor skupił się na przykładach różnych koron 

górskich (i nie tylko górskich) ze świata. Wymieniał ich założenia, ewentualne 

uchybienia oraz kontrowersje z nimi związane. Głównym motywem pracy są jednak 

Sudety. Istnieją już co prawda koncepcje sudeckich koron lub koron zawierających 

szczyty w Sudetach, które zostały nawet zatwierdzone przez PTTK lub stworzone 

przez środowiska akademickie, lecz zdaniem autora nie są one poprawne. Dogłębna 

analiza Korony Gór Polski oraz Korony Sudetów Polskich od strony merytorycznej 

skłoniła go do refleksji nad słusznością wyborów dokonanych przez autorów 

wspomnianych list. W oparciu o własne badania (zarówno terenowe, jak i analizę 

literatury przedmiotu) oraz regionalizację fizycznogeograficzną Kondrackiego 

(2002) oraz Demka (1987) autor opracował w poniższym rozdziale koncepcję 

Korony Polskich Sudetów, która faktycznie zawiera w sobie bezwzględnie 

najwyższe szczyty poszczególnych sudeckich pasm, znajdujące się po polskiej 

stronie granicy. Szczegółowe opracowanie, wraz z uzasadnieniem wyborów autora, 

znajduje się w rozdziale 2.2. 

2.2. Pasma górskie Sudetów i ich najwyższe szczyty według regionalizacji 

fizycznogeograficznych 

Korona Gór Polski to lista, na której znajdują się również szczyty sudeckie. 

Jej twórcami są Wojciech Lewandowski i Marek Więckowski, ówcześni pracownicy 

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Pojawiła się ona w 1997 r. na 

łamach czasopisma Poznaj swój kraj
20

. Lista jednakże nie może zostać uwzględniona 

przy projektowaniu szlaku, o którym mowa we wstępie, gdyż nie jest ona zgodna z 

przyjętymi przez jej autorów założeniami. Domyślnie – miały to być najwyższe 

wierzchołki poszczególnych pasm, na które wchodzą piesze szlaki turystyczne. Na 

tej podstawie wykluczono m.in. Postawną, ale na liście i tak znajdują się Skopiec i 

Wysoka Kopa, na które szlaki nie prowadzą.  

O Koronie Gór Polski powstały w ostatnim czasie dwie pozycje: Korona 

Polskich Gór Krzysztofa Bzowskiego z 2016 r. oraz Górska Korona Polski Bartosza 

Andrzejewskiego z 2017 r. Obie, szczególnie pierwsza z nich, nie podejmują 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_G%C3%B3r_Polski (dostęp: 21.03.2017 r.) 
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dyskusji w kontekście prawidłowości doboru najwyższych szczytów poszczególnych 

pasm w Sudetach. Pada tam wiele zwrotów typu „przyjęło się, że szczyt X jest 

najwyższym w paśmie”. Wygląda to źle, gdy mamy podane wysokości dwóch 

porównywanych szczytów i „przyjmuje się”, że ten niższy jest w rzeczywistości 

najwyższy. Nieco szerzej przedstawia temat Andrzejewski (2017), który zamieścił w 

swoim opracowaniu krótki rozdział o kontrowersjach związanych z wyborem 

szczytów do Korony Gór Polski. Sam jednak raczej tylko wspomina o nich, niż 

wchodzi w polemikę z autorami listy. Brakuje obecnie w literaturze, szczególnie 

popularnej, pozycji, w których podjętoby dyskusję nad poprawnością geograficzną (i 

przede wszystkim matematyczną – chodzi przecież tylko o proste porównanie 

wysokości bezwzględnych) Korony Gór Polski. 

Wątpliwości budzi również wydzielenie Gór Bialskich z Gór Złotych. 

Według zarówno polskiej (Kondracki 2002), jak i czeskiej regionalizacji (Demek 

1987) Góry Złote obejmują także sztucznie wydzielane Góry Bialskie, które według 

części geografów rozciągają się na zachód od Doliny Białej Lądeckiej. Jest to błędne 

założenie, gdyż obniżenie w grzbiecie (według różnych źródeł jest to 

Bielskie/Bialskie Siodło lub Przełęcz Trzech Granic – na wysokości ok. 1100 m 

n.p.m., w zależności od mapy), które miałoby stanowić granicę między pasmami, jest 

praktycznie żadne. Po drugiej stronie granicy państwowej wyraźnie widać jedno, 

spójne pasmo (cz. Rychlebské hory).  

Kolejną nieścisłością jest wybór najwyższych szczytów w poszczególnych 

pasmach. W tabeli 2. znajdują się wierzchołki wskazane przez autorów Korony Gór 

Polski. Nie każdy z nich jest w rzeczywistości najwyższy. Autor zaznaczył kolorem 

żółtym szczyty, które wzbudziły u niego wątpliwości na etapie badań. Wspominane 

wcześniej Góry Bialskie zostały zaś wyróżnione kolorem szarym. Wysokości zostały 

przepisane z listy Korony Gór Polski (KGP)
21

. Dodatkowo autor uwzględnił w tabeli, 

w celach porównawczych, szczyty z Korony Sudetów Polskich (KSP)
22

. Podział ten 

powstał na bazie regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2002). Na 

liście tej znajdują się również szczyty leżące w mezoregionach będących de facto 

formami wklęsłymi (np. Kotlina Jeleniogórska), pogórzami (np. Pogórze Izerskie) 

lub mezoregionach, które w rzeczywistości nie znajdują się w Sudetach (np. Masyw 

Ślęży) i autor nie uwzględnił ich w poniższej tabeli. Północną granicą pasma jest 
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 http://kgp.amos.waw.pl/najwyzszeszczyty.html (dostęp: 21.03.2017 r.) 
22

 http://ktg.walbrzych.pttk.pl/korona_zal.html (dostęp: 21.03.2017 r.) 
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Sudecki uskok brzeżny – uskok tektoniczny wzdłuż którego wyniesione zostały 

Sudety w trakcie orogenezy alpejskiej. Stanowi on bardzo wyraźną granicę 

morfologiczną pasma, którego wyniesienie ponad Nizinę Śląską i Przedgórze 

Sudeckie sięga od kilkudziesięciu do nawet kilkuset metrów (Migoń 1999). Skąd 

zatem wynikają wątpliwości? Makroregion Przedgórze Sudeckie został zaliczony 

przez Kondrackiego do Sudetów (a tym samym do Korony Sudetów Polski), a 

konkretnie do podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim. Również przez 

geologów Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim są często traktowane jako całość, 

która uległa podziałowi w wyniku oligoceńskich ruchów górotwórczych 

(Cwojdziński 2007). Z racji wspomnianej wcześniej wyraźnej granicy 

morfologicznej, jaką stanowi Sudecki uskok brzeżny, powinno się jednak wydzielać 

z omawianej podprowincji dwie odrębne jednostki: Sudety i Przedgórze Sudeckie. 

Doskonale widać ten podział, gdy nałoży się granice regionów Kondrackiego na 

mapę fizyczną (Rys. 2.). Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim 

rozwiązaniem jest to, że Przedgórze Sudeckie charakteru górskiego (poza obszarem 

Masywu Ślęży) zdecydowanie nie posiada.  

 

Tab. 2. Najwyższe szczyty Sudetów wg list Korona Gór Polski oraz Korona Sudetów Polskich 

Pasmo Szczyt (KGP) Szczyt (KSP) Wysokość              

[m n.p.m.] 

Góry Kaczawskie Skopiec Skopiec 724 

Góry Izerskie Wysoka Kopa Wysoka Kopa 1126 

Karkonosze Śnieżka Śnieżka 1602 

Rudawy Janowickie Skalnik Skalnik 945 

Góry Kamienne Waligóra 
a 

Waligóra 
b 

936 
a 

934 
b 

Góry Wałbrzyskie Chełmiec 
c
 Borowa 

d
 869 

c
 853 

d
 

Góry Sowie Wielka Sowa Wielka Sowa 1015 

Góry Stołowe Szczeliniec Wielki Szczeliniec Wielki 919 

Góry Orlickie Orlica Orlica 1084 

Góry Bystrzyckie Jagodna Jagodna 977 

Masyw Śnieżnika Śnieżnik Śnieżnik 1425 

Góry Bialskie Rudawiec pasmo nie istnieje 1112 

Góry Złote Kowadło 
e 

Postawna 
f 

989 
e 

1124 
f 

Góry Bardzkie Kłodzka Góra Kłodzka Góra 765 

Góry Opawskie Biskupia Kopa Biskupia Kopa 889 
Litery w indeksie górnym oznaczają przyporządkowanie wysokości do konkretnych szczytów 

Źródło: opracowanie własne na postawie serwisów kgp.amos.waw.pl i ktg.walbrzych.pttk.pl 
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Rys. 2. Mapa podziału Sudetów wg Kondrackiego na tle ukształtowania powierzchni (opracowanie 

własne na podstawie Mapy mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle ukształtowania terenu 

i podziału administracyjnego) 

 

 Góry Kaczawskie to jedno z pasm, które autor musiał zweryfikować. 

Problemem było przede wszystkim to, iż brane pod uwagę przy ustalaniu KPS były 

aż cztery szczyty. Trzy z nich znajdują się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie 

(Skopiec, Baraniec, Folwarczna), zaś jeden (Okole) położony jest ok. 10 km dalej, na 

północny zachód. W zależności od źródła każdy z nich był już uznawany za 

najwyższy w Górach Kaczawskich, co wymagało osobistej weryfikacji. Pierwotnie 

autor uwzględnił na potrzeby swojej pracy Skopiec jako najwyższy z nich, ale po 

pojawieniu się w sieci artykułów poddających w wątpliwość istniejący stan 

rzeczy
23,24

, postanowił dokonać na miejscu pomiarów GPSem. W trakcie dnia 

pomiarowego (16.04.2017 r.) pogoda zmieniała się bardzo gwałtownie (na przemian 

śnieżyce (Fot. 4.), gradobicia, silny wiatr i bardzo intensywne słońce), co nie 

ułatwiało wędrówki. Wpłynęło to też znacząco na wrażliwy instrument pomiarowy, 

jakim był Garmin Fenix – zegarek z GPS podatny na zmiany ciśnienia 

atmosferycznego (uwzględniane przy pomiarze wysokości n.p.m.). Z tego względu 

autor zmuszony był tego dnia zrezygnować z brania pod uwagę pomiarów 

                                                 
23

 http://skps.wroclaw.pl/3_sudety/33_fizjografia/fizjografia1.htm (dostęp: 21.05.2017 r.) 
24

 https://sciezkawbok.wordpress.com/2014/05/08/topograficzne-porzadki-skopiec-kontra-baraniec-

kontra-maslak/ (dostęp: 21.05.2017 r.) 
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wskazanych przez to urządzenie, gdyż znacząco odbiegały od rzeczywistości. 

GPSmap 60Cx okazał się jak zawsze dokładny. Poniżej zestawiono wysokości 

branych pod uwagę szczytów zebrane na podstawie dostępnych źródeł 

kartograficznych oraz własnych pomiarów. 

 Skopiec 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:50 000, 2016, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 724 m n.p.m. 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:60 000, 1984, Państwowe 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza 

Romera – 724 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 724 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 718,6 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 722 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 718 m n.p.m. 

 Baraniec 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:50 000, 2016, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 723 m n.p.m. 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:60 000, 1984, Państwowe 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza 

Romera – 723 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 720 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 720,3 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 721 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 723 m n.p.m. 

 Folwarczna 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:50 000, 2016, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 720 m n.p.m. 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:60 000, 1984, Państwowe 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza 

Romera – 720 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 720 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – powyżej 720 m 

n.p.m. (przekroczona poziomica 720 m n.p.m., brak oznaczenia 

wierzchołka) 
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o Garmin GPSmap 60Cx – 725 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 720 m n.p.m. 

 Okole 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:50 000, 2016, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 721 m n.p.m. 

o Góry i Pogórze Kaczawskie, 1:60 000, 1984, Państwowe 

Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza 

Romera – 721 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 714 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 714,1 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 723 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 714 m n.p.m. 

 

 
Rys. 3. Położenie Folwarcznej, Skopca, Barańca i Okola względem siebie (opracowanie własne) 
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Fot. 4. Warunki pogodowe podczas pomiarów na szczycie 

Folwarcznej (fot. samowyzwalacz, kwiecień 2017 r.) 

 

Gdyby posłużyć się metodami statystycznymi i, pomijając pomiar autora, 

wyznaczyć średnią wysokość w m n.p.m. tych czterech szczytów, nieznacznie 

„wygrałby” Baraniec. Problem jest jednak taki, że są różnice między 

poszczególnymi źródłami i ciężko wskazać, które z nich jest lepsze, bardziej 

poprawne i dokładne. W takiej sytuacji najlepiej zaufać własnym pomiarom, co też 

autor uczynił. Według nich najwyższym szczytem Gór Kaczawskich okazała się być 

Folwarczna, która mierzy 725 m n.p.m. Warto tutaj przytoczyć jeszcze jedną historię 

odnośnie do tego szczytu. Otóż według niektórych danych Folwarczna ma nazwę 

Maślak. Jest to wynik błędu, który jest niestety powielany do dziś na różnych 

mapach, w tym na Geoportalu
25

. Maślak to nazwa niższego szczytu, leżącego 

kilkaset metrów na północny zachód od Folwarcznej.  

 W Górach Wałbrzyskich sytuacja jest klarowna. Autorzy listy Korona Gór 

Polski uwzględnili najwyższy punkt w tym paśmie, na który da się wejść
26

, jednakże 

tym punktem jest... szczyt wieży na Chełmcu. W takiej sytuacji równie dobrze 

moglibyśmy uznać najwyższym wierzchołkiem całych Sudetów Pradziada (1491 m 

n.p.m.) w Wysokim Jesioniku. Znajduje się na nim wieża telewizyjna o wysokości 

145,5 m 
27

. Jej czubek stanowi zatem najwyższy punkt Sudetów. Jednakże wielkim 

błędem byłoby branie pod uwagę budowli przy ustalaniu wysokości jakichkolwiek 

szczytów. W takiej sytuacji Chełmiec w rzeczywistości ma 18 metrów mniej, czyli 

dokładnie o tyle, ile wynosi wysokość wieży widokowej (Fot. 5.) na szczycie. Jego 

                                                 
25

 http://www.wielka-korona-gor-polski.102.pl/folwarczna/ (dostęp: 21.05.2017 r.) 
26

 Najwyższy, na który udostępnione jest wejście – wspinaczka na przekaźnik na Chełmcu jest 

oczywiście zakazana. 
27

 http://www.jeseniky.net/rozhledna-praded (dostęp: 21.03.2017 r.) 
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ostateczna wysokość to 851 m n.p.m., co czyni go niższym od Borowej o 2 metry. 

Błąd, powielany przez wielu autorów, wynikał z umieszczenia punktu geodezyjnego 

właśnie na szczycie wieży. Autorzy listy Korona Gór Polski prawdopodobnie 

powołali się na uznanego regionalistę, Janusza Czerwińskiego, który w swoim 

przewodniku (1996) podał właśnie tę zawyżoną wartość. 

 

 
Rys. 4. Położenie względem siebie Chełmca i Borowej (opracowanie własne) 

 

 
Fot. 5. Wieża na szczycie Chełmca (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 
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Góry Stołowe wydawały się być dość oczywistym przypadkiem. Utarło się, 

że niezwykle atrakcyjny i często odwiedzany przez turystów Szczeliniec Wielki jest 

tym najwyższym wierzchołkiem. Wątpliwości pojawiły się przy analizie 

posiadanych źródeł kartograficznych. Popularny serwis mapa-turystyczna.pl, który 

używa jako podkładu m.in. map wydawnictwa Sygnatura, oznaczył Skalniak jako 

najwyższy szczyt Gór Stołowych, podając wysokość 925 m n.p.m. Na tej samej 

mapie Szczeliniec Wielki był niższy (919 m n.p.m.). Żeby ostatecznie rozwiać 

wątpliwości autor przeprowadził analizę pozostałych posiadanych w swoich zbiorach 

map oraz badania terenowe (marzec 2017 r.) z aparaturą GPS. Wyniki prezentuje 

poniższe zestawienie. 

 Skalniak 

o Góry Stołowe a Broumovske Steny, 1:25 000, 1995, VKU Harmanec – 

915 m n.p.m. 

o Park Narodowy Gór Stołowych, 1:33 000, 2006, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 915 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 925 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – powyżej 925 m n.p.m. 

(przekroczona poziomica 925 m n.p.m., brak oznaczenia wierzchołka) 

o Garmin GPSmap 60Cx – 921 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 910 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 925 m n.p.m. 

 Szczeliniec Wielki 

o Góry Stołowe a Broumovske Steny, 1:25 000, 1995, VKU Harmanec – 

brak czytelnych danych wysokościowych
28

 

o Park Narodowy Gór Stołowych, 1:33 000, 2006, Wydawnictwo 

Turystyczne PLAN – 919 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 919 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 919 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 924 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 919 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 919 m n.p.m. 

 

                                                 
28

 Co ciekawe – na tej mapie nosi nazwę Szeteliniec Wiełky. 
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Rys. 5. Położenie względem siebie Szczelińca Wielkiego i Skalniaka (opracowanie własne) 

 

Wyniki pomiarów GPS wskazały Szczeliniec Wielki (Fot. 6.) jako wyższy 

szczyt. Wydawnictwo Sygnatura zapewne powieliło wysokość z archiwalnych map 

na Geoportalu, podobnie jak OpenCycleMap. Autor za ostateczną wartość przyjął w 

swojej pracy wskazania urządzenia Garmin GPSmap 60Cx – czyli 924 m n.p.m. Jest 

to dobra wiadomość, gdyż Skalniak leży na terenie Parku Narodowego Gór 

Stołowych i nie prowadzi na niego żaden szlak. Wierzchołek trawersem omija od 

południowego zachodu Główny Szlak Sudecki. Wytyczenie nowego szlaku na 

obszarze tak ściśle chronionym byłoby niezwykle trudnym zadaniem, a sam autor nie 

jest zbytnim entuzjastą rozbudowy infrastruktury turystycznej w cennych 

przyrodniczo parkach narodowych. 

 

 
Fot. 6. Widok na Szczeliniec Wielki i Mały ze zboczy 

Skalniaka (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 
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W Górach Bystrzyckich wątpliwości autora wzbudził wierzchołek 

nieoznakowany ani wysokością, ani nazwą, położony ok. 1 km na północ od 

Jagodnej. Według wszelkich posiadanych danych mógł być on tym najwyższym w 

całym paśmie, gdyż na każdym ze źródeł kartograficznych przekraczał poziomicę 

980 m n.p.m. Koniecznością było więc dokonanie autorskiego pomiaru. Wobec 

bliskiego sąsiedztwa obu szczytów i znajdowania się w obrębie jednego masywu, 

autor postuluje nazwanie dotychczasowej Jagodnej – Jagodną Południową, a 

bezimiennego szczytu – Jagodną Północną. W dalszej części pracy określenia te będą 

stosowane. 

 Jagodna Północna 

o Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie, 1:40 000, 2004, Studio 

Wydawnicze PLAN – powyżej 980 m n.p.m. (przekroczona 

poziomica 980 m n.p.m., brak oznaczenia wierzchołka) 

o Góry Bystrzyckie. Góry Orlickie, 1:40 000, 2016, Studio PLAN – 

powyżej 980 m n.p.m. (przekroczona poziomica 980 m n.p.m., 

brak oznaczenia wierzchołka) 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – powyżej 980 m n.p.m. 

(przekroczona poziomica 980 m n.p.m., brak oznaczenia 

wierzchołka) 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – powyżej 985 m 

n.p.m. (przekroczona poziomica 985 m n.p.m., brak oznaczenia 

wierzchołka)
29

 

o Garmin GPSmap 60Cx – 987 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 982 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – powyżej 970 m 

n.p.m. (przekroczona poziomica 970 m n.p.m., brak oznaczenia 

wierzchołka) 

 Jagodna Południowa 

o Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie, 1:40 000, 2004, Studio 

Wydawnicze PLAN – 977 m n.p.m. 

o Góry Bystrzyckie. Góry Orlickie, 1:40 000, 2016, Studio PLAN – 

977 m n.p.m. 

                                                 
29

 Szczyt podpisany błędnie jako G. Sasanka, która znajduje się faktycznie niecałe 0,5 km na północny 

wschód, mierzy 965 m n.p.m. i nazywa się po prostu Sasanka. 
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o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 977 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 977,2 m n.p.m.
30

 

o Garmin GPSmap 60Cx – 982 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 973 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 977 m n.p.m. 

 

 
Rys. 6. Położenie względem siebie Jagodnej Północnej i Południowej (opracowanie własne) 

 

Na podstawie powyższych pomiarów i analiz dostępnych źródeł 

kartograficznych wniosek może być tylko jeden – najwyższym wierzchołkiem Gór 

Bystrzyckich jest Jagodna Północna, która mierzy (zgodnie ze wskazaniem GPSmap 

60Cx) – 987 m n.p.m. Przez nią także przejdzie wytyczony przez autora szlak, co 

przywróci ruch turystyczny na szczycie. Jeszcze w 2004 r., co widać na jednej z 

map
31

 posiadanych przez autora, właśnie tamtędy prowadził szlak niebieski. Obecnie 

grzbietem Gór Bystrzyckich na południe od Spalonej prowadzi szeroka, szutrowa 

droga, która częściowo „wymazała” z map stary, w niektórych miejscach 

równoległy, szlak niebieski. Dziś w znaczącej części prowadzi on oczywiście 

wspomnianą drogą, a dotychczasowa ścieżka powoli zarasta. W związku z silnymi 

opadami śniegu w dniu badań, autor miał problem z odnalezieniem jej w terenie (Fot. 

7.), jednak ostatecznie udało mu się tego dokonać. W niektórych opracowaniach, o 

czym wspomina m.in. Bzowski (2016), za najwyższy szczyt jest uważana Sasanka. 

                                                 
30

 Co ciekawe – na tej mapie szczyt nazwano G. Jagodne. 
31

 Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie, 1:40 000, 2004, Studio Wydawnicze PLAN 
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Jest to wynik błędu, niestety bardzo często powielanego, przy przepisywaniu danych 

ze starych map niemieckich. Otóż Sasanka to szczyt w znajdujący się na szlaku 

między Spaloną a Jagodną Południową, kilkaset metrów przed odbiciem ścieżki na 

Jagodną Północną. Zgodnie z większością map i pomiarami autora ten wierzchołek 

ma zaledwie 965 m n.p.m., a błędnie przypisana mu wysokość (986 m n.p.m., 

Bzowski 2016) mogłaby należeć do sąsiedniej Jagodnej Północnej, dotychczas raczej 

niepodpisywanej na mapach. 

 

 
Fot. 7. Mało wyraźne w warunkach zimowych odejście starego szlaku niebieskiego 

w kierunku Jagodnej Północnej (fot. D. Cybulski, kwiecień 2017 r.) 

 

 W poprzednich akapitach autor wspominał o Górach Bialskich, które 

stanowią część Gór Złotych. Tym samym w skład tego drugiego pasma wchodzą 

takie wierzchołki jak należący do KGP Rudawiec (1112 m n.p.m.), Postawna (1117 

m n.p.m.) i Brusek (1116 m n.p.m.). Jest to jeden z najdzikszych fragmentów 

Sudetów. Jednym z dowodów na tę tezę, poza słabo rozwiniętą infrastrukturą 

turystyczną, jest przede wszystkim fakt, iż poszczególne szczyty i przełęcze mają 

podane różne wysokości w zależności od źródła. Najbardziej wiarygodne wartości, 

zgodne z pomiarami turystów (Fot. 8.), podaje Geoportal
32

 – dla Postawnej jest to 

1116,8 m n.p.m. W swojej pracy autor przyjmuje jednak zaokrąglenia do pełnych 

wartości, a więc ostateczna wysokość to 1117 m n.p.m., czyli o 5 metrów więcej od 

Rudawca (szczyt został zaliczony do KGP z racji dostępności z pomocą szlaku 

pieszego zielonego, który przechodzi przez wierzchołek). W przypadku listy KSP 

wartość 1124 m n.p.m. została błędnie przyjęta od sąsiedniej Travnej Hory, która 

znajduje się po drugiej stronie granicy, kilkaset metrów na południowy wschód. Co 

                                                 
32

 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3104876 (dostęp: 21.03.2017 r.) 



30 

 

ciekawe, Postawna nie jest wcale najwyższym punktem Gór Złotych w Polsce. 

Znajduje się on dokładnie na granicy (pośród runa można odnaleźć nawet wbity w 

ziemię punkt pomiarowy), przy słupku granicznym (Fot. 9.) na wysokości ok. 1120 

m n.p.m. (wg Geoportalu 1119,15 m n.p.m.
33

). Morfologicznie jest to  jednak stok 

Travnej Hory, lekko opadający w kierunku Postawnej, a nie samodzielny 

wierzchołek. 

 

 
Rys. 7. Położenie względem siebie Rudawca, Postawnej i Bruska (opracowanie własne) 

 

 
Fot. 8. Trzy tabliczki na wierzchołku Postawnej podają  

wartość 1117 m n.p.m. (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

                                                 
33

 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3105503 (dostęp: 21.03.2017 r.) 
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Fot. 9. Najwyższy punkt w polskich Górach Złotych na ścieżce granicznej,  

zbocze Travnej Hory (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

 W Górach Bardzkich brane pod uwagę były dwa wierzchołki – Kłodzka Góra 

i Szeroka Góra. Oba szczyty znajdują się w bliskim sąsiedztwie, więc ewentualna 

zmiana nie miałaby dużego wpływu na przebieg szlaku. Szeroka Góra, jako 

najwyższa w Górach Bardzkich, zaczęła się pojawiać w źródłach internetowych dość 

niedawno
34

. W 2014 r., gdy autor zdobywał najwyższe (jak mu się wówczas 

wydawało) szczyty polskiej części Sudetów, Szeroka Góra była zarośniętym 

wierzchołkiem, bez żadnej ścieżki prowadzącej na szczyt, a w literaturze i sieci nikt 

nawet nie podważał prymatu Kłodzkiej Góry. Konieczne okazało się samodzielne 

sprawdzenie przez autora sytuacji w terenie. Poniżej wyniki prac terenowych 

przeprowadzonych w marcu 2017 r. oraz analizy źródeł kartograficznych. 

 Kłodzka Góra 

o Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Złote, Kotlina Kłodzka, Ślęża, 

1:50 000, 2013/2014/2015, Sygnatura – 763 m n.p.m. 

o Góry Bardzkie, 1:40 000, 2012, PLAN – 765 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 763 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 762,7 m n.p.m. 

o rozpiski przyczepione do drzew na trasie – 758 m n.p.m. 

o tabliczka na szczycie nr 1 – 757 m n.p.m. 

o tabliczka na szczycie nr 2 – 765 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 757 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 754 m n.p.m. 

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 762 m n.p.m. 

                                                 
34

 https://sciezkawbok.wordpress.com/2015/05/27/topograficzne-porzadki-ostra-gora-kontra-klodzka-

gora-kontra-szeroka-gora/ (dostęp: 26.03.2017 r.) 
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 Szeroka Góra 

o Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Złote, Kotlina Kłodzka, Ślęża, 

1:50 000, 2013/2014/2015, Sygnatura – 767 m n.p.m. 

o Góry Bardzkie, 1:40 000, 2012, PLAN – 740 m n.p.m. 

o mapa-turystyczna.pl (wyd. Sygnatura) – 767 m n.p.m. 

o geoportal.gov.pl (Archiwalne mapy rastrowe) – 765 m n.p.m. 

o rozpiski przyczepione do drzew na trasie – 766 m n.p.m. 

o tabliczka na szczycie nr 1 – 770 m n.p.m. 

o tabliczka na szczycie nr 2 – 747 m n.p.m. 

o Garmin GPSmap 60Cx – 771 m n.p.m. 

o Garmin Fenix – 764 m n.p.m.  

o opencyclemap.org (OpenCycleMap Landscape) – 765 m n.p.m. 

 

 
Rys. 8. Położenie względem siebie Szerokiej Góry i Kłodzkiej Góry (opracowanie własne) 

 

Pomiary w tym przypadku wskazały na Szeroką Górę jako wyższą. Dziwne 

wydają się być wartości z mapy PLAN-u oraz tabliczki nr 2 (Fot. 10.). Ciężko 

stwierdzić z czego wynikają tak duże rozbieżności. Zatrzymując się na chwilę przy 

temacie tabliczek – w Górach Bardzkich panuje mały konflikt w środowisku 

turystów i miłośników regionu. Widać to po liczbie tablic informacyjnych (różnej 

redakcji), z których każda usiłuje przekonać wędrującego, iż wyższa jest Szeroka 
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Góra, a nie Kłodzka i na odwrót. Oczywiście widoczne są ślady zniszczeń 

konkurencyjnych tabliczek, prawdopodobnie na skutek konfliktu między ich 

autorami, a nie zwykłego wandalizmu (Fot. 11.). Natomiast kwestia pierwszeństwa 

Kłodzkiej Góry wynikała prawdopodobnie z błędu pochodzącego jeszcze z XIX w., 

kiedy to wysokości Kłodzkiej i Szerokiej Góry zostały przypadkiem zamienione
35

. 

Autorowi nieoczekiwana zmiana jednak odpowiada. Kłodzka Góra znajdowała się 

kilka-, kilkanaście minut od planowanego przebiegu szlaku. Przez wierzchołek co 

prawda prowadzi szlak żółty, jednakże zmierza on w kierunku Kłodzka, czyli na dno 

kotliny, w stronę nieodpowiadającą założeniom szlaku. Na Szeroką Górę od 

prawdopodobnie 2-3 lat (w 2014 r. autor nie widział żadnej ścieżki) da się wejść 

wyraźnym, a nawet oznakowanym (choć amatorsko) szlakiem, który później 

dochodzi do szlaku niebieskiego w kierunku Barda. Wzdłuż znaków niebieskich miał 

pierwotnie prowadzić szlak projektowany przez autora, a więc jest to zmiana jak 

najbardziej pozytywna. Szeroka Góra ma ostatecznie wysokość 771 m n.p.m. i jest 

najwyższym szczytem Gór Bardzkich. 

 

 
Fot. 10. Jedna z tabliczek na szczycie Szerokiej Góry, wysokość  

została mocno zaniżona (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

                                                 
35

 https://sciezkawbok.wordpress.com/2015/05/27/topograficzne-porzadki-ostra-gora-kontra-klodzka-

gora-kontra-szeroka-gora/ (dostęp: 26.03.2017 r.) 
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Fot. 11. Zniszczona tablica na Szerokiej Górze wskazująca ją jako  

najwyższy szczyt Gór Bardzkich (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Poza omawianymi powyżej przypadkami ustalenie właściwych wierzchołków 

nie budzi wątpliwości, gdyż są one zdecydowanie najwyższe w swoich pasmach. 

Podsumowując rozważania, autor stworzył autorską odpowiedź na istniejące listy – 

Koronę Polskich Sudetów (KPS). Zawiera ona w sobie bezwzględnie najwyższe 

wierzchołki poszczególnych pasm w Sudetach. Kolejnym warunkiem była 

przynależność terytorialna najwyższego punktu do Polski. Uwzględnione zostały 

również szczyty znajdujące się dokładnie na granicy państwowej
36

. Na każdym z 

nich autor był przynajmniej raz, na większości wielokrotnie, w tym w celach 

pomiarowych, o czym już wspomniano w poprzednich akapitach. To właśnie te 

szczyty połączy projektowany przez autora długodystansowy szlak pieszy po 

Koronie Polskich Sudetów. Poniżej w tabeli 3. zamieszczono pełną listę szczytów 

należących do KPS. Ewentualne odnośniki przy wysokościach dotyczą sytuacji, gdy 

w zależności od źródła podawane są inne wartości. Autor wskazał te z najbardziej 

wiarygodnych, jego zdaniem, źródeł. W przypadku szczytów, na których 

prowadzone były przez autora pomiary, za ich ostateczną wysokość uznawano 

wskazania urządzenia Garmin GPSmap 60Cx. 

 

                                                 
36

 Warto przy tej okazji wspomnieć o szczytach granicznych jakimi są Orlica i Biskupia Kopa. W ich 

przypadku granica państwowa przebiega minimalnie poniżej najwyższego punktu (różnice mniejsze 

niż 1 m), w odległości kilku metrów od niego. Autor postanowił nie uwzględniać tej kwestii w pracy. 
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Tab. 3. Wykaz szczytów zaliczanych do Korony Polskich Sudetów 

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 
a
 

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 
b
 

Góry Złote Postawna 1117 

Góry Bardzkie Szeroka Góra 771 

Góry Opawskie Biskupia Kopa 890 
c
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych badań terenowych i analizy map 
a
 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2704432 (dostęp: 27.03.2017 r.) 

b
 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2703175 (dostęp: 27.03.2017 r.) 

c
 https://mapy.cz/turisticka?x=17.4283692&y=50.2570766&z=15&source=base&id=2025115 (dostęp: 

27.03.2017 r.) 
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 3. Piesze długodystansowe szlaki turystyczne 

 Szlak pieszy to ciąg liniowy, wzdłuż którego przemieszczamy się pieszo. 

Cele wykorzystania takiego ciągu mogą być różne np.: rekreacja, poznanie, sport, 

turystyka, rehabilitacja itd. Definicji powstało oczywiście więcej i większość z nich 

przytoczył w swoim tekście Gospodarek (2013). Jest wśród nich również, najczęściej 

cytowana, definicja Styperka (2002), który linearny system turystyczno-rekreacyjny 

(a więc pojęcie szersze; Cybulski 2014) charakteryzuje jako: „przestrzenny ciąg 

turystyczny służący do linearnej penetracji rekreacyjnej inicjującej interaktywne 

związki pomiędzy turystą a środowiskiem geograficznym, zachodzące w strefie 

percepcji krajobrazu multisensorycznego” (Styperek 2002, s. 25). 

 3.1. Piesze długodystansowe szlaki – historia i przykłady 

 Na świecie istnieje wiele szlaków długodystansowych. Pierwsze z nich nie 

posiadały stałego oznakowania i wiązały się najczęściej z celami handlowymi (np. 

Jedwabny Szlak) lub religijnymi (np. szlaki pielgrzymkowe do Santiago de 

Compostela). Dopiero względnie niedawno, bo w XIX w. zaczęto znakować szlaki 

na większą skalę. Pierwszym długodystansowym szlakiem w Europie był węgierski 

Országos Kéktúra (OKT), znany w Polsce jako Krajowy Szlak Niebieski. Został on 

wytyczony w 1938 r.
37

 i po wielu korektach liczy sobie obecnie 1128,2 km 

długości
38

. Na potrzeby pracy autor w poniższym rozdziale przytoczył kilka 

najbardziej popularnych szlaków długodystansowych z różnych miejsc świata oraz 

pokrótce przedstawił ich historię i charakterystykę. 

 We Francji (a także na mniejszą skalę w sąsiednich krajach: Hiszpanii, 

Holandii, Belgii, Luksemburgu) istnieje sieć szlaków o nazwie GR (fr. Grande 

Randonnée). Jednym z bardziej interesujących jest korsykański GR20, uchodzący za 

jeden z trudniejszych szlaków trekkingowych na świecie. Wiąże się to głównie z 

niewielką dostępnością wody na trasie (ścieżka prowadzi wododziałem) i trudnymi 

technicznie odcinkami o dużej ekspozycji. Szlak ma 180 km długości i zaczyna się w 

Calenzanie na północy wyspy, by po ok. 10-15 dniach wędrówki zakończyć się w 

miejscowości Conca, po drugiej stronie Korsyki. Warto wspomnieć o tym, iż w 

utworzenie tego szlaku duży wkład miał polski imigrant, Michel Fabrikant. To 

                                                 
37

 https://web.archive.org/web/20110528190603/http://www.kektura.eu:80/tortenet_en.html (dostęp: 

3.12.2017 r.) 
38

 https://web.archive.org/web/20110526230445/http://www.kektura.eu:80/kiiras_en.html#tavolsag 

(dostęp: 3.12.2017 r.) 
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właśnie jego autorstwa jest utworzona w 1970 r. trasa, która prowadzi głównym 

grzbietem gór Korsyki (Abram 2010). 

 Pozostając w rejonie Basenu Morza Śródziemnego nie sposób nie przytoczyć 

również Pirenejskiego Szlaku Wysokogórskiego (fr. Haute Randonnée Pyrénéenne). 

Został on wytyczony w 1968 r. i prowadzi mniej więcej wzdłuż granicy francusko-

hiszpańskiej, łącząc ze sobą brzegi Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. 

Liczy 800 km i żeby przejść go w całości, należałoby poświęcić na to ok. 45 dni. W 

przeciwieństwie do korsykańskiego GR20, gdzie każdy etap kończy się noclegiem w 

schronisku, w przypadku Pirenejskiego Szlaku Wysokogórskiego należy pamiętać o 

zabraniu ze sobą namiotu oraz kuchenki turystycznej, gdyż znaczna część trasy prowadzi 

po terenach odludnych. Wielokrotnie trzeba nieść ze sobą prowiant na kilka dni, gdyż nie 

jest łatwo o zaopatrzenie na trasie (Reynolds 2008). 

 Również i Alpy posiadają swoje szlaki długodystansowe. Jednym z 

przykładów jest Tour of Mont Blanc (TMB). Szlak ten nie ma ani początku, ani 

końca. Stanowi ok. 170-kilomentrową pętlę wokół masywu Mont Blanc. Jej trasą, 

bądź też zbliżoną do obecnej, podążano od wielu lat, zaś sam szlak jest efektem 

wzrostu zainteresowania turystyką górską pod koniec XX wieku. Tradycyjnie 

wyrusza się na niego z Doliny Chamonix. W zależności od kierunku, w którym się 

zaczyna oraz od obranych wariantów trasy (szlak posiada rozgałęzienia), wędrówka 

trwa 10-12 dni. Oczywiście z racji charakteru pasma oraz znacznych wysokości, na 

które się wspina (maksymalnie 2665 m n.p.m.), znajdziemy na swojej trasie sztuczne 

ułatwienia znane np. z Tatr (metalowe klamry). Szlak ten zatem raczej należy 

zaliczyć do wysokogórskich, niż typowo wędrówkowych (Reynolds 2015).  

 W Himalajach także istnieje długodystansowy szlak – Great Himalaya Trail 

(GHT). Jest to właściwie system tras prowadzących na zachód z okolic 

Kanczendzongi przez ok. 1700 km wzdłuż Himalajów, po drodze mijających osiem z 

czternastu ośmiotysięczników. Jest to jeden z najwyżej położonych szlaków 

trekkingowych świata. Po drodze należy liczyć się z pokonywaniem lodowców, 

wysoko położonych przełęczy, przechodzeniem (wielokrotnie wpław) niebezpiecznych 

rzek oraz górskich pustyń. Warto również mieć na uwadze to, że samemu szlakowi oraz 

zagospodarowaniu turystycznemu na trasie daleko do znanych nam standardów 

europejskich. Zatem jest to szlak niewątpliwie trudny, gdyż podczas wędrówki często 

jesteśmy zdani tylko wyłącznie na siebie i kompletnie odcięci od cywilizacji, wliczając w 

to zasięg telefonów, dostęp do zaopatrzenia, a czasem nawet wody (Pauler 2013). 
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 W Ameryce Północnej za najbardziej popularny szlak długodystansowy 

należy uznać Pacific Crest Trail (PCT). Ta licząca 4265 km trasa łączy ze sobą 

granicę amerykańsko-meksykańską w pobliżu San Diego z granicą amerykańsko-

kanadyjską, niedaleko Vancouver. To niezwykle zróżnicowany szlak. Po drodze 

wędrujemy przez lasy, podobne do tych nad Morzem Śródziemnym, gorące pustynie, 

ośnieżone przełęcze i wzdłuż wysokogórskich, stromych grani. Szlak oficjalnie 

istnieje od 1968 r., kiedy to Kongres USA nadał mu status National Scenic Trail 

(tzw. szlak widokowy) i włączył go do Narodowego Systemu Szlaków. Wzdłuż 

niego podążano jednak znacznie wcześniej. Pierwsze znane przejście PCT 

odnotowano w 1952 r. i dokonał tego Martin Papendick (Johnson 2017). 

 Obecnie najdłuższym szlakiem górskim w Polsce jest Główny Szlak 

Beskidzki (GSB). Liczy sobie według najnowszych pomiarów 501,4 km, choć 

dawniej był znacznie dłuższy. Przed II wojną światową, gdy wytyczono GSB 

(konkretnie w latach 1924-1935), zaczynał się on w Ustroniu (Fot. 12., obecnie 

początek przeniesiono w pobliże czynnej stacji PKP Ustroń Zdrój) w Beskidzie 

Śląskim, by po ok. 800 km zakończyć się w Szybenem w Czarnohorze, dziś na 

Ukrainie. W 1939 r. zaczęto projektować przedłużenie szlaku na Zaolzie, lecz 

działania te przerwała wojna. Po 1945 r. GSB skrócono, w związku ze zmianą granic 

Polski i po wielu korektach kończy się dziś w Wołosatem w Bieszczadach (Hanula 2017). 

 

 
Fot. 12. Autor przy dawnym początku GSB w Ustroniu koło stacji  

PKP Ustroń (fot. Z. Cybulski, marzec 2013 r.) 
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 Góry Świętokrzyskie również mogą się „pochwalić” swoim 

długodystansowym szlakiem – jest to Główny Szlak Świętokrzyski (GSŚ). Co 

prawda liczy sobie zaledwie 92 km długości i trudno porównywać go np. z Pacific 

Crest Trail, ale wynika to rozmiarów pasma. Góry Świętokrzyskie nie są bowiem 

długim i rozłożystym górotworem. GSŚ powstał w wyniku wielu zmian przebiegów i 

kolorów pomniejszych szlaków i oficjalnie jako jeden, zwarty ciąg, znakowany na 

czerwono, istnieje od początku lat 60. XX w. Od 1983 r. szlak nosi imię Edmunda 

Massalskiego – geografa, przyrodnika i krajoznawcy zasłużonego dla Gór 

Świętokrzyskich (Wołoszyńska-Wiśniewska, Wołoszyński 2016). 

 3.2. Długodystansowe szlaki turystyczne w Sudetach 

Szlaków pieszych długodystansowych, a takim ma być szlak łączący 

najwyższe szczyty Sudetów Polskich, jest w Sudetach kilka. Jeden z nich, niezwykle 

popularny Główny Szlak Sudecki (GSS), przechodzi przez prawie wszystkie 

sudeckie pasma. Powstał on już w 1947 r. (w rzeczywistości jako całość istnieje w 

terenie dopiero od 1957 r.) z inicjatywy Mieczysława Orłowicza, którego imię od 

1973 r. także nosi (Fot. 13.). Oczywiście koncepcji szlaku nigdy nie wykorzystano w 

proponowanym przez Orłowicza kształcie, gdyż z różnych powodów (m.in. ochrony 

granic) została ona w znacznym stopniu zmodyfikowana
39

. Obecnie szlak ma ok. 440 

km i łączy Świeradów Zdrój w Górach Izerskich z Prudnikiem (do 2002 r. z 

Paczkowem) położonym u stóp Gór Opawskich. Jego przebieg jest dla części z 

turystów kontrowersyjny, gdyż pomija wiele ważnych szczytów (m.in. Śnieżka, 

Orlica i Śnieżnik), do niedawna
40

 prowadził przez ponad 15 km po tzw. Autostradzie 

Sudeckiej (asfaltowa droga w Górach Orlickich i Bystrzyckich), a odcinek między 

Paczkowem a Górami Opawskimi uchodzi za zbyt płaski i mało atrakcyjny, by nim 

wędrować. Taki przebieg w znacznej części był wynikiem zamkniętej granicy z 

Czechosłowacją. Władze i Wojsko Ochrony Pogranicza skutecznie uniemożliwiały 

zbliżanie się do granicy i w miejscach gorzej zagospodarowanych, gdzie trudno 

byłoby zauważyć kogoś przekraczającego granicę, szlak oddalono od niej (Brygier 

2015). W sieci pojawiają się od czasu do czasu propozycje zmiany przebiegu GSS, 

ale niestety zawsze temat kończy się na etapie niezobowiązującej dyskusji
41

. 

 

                                                 
39

 http://www.jacek-potocki.pl/?historia-glownego-szlaku-sudeckiego,27 (dostęp: 24.04.2017 r.) 
40

 https://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1496834447 (dostęp: 27.08.2017 r.) 
41

 http://forum-pttk.pl/?co=watek&w=39217 (dostęp: 24.04.2017 r.) 
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Fot. 13. Tablica pamiątkowa z imieniem patrona GSS  

w Świeradowie Zdrój (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

W przypadku Sudetów warto wspomnieć jeszcze o dwóch szlakach – Szlak 

Zamków Piastowskich (zielony) oraz Szlak Wygasłych Wulkanów (żółty). Tematem 

pierwszego z nich, jak sama nazwa wskazuje, są zamki piastowskie. Na jego 146-

kilometrowej trasie znajdują się takie obiekty jak m.in. Grodziec, Wleń (Fot. 14.), 

Bolczów, Bolków, Książ i Grodno
42

. Drugi ze wspomnianych szlaków ma na celu 

prezentować interesującą budowę geologiczną Pogórza Kaczawskiego, związaną z 

wulkaniczną przeszłością tego obszaru. Podczas 86-kilometrowej wędrówki za żółtymi 

znakami, które łączą Legnickie Pole ze Złotoryją, mijamy miejsca niezwykle atrakcyjne, 

nie tylko dla geologów, np. Wąwóz Myśliborski, Czartowską Skałę, Ostrzycę (Fot. 15.), 

czy znany również ze Szlaku Zamków Piastowskich Grodziec
43

. 

 

 
Fot. 14. Ruiny zamku we Wleniu (fot. D. Cybulski, maj 2010 r.) 

 

                                                 
42

 http://szlaki.pttk.pl/dolnos/zamki01.html (dostęp: 3.12.2017 r.) 
43

 http://www.ks-j.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=408:szlak-wygaslych-wulkanow 

&catid=91&Itemid=500&lang=pl (dostęp: 3.12.2017 r.) 
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Fot. 15. Autor na Ostrzycy (fot. nieznany, maj 2010 r.) 
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 4. Korona Polskich Sudetów – projekt szlaku 

 Sama Korona Polskich Sudetów może stać się dużym „magnesem” dla 

turystów. Obecnie znane listy koron górskich dotyczących Sudetów, mimo swoich 

błędów, cieszą się sporą popularnością. Jednakże poza tabliczkami na szczytach 

(tworzonymi dość spontanicznie) oraz powstałymi niezależnie od samej korony 

schroniskami i szlakami  brakuje elementu infrastruktury turystycznej, który spajałby 

najwyższe szczyty w Sudetach Polskich. Czymś takim mógłby być długodystansowy 

szlak pieszy. 

4.1. Założenia metodyczne 

Autor postanowił przedstawić w pracy swoją własną koncepcję szlaku 

transsudeckiego, gdyż sam również uważa Główny Szlak Sudecki za wytyczony w 

niewłaściwy sposób. Jednym z celów niniejszego opracowania jest utworzenie 

Szlaku Korony Polskich Sudetów (Szlak KPS), który będzie bazował na liście 

szczytów stworzonej przez autora, przedstawionej w rozdziale 2. W założeniu ma on 

prowadzić przez miejsca interesujące krajoznawczo, wchodząc na wszystkie 

najwyższe szczyty poszczególnych pasm Sudetów Polskich. Autor przy tworzeniu 

koncepcji szlaku starał się unikać odcinków asfaltowych, poza uzasadnionymi 

przypadkami. W poniższym rozdziale przedstawiono koncepcję przebiegu szlaku. 

 Szlak KPS miałby zaczynać się w Radomierzu, w Górach Kaczawskich i po 

555,9 km zakończyć w Pokrzywnej, w Górach Opawskich (Rys. 9). Oczywiście 

kierunek marszu może być dowolny, a istniejąca sieć szlaków umożliwia korzystanie 

z proponowanej przez autora trasy również fragmentarycznie. Istnieją bowiem 

możliwości, by w trakcie wędrówki móc zrezygnować z dalszego przejścia w niemal 

dowolnym momencie lub wkroczyć na szlak w interesującym turystę miejscu. Etapy 

zostały wyznaczone przez autora w taki sposób, aby umożliwić dotarcie prawie 

każdego dnia do jakiegoś węzła komunikacyjnego lub miejscowości z bazą 

noclegową. Wyjątkami są etapy w Górach Złotych, które kończą się przy niedawno 

odrestaurowanych wiatach, umożliwiających nocleg bez względu na pogodę, a także 

odcinek na Przedgórzu Paczkowskim, który kończy się w Kałkowie, gdzie w chwili 

obecnej nie istnieje baza noclegowa. Nowy szlak turystyczny mógłby być impulsem 

do zmiany, jednakże dziś należy uwzględnić konieczność skorzystania z namiotu, 

noclegu na „łonie natury” lub gościnności mieszkańców
44

. W przypadku etapu 
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 http://tylkopodgore.blogspot.com/2012/12/gss-dzien-trzeci-9viii.html (dostęp: 23.05.2017 r.) 
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kończącego się przy Źródle Marii sugerowane jest zejście (szlakiem niebieskim, 

nieco ponad 1 km) do Barda w celu znalezienia noclegu. Odcinek ten zakończył się 

właśnie przy Źródle Marii z powodów logistycznych – szlak nie może schodzić do 

Barda i za chwilę wracać tą samą drogą. 

Wyznaczone etapy są jedynie pewnymi ramami, którymi można lecz nie 

trzeba się sugerować przy planowaniu wędrówki. Jej czas zależy głównie od 

użytkownika i jego kondycji. Można iść 23 dni, zgodnie z założeniami autora (Tab. 

4.), można rozłożyć przejście na więcej odcinków. Nie jest też niemożliwym 

przebycie Szlaku KPS w czasie znacznie krótszym. 
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Tab.4. Podział Szlaku Korony Polskich Sudetów na etapy 

Etap Miejsce startu Miejsce mety 
Długość 

(km) 

Szczyty KPS 

na trasie 

1. Radomierz Strzyżowiec 32,7 Folwarczna 

2. Strzyżowiec Szklarska Poręba Dolna 26,5  

3. Szklarska Poręba Dolna Hala Szrenicka 28,8 Wysoka Kopa 

4. Hala Szrenicka Przełęcz Okraj 31,8 Śnieżka 

5. Przełęcz Okraj Kamienna Góra 24,6 Skalnik 

6. Kamienna Góra Sokołowsko 26,5  

7. Sokołowsko Głuszyca 24,8 Waligóra, Borowa 

8. Głuszyca Zygmuntówka 17,1 Wielka Sowa 

9. Zygmuntówka Przełęcz Srebrna 16,6  

10. Przełęcz Srebrna Wambierzyce 25,9  

11. Wambierzyce Karłów 21,7 Szczeliniec Wielki 

12. Karłów Zieleniec 28,6 Orlica 

13. Zieleniec Spalona 21,9  

14. Spalona Międzylesie 24,5 Jagodna Północna 

15. Międzylesie Hala pod Śnieżnikiem 19,7  

16. Hala pod Śnieżnikiem Wiata pod Rudawcem 18,3 Śnieżnik 

17. Wiata pod Rudawcem Przełęcz Dział 20,2 Postawna 

18. Przełęcz Dział Radochów 17,4  

19. Radochów Źródło Marii 25,4 Szeroka Góra 

20. Źródło Marii Paczków 31,5  

21. Paczków Kałków 20,2  

22. Kałków Głuchołazy 25,4  

23. Głuchołazy Pokrzywna 25,8 Biskupia Kopa 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Jednym z celów przy wytyczaniu szlaku w terenie była jak najmniejsza 

ingerencja w środowisko. W związku z powyższym Szlak KPS prowadzi głównie po 

ścieżkach już oznakowanych. W wyjątkowych sytuacjach (np. wejścia na szczyty 

znajdujące się poza dotychczas wyznaczonymi szlakami, dojścia do miejsc uznanych 

przez autora za interesujące, ułatwienie przejścia już istniejącą, nieoznakowaną 

ścieżką/drogą) przebieg został wytyczony po trasach wcześniej nieoznaczonych. Na 

obszarze parków narodowych (Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór 

Stołowych) autor uwzględnił tylko trasy udostępnione turystycznie i czynne cały rok. 

Niektóre bowiem szlaki są zamykane na okres zimowy lub lęgowy poszczególnych 

gatunków zwierząt. 

Należy pamiętać, iż na razie prezentowany szlak pozostaje w warstwie 

koncepcyjnej. Wdrożenie go w życie wymaga bowiem wielu zgód ze strony organów 

takich, jak PTTK, Lasy Państwowe, przedstawiciele władzy samorządowej czy też 

prywatni właściciele gruntów. W aktualnie obowiązującym ustawodawstwie polskim 

nie istnieje odpowiedni akt prawny, który regulowałby zasady tworzenia szlaków 
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pieszych (Szlaki..., 2014). W kontekście planowania przebiegu trasy należy mieć na 

względzie przede wszystkim strategiczne dla gminy dokumenty, od których zależy, 

czy przez daną działkę możemy poprowadzić szlak, czy też nie, a są to studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto PTTK posiada wytyczne dotyczące 

dokumentacji niezbędnej, by formalnie zgłosić propozycję utworzenia szlaku. Do 

wymaganych dokumentów zalicza się (Instrukcja..., 2014): 

 szczegółowy opis przebiegu (stan, rodzaj nawierzchni, uzasadnienie 

takiego, a nie innego wariantu poprowadzenia), 

 mapa 1:25 000 lub 1:50 000 z zaprojektowanym szlakiem, wraz z 

uwzględnieniem szlaków już istniejących, 

 uzgodnienia (pisemne) dotyczące przebiegu szlaku z odpowiednimi 

organami: 

o właścicielami i użytkownikami terenów, przez które szlak 

będzie przeprowadzony 

o władzami samorządowymi właściwymi do miejsca 

przeprowadzenia szlaku 

o w zależności od przebiegu – z parkami narodowymi, 

krajobrazowymi, administracją rządową, przykładowo: 

 w przypadku rezerwatów – Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

 w przypadku wałów przeciwpowodziowych – 

regionalna administracja dróg wodnych 

 w przypadku terenów wojskowych – administracja 

wojskowa 

 w przypadku strefy nadgranicznej – Straż Graniczna 

o właściwym dla obszaru oddziałem PTTK 

o zarządcami lub właścicielami terenów, na których znajdą się 

tablice informacyjne, znaki i drogowskazy 

 ślad szlaku w formacie .gpx, 

 współrzędne punktu (zapisane jako waypoint), w którym zaplanowane 

są drogowskazy wraz z treścią tablic (kolor szlaku, czas przejścia, 

zwrot). 
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 Kolejnym krokiem, po uzyskaniu akceptacji wszystkich zainteresowanych 

stron, powinno być graficzne oznakowanie szlaku w terenie. Założeniem autora jest 

to, by system znakowania był jak najbardziej zgodny z aktualnie obowiązującą 

Instrukcją znakowania szlaków turystycznych (2014). W związku z tym symbolika 

pozostanie ta sama. Problemem jest dobór koloru, aby nie dochodziło do dublowania 

się dwóch szlaków znakowanych tą samą barwą
45

. Dlatego też autor podjął decyzję o 

wprowadzeniu nowej barwy dla proponowanego szlaku – pomarańczowej. 

Wprawdzie może spotkać się to z dużymi oporami w środowisku związanym z 

PTTK, ale niewątpliwie zapewni większą czytelność i rozpoznawalność szlaku w 

terenie. Projekt znakowania został przedstawiony w Załączniku nr 1.  

 Do każdego opisu etapu szlaku załączone zostaną w tekście tabele, w których 

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych odcinków. Autor 

całkiem świadomie zrezygnował z podawania czasów przejść, gdyż wielokrotnie 

przekonywał się osobiście, że wartości podawane na drogowskazach są często 

abstrakcyjne. Zdarzały się miejsca, gdzie musiał biec, by zmieścić się w czasie z 

tabliczki, a czasem wyprzedzał go znacznie, bez większego wysiłku. Poza tym każdy 

ma swoje tempo i niektórzy są w stanie dany dystans pokonać dwa razy szybciej, niż 

przewiduje norma, zaś inni mogą potrzebować więcej czasu. Pod tabelami znajdują 

się profile wysokościowe dla każdego etapu. Mapy dla poszczególnych przejść, ze 

względu na duży format, autor umieścił z kolei na osobnych arkuszach dodanych do 

tekstu. 
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 Negatywnym przykładem tego typu jest Przełęcz pod Śnieżką, gdzie szlak czerwony rozdwaja się 

jednocześnie schodząc w dół do Kotła Łomniczki i wspinając się na Śnieżkę. Może to dezorientować 

turystów nie znających terenu. W rzeczywistości w tym miejscu rozchodzą się dwa szlaki, które 

wcześniej idą równolegle tą samą ścieżką przez ok. 30 km – Główny Szlak Sudecki i Droga Przyjaźni 

Polsko-Czeskiej. Takiej sytuacji autor wolałby uniknąć. 
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 4.2. Przebieg szlaku z podziałem na etapy 

 

Etap 1. 

Tab. 5. Dane dotyczące etapu 1. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 1 

Miejsce startu Radomierz 

Miejsce końca Strzyżowiec 

Przybliżony przebieg Radomierz – Dudziarz – Przełęcz Komarnicka – Folwarczna – 

Przełęcz Widok – Okole – Chrośnica – Płoszczyna – Płoszczynka 

– Strzyżowiec 

Długość etapu 32,7 km 

Najwyższy punkt Folwarczna (725 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Płoszczyna (330 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Folwarczna (Góry Kaczawskie) – 725 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 10. Profil etapu 1. (opracowanie własne) 

 

 Szlak rozpoczyna się w interesującym miejscu, jakim jest wieża widokowa w 

Radomierzu. To nowa atrakcja turystyczna w tym regionie. Jeszcze kilka lat temu 

stała w tym miejscu ruina starego kościoła katolickiego, którego początki sięgały 

XIV w. W 2010 r. w ramach programu unijnego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć 

Przeszłość” rozpoczęto remont wieży kościelnej w celu przekształcenia jej w punkt 

widokowy, a na rzucie dawnego kościoła dobudowano pomieszczenia, w którym 

obecnie działa Gminna Informacja Turystyczna
46

. Autor przy okazji badań 

terenowych miał okazję odwiedzić to miejsce, z którego rozpościera się widok na 

Karkonosze, Rudawy Janowickie, Kotlinę Jeleniogórską, Góry Kaczawskie, a nawet 

                                                 
46

 http://www.janowicewielkie.pl/index.php/wiea-widokowa.html (dostęp: 4.06.2017 r.) 
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Góry Izerskie (Fot. 16.). Wydaje się zatem, że jest to doskonały punkt na rozpoczęcie 

szlaku łączącego najwyższe szczyty Sudetów Polskich. 

 

 
Fot. 16. Autor na wieży widokowej w Radomierzu, w tle - Góry Sokole,  

a na dalszym planie Karkonosze ze Śnieżką (fot. K. Sikorska, sierpień 2016 r.) 

  

Dojazd do Radomierza nie stanowi większego problemu. Miejscowość 

znajduje się bowiem przy trasie Jelenia Góra – Wrocław. Zgodnie z informacjami ze 

strony gminy Janowice Wielkie
47

, do Radomierza – poza komunikacją miejską z 

Jeleniej Góry (przystanek znajduje się w odległości ok. 2,5 km od początku szlaku i 

centrum wsi) – dojeżdżają również kilka razy dziennie autobusy miejscowego PKS-u 

i dwóch innych przewoźników. Poza tym istnieje możliwość dojścia ze stacji PKP w 

Trzcińsku (szlakiem niebieskim) lub Janowicach Wielkich. Z nich również, ale dość 

nieregularnie, kursują busy do Radomierza. Baza noclegowa w tym miejscu jest 

ograniczona do czterech gospodarstw agroturystycznych, tym niemniej wydaje się 

wystarczająca
48

. W miejscowości istnieje również możliwość zaopatrzenia się w 

podstawowe artykuły żywnościowe i higieniczne. 

 Po „kontemplacji” widoku z wieży widokowej w Radomierzu kierujemy się 

w górę wsi. Towarzyszy nam również szlak niebieski. Przy rozwidleniu (tam 

zaczyna się szlak czarny na Różankę) odbijamy w lewo i przecinamy ruchliwą drogę 

Jelenia Góra – Wrocław. W tym miejscu należy zachować dużą ostrożność. Na 

łąkach za szosą, powyżej Przełęczy Radomierskiej, szlak jest niedokładnie 

oznakowany, co może wprowadzić nawet doświadczonych piechurów w błąd. 

Należy jednak pamiętać, aby skręcić w prawo tylko raz, zaraz za drogą, a dalej piąć 
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 http://www.janowicewielkie.pl/index.php/komunikacja.html (dostęp: 4.06.2017 r.) 
48

 http://www.janowicewielkie.pl/index.php/baza-noclegowa.html (dostęp: 4.06.2017 r.) 
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się prosto w górę. W dalszym ciągu szlak prowadzi głównie lasem, wygodną, 

szutrową ścieżką.  

Bliżej Skopca i Barańca wkraczamy na odcinki łąkowe, gdzie również należy 

zachować czujność, gdyż szlak omija Baraniec z prawej strony, a nie z lewej, jakby 

się mogło wydawać. Problem wynika z większej wyraźności ścieżki idącej w lewo, 

bezpośrednio na Przełęcz Komarnicką. Kierując się za znakami niebieskimi, które 

towarzyszą nam od Radomierza, docieramy na płytkie siodło między Skopcem (722 

m n.p.m.) a Barańcem (721 m n.p.m.). Oba te wierzchołki były brane pod uwagę 

przez autora przy okazji zbierania szczytów do Korony Polskich Sudetów, jednakże 

w wyniku pomiarów zostały odrzucone
49

. Dla zainteresowanych – możliwość 

wejścia na oba szczyty w ciągu kilku minut. Co prawda widoki lepsze są z siodła 

(widać m.in. Połom – charakterystyczny wapienny wierzchołek nad pobliskim 

Wojcieszowem), ale chętni do zdobycia Skopca na pewno się znajdą, gdyż jest to 

szczyt zaliczany do Korony Gór Polski.  

Po chwili przerwy kontynuujemy marsz w kierunku Przełęczy Komarnickiej 

(662 m n.p.m.). W jej pobliżu znajduje się duża wiata ogniskowa (możliwość 

darmowego noclegu) oraz... „drzewo sandałowe” – pozostałość martwego drzewa, 

które pomalowano na wiele kolorów i powieszono na nim buty (Fot. 17.). Z tego 

miejsca roztacza się ładny, choć ograniczony widok na wschodnią część Karkonoszy 

oraz znaczny fragment Rudaw Janowickich. W tym miejscu przecinamy również 

szlak żółty, który prowadzi z Komarna (skąd odjeżdżają autobusy miejskie do 

Jeleniej Góry
50

) do Wojcieszowa. 

 

 
Fot. 17. "Drzewo sandałowe" na Przełęczy Komarnickiej (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 
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 Więcej na ten temat w rozdziale 1. 
50

 http://mzk.jgora.pl/pl/przystanek/559/79491 (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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 Z Przełęczy Komarnickiej zaczynamy wspinać się na Folwarczną, ścieżką 

wzdłuż granicy użytkowania między łąką a młodą brzeziną. Wejście na nią jest 

dobrze widoczne i znajduje się kilkadziesiąt metrów w prawo od dojścia szlaku 

niebieskiego od strony Skopca na Przełęcz. Po chwili wkraczamy w las mieszany i w 

kilka minut osiągamy, przemieszczając się wyraźną ścieżką, szczyt Folwarcznej (725 

m n.p.m.). Jest to najwyższy wierzchołek w Górach Kaczawskich. W dniu zdobycia 

przez autora szczytu znajdowały się tam dwie tabliczki (Fot. 18.), które sobie 

wzajemnie zaprzeczały – zarówno w kwestii nazwy wierzchołka, jak i jego 

wysokości. Autor opisał szerzej ten problem w rozdziale 2. 

 

 
 Fot. 18. Tabliczki na szczycie Folwarcznej (fot. D. Cybulski, kwiecień 2017 r.) 

 

 Folwarczna nie jest szczytem atrakcyjnym widokowo, gdyż porasta ją dość 

gęsty las, zatem po dokumentacji fotograficznej zdobycia pierwszego ze szczytów 

KPS udajemy się w dalszą wędrówkę. Po zejściu w okolice Maślaka nasza ścieżka 

skręca o 90 stopni w lewo, a następnie po łuku, cały czas lewoskrętnie, kieruje się w 

dół, do szlaku niebieskiego. Po dotarciu do niego idziemy w prawo. Aż do Przełęczy 

Widok jest to wygodna, szutrowa droga, która prowadzi nas na przemian lasem i 

łąkami, z których roztaczają się widoki na obie strony grzbietu. Po drodze mijamy 

ruiny ogromnego kompleksu przedwojennych budynków gospodarczych. Poza 

naprawdę ładnymi widokami, atrakcji wzdłuż szlaku brak. Nieco przed szosą łączącą 

Jelenią Górę z Legnicą, która przebiega minimalnie powyżej Przełęczy Widok, 
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odbijamy od szlaku niebieskiego w prawo i kierujemy się jego starym przebiegiem, 

pod górę, dochodząc tym samym do drogi. Miejsce to dawniej nosiło nazwę Kapella 

(wielu miejscowych używa do dziś nazwy Kapela zamiast Przełęcz Widok) i była tu 

dość znana gospoda. Obecnie w pobliżu znajduje się lokalny ośrodek narciarski, 

Łysa Góra. Widok z okolic przełęczy powszechnie uznawany jest za niezwykle 

atrakcyjny. Sam Alexander von Humboldt miał go zaliczyć do jednego z 

najpiękniejszych na świecie
51

.  

Dalszy odcinek trasy z Przełęczy Widok, ok. 1,5 km, prowadzi wzdłuż 

ruchliwej szosy w stronę Legnicy. Należy zatem zachować ostrożność. Niegdyś 

właśnie tędy prowadził szlak niebieski. Autor zdecydował się wybrać ten właśnie 

wariant, gdyż obecny przebieg wymusza pokonanie bardzo dużych przewyższeń, w 

przeciwieństwie do starego, który ma łagodny przebieg i jest krótszy o ok. 2 km. Po 

przebyciu wspomnianego fragmentu odbijamy w podrzędną drogę do Chrośnicy, by 

za chwilę skręcić jeszcze raz, tym razem za drogowskazami na Lubiechową. Tu ruch 

jest już znacznie mniejszy, co nie zwalnia nas jednak od czujności. Idąc asfaltem 

docieramy do małego, dzikiego parkingu, z miejscem postojowym (ławki, stół) i 

tablicami informacyjnymi. Stąd, za znakami żółtymi, kierujemy się w lewo, pod 

górę. Idąc szlakiem żółtym w drugą stronę, dalej wzdłuż szosy, dotarlibyśmy po ok. 

40 min do Lubiechowej, gdzie znajdują się 3 obiekty noclegowe
52

. 

Okolice Okola, przez które autor poprowadził szlak, należą do bardzo źle 

oznakowanych. Stare przebiegi szlaków nie zostały zamalowane, oznakowanie gubi 

się w terenie, dwoi, rozchodzi w różnych kierunkach i jest bardzo chaotyczne. Mimo 

iż Okole (723 m n.p.m.) okazało się być niższe od Folwarcznej, autor zdecydował się 

poprowadzić swój szlak przez wierzchołek, gdyż jest on niezwykle atrakcyjny 

zarówno widokowo, jak i z punktu widzenia geologii. Góry i Pogórze Kaczawskie 

reklamowane są jako Kraina Wygasłych Wulkanów. Jest w tym wiele prawdy, gdyż 

znaczna część pasma zbudowana jest ze skał pochodzenia wulkanicznego. Nie 

inaczej jest w przypadku Okola, na którego szczycie znajdują się wychodnie skalne (Fot. 

19.) zbudowane z zieleńców, które powstały w wyniku metamorfizmu skał 

wulkanicznych (Cwojdziński, Pacuła 2013c). Można z nich podziwiać rozległe widoki na 

okolicę. Przy dobrej widoczności na horyzoncie można zauważyć nawet Ślężę. 
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Fot. 19. Fragment grzędy skalnej na Okolu (fot. D. Cybulski, kwiecień 2017 r.) 

  

Z Okola idziemy dalej w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż grzbietu. Po 

kilku minutach od opuszczenia szczytu dochodzimy do szlaków niebieskiego i 

żółtego. Pierwszy z nich będzie nam towarzyszył przez znaczny fragment dalszej 

trasy, aż do Płoszczynki
53

. Po odcinku grzbietowym skręcamy w lewo w dół, 

przecinamy ścieżkę znakowaną na żółto (odbiła w pewnym momencie na 

równoległą, położoną nieco niżej drogę) i schodzimy w ten sposób do Chrośnicy. Do 

wsi wkraczamy obok starego, średniowiecznego kościoła, po czym skręcamy w 

prawo w główną drogę prowadzącą przez miejscowość. We wsi niestety nie ma 

możliwości zaopatrzenia się w prowiant. Podczas swoich badań terenowych autor nie 

zauważył żadnego sklepu. Z asfaltu dość szybko odbijamy w lewo w polną drogę 

opuszczając tym samym Chrośnicę i kierujemy się w stronę Płoszczyny. Po jakimś 

czasie wkraczamy w las, który towarzyszy nam przez całe podejście na Przełęcz 

Chrośnicką i dopiero w połowie zejścia do doliny potoku Ochotnica, w której 

położona jest Płoszczyna, zaczynają się ponownie pola i łąki. Od momentu wejścia 

do miejscowości czeka nas ok. 3-kilometrowy odcinek po asfalcie. Niestety, 

podobnie jak w poprzedniej wsi, nie napotkamy po drodze żadnego sklepu. Rekompensatą 

za to mogą być widoki z drogi między Płoszczyną a Płoszczynką. Szczególnie zwracać 

uwagę może charakterystyczna sylwetka Stromca, który wbrew pierwszym skojarzeniom 

nie jest wygasłym wulkanem. Ciekawym faktem jest to, iż na jego szczycie przed II wojną 

światową stała wieża widokowa (Słownik... Tom VI, 2000). 

Po dotarciu do Płoszczynki opuszczamy obecny przebieg szlaku niebieskiego 

i ruszamy jego starą trasą, wzdłuż znaków czarnych, które prowadzą nas szutrem do 
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dobrze zachowanych ruin starych wapienników. W pobliżu wiele jest budowli lub 

pamiątek (np. zapomniane sztolnie, kamieniołomy...) związanych z niezwykle bogatą 

geologią terenu. W przypadku okolic Płoszczyny mowa przede wszystkim o 

wapieniach, z których też częściowo zbudowany jest wspomniany wcześniej 

Stromiec (poza tym m.in. z margli i piaskowca)
54

. Od ruin wapienników, niestety, 

obecnie wyraźnego oznakowania brak. Należy zatem zachować czujność. Po wyjściu 

z lasu kierujemy się wzdłuż jego granicy w lewo, by za chwilę odbić w prawo, w 

kierunku wierzchołka Zadniej. Na sam szczyt jednakże nie wchodzimy, gdyż po 

przecięciu prostopadłej do nas polnej drogi wybieramy jedną z dwóch dostępnych 

ścieżek, konkretnie tę po lewej, która trawersem prowadzi tuż poniżej wierzchołka. 

Nią docieramy wygodnie do Strzyżowca, gdzie kończy się nasz pierwszy etap. W 

dolnej części wsi, w okolicach kościoła, znajduje się proponowane miejsce 

noclegowe. W razie potrzeby istnieje możliwość wydostania się ze Strzyżowca 

autobusami PKS-u
55

 lub autostopem w kierunku Wlenia lub Jeleniej Góry, gdzie 

oczywiście miejsc noclegowych będzie znacznie więcej. Z drugiego z wymienionych 

miast bez problemu dotrzemy w prawie każdy zakątek Polski. W Strzyżowcu, w 

pobliżu dojścia szlaku do wsi, znajduje się sklep wyposażony w podstawowy 

asortyment spożywczy i higieniczny. 

 

Etap 2. 

 

 Tab. 6. Dane dotyczące etapu 2. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 2 

Miejsce startu Strzyżowiec 

Miejsce końca Szklarska Poręba Dolna 

Przybliżony przebieg Strzyżowiec – Zapora Pilchowicka – zapora w Wrzeszczynie – 

Rybnica – Wojcieszyce – Zimna Przełęcz – Bobrowe Skały – 

Górzyniec – Szklarska Poręba Dolna 

Długość etapu 26,5 km 

Najwyższy punkt Bobrowe Skały (613 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Zapora Pilchowicka (259 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 11. Profil etapu 2. (opracowanie własne) 

 

Dalsza trasa wiedzie w kierunku Pilchowic asfaltową drogą, wzdłuż szlaków 

zielonego i niebieskiego, które dołączają w pobliżu mety pierwszego etapu. Za tymi 

znakami docieramy do stacji kolejowej Pilchowice-Zapora, od grudnia 2016 r. 

nieczynnej
56

. Stacja ta znajdowała się na malowniczej trasie z Jeleniej Góry do 

Lwówka Śląskiego, która prowadzi wzdłuż Doliny Bobru przez tereny parku 

krajobrazowego
57

. Do niewątpliwych atrakcji tego rejonu należy zaliczyć zaporę w 

Pilchowicach (Fot. 20.), do której niebawem dochodzimy brukowaną drogą. Jest to 

monumentalna (druga co do wysokości w Polsce zapora, Dobrowolski 2010) 

budowla hydrotechniczna powstała w latach 1904-1912 w celu ochrony 

przeciwpowodziowej Wlenia i innych pobliskich miejscowości w dole rzeki Bóbr. 

Bezpośrednim powodem powstania była tragiczna w skutkach powódź w roku 1897 

(Marecki i in. 2009). Szlak KPS prowadzi przez koronę zapory, gdzie znajdują się 

tablice upamiętniające budowę tamy oraz niedawne stulecie istnienia obiektu. Po 

naszej lewej stronie, od okolic stacji, rozlewają się wody Jeziora Pilchowickiego, 

które jest niezwykle popularne wśród okolicznych amatorów sportów wodnych i 

rekreacji. Przy samej zaporze znajduje się też obiekt gastronomiczny. Tuż obok 

niego, od szlaku niebieskiego odchodzą znaki zielone. 
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Fot. 20. Zapora Pilchowicka (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

 

 Po przejściu przez koronę zapory kierujemy się dalej wzdłuż szlaku 

niebieskiego, który trawersuje, momentami dość wąską ścieżką, strome zbocza 

otaczające Jezioro Pilchowickie. W miejscu przeprawy przez uchodzącą do Bobru 

rzekę Kamienica, dołącza do nas szlak żółty prowadzący od strony Pokrzywnika. 

Chwilę później w zaroślach pojawiają się resztki zabudowań starej papierni. W 

wyniku spiętrzenia wód Bobru przez zaporę w Pilchowicach, zakłady zostały 

przeniesione nieco wyżej, ale stare budynki pozostały. Wraz z opuszczeniem 

nieodległego Barcinka przez Niemców po 1945 r. ruiny obrosły legendą. Według 

pierwszych polskich osadników, w czasie II wojny światowej miała odbywać się tu 

produkcja m.in. miniaturowych łodzi podwodnych, co oczywiście jest tylko mitem 

(Orlicki 2014). 

 Niewiele dalej docieramy do kolejnej zapory na Bobrze (Fot. 21.). Po drugiej 

stronie rzeki znajduje się miejscowość Wrzeszczyn, od której nazwę wzięła zarówno 

zapora, jak i powstałe wskutek spiętrzenia wód jezioro. Obecnie do wsi można się 

dostać po koronie zapory, ale tylko pieszo. Dawniej istniał w bezpośrednim 

sąsiedztwie zapory most, ale został wysadzony przez Niemców w 1945 r.
58

 Jego 

ruiny są jednak nadal doskonale widoczne. Z Wrzeszczyna odjeżdża kilka razy na 

dobę autobus jeleniogórskiej komunikacji miejskiej MZK. W razie potrzeby można 

zakończyć lub zacząć przejście właśnie w tym miejscu. Nocleg możliwy w 

znajdującym się we wsi gospodarstwie agroturystycznym
59

. 
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 Fot. 21. Zapora w Wrzeszczynie (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

 

 Półtora kilometra dalej szlak niebieski i żółty się rozchodzą. My wybieramy 

ponownie znaki niebieskie i zaczynamy łagodnie wychodzić z Doliny Bobru. 

Kierujemy się w ten sposób w stronę Rybnicy. Mniej więcej w połowie drogi 

wychodzimy z lasu i dalej wędrujemy polną drogą. Zanim jednak dojdziemy do 

pierwszych zabudowań wsi musimy przekroczyć drogę z Jeleniej Góry do Zgorzelca. 

Warto zachować w tym miejscu ostrożność. Przy drodze, w pobliżu szlaku, znajdują 

się przystanki autobusowe, z których można odjechać zarówno w stronę Jeleniej 

Góry, Bolesławca, jak i Zgorzelca autobusami PKS-u
60

. W pobliżu (ok. 2 km) jest 

również stacja kolejowa. Transport w tych samych kierunkach, co autobusy, realizują 

Koleje Dolnośląskie. Warto zaznaczyć, iż pociągi kursują w święta dokładnie z tą 

samą częstotliwością, co w dni powszednie
61

. Dzięki temu Rybnica jest dobrze 

skomunikowaną miejscowością. Znajdują się tu oczywiście sklepy z podstawowym 

asortymentem spożywczym i higienicznym. Możliwość noclegu w gospodarstwie 

agroturystycznym (ok. 100 m od szlaku w centralnej części Rybnicy)
62

. 

 We wsi znajduje się jeden niezwykle ciekawy obiekt. Po przecięciu szlaku 

żółtego (którym możemy dojść do stacji kolejowej lub, w drugą stronę, do Starej 

Kamienicy), minięciu kościoła oraz przejściu pod torami docieramy do ruin 

średniowiecznego zamku. Znajduje się on na terenie prywatnym, jednakże autor nie 

miał problemów z wejściem. Jedyną przeszkodę stanowiły gęste zarośla. Obecnie 

miejsce to nie stanowi wielkiej atrakcji architektonicznej, jednakże jest to zamek 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcher.do (dostęp: 24.09.2017 r.) – niestety, 
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pochodzący prawdopodobnie z 1234 r.
63

, co sytuuje go czasowo na równi z jednymi 

z pierwszych lokacji miejskich na ziemiach polskich. 

 Po opuszczeniu zamku wracamy na towarzyszący nam od Radomierza szlak 

niebieski i kierujemy się nim pod górę, polną drogą. Po osiągnięciu wierzchołka 

Rozłogu zaczynamy schodzić do Wojcieszyc. Do wsi dochodzimy mijając XVIII-

wieczny kościół katolicki. Naprzeciwko zejścia szlaku znajduje się wiata 

przystankowa, z której niegdyś odjeżdżały autobusy jeleniogórskiej komunikacji 

miejskiej. Obecnie usługi transportowe świadczy jeden przewoźnik, którego busami 

jesteśmy w stanie kilka razy dziennie odjechać w kierunku Jeleniej Góry lub 

Chromca i Starej Kamienicy
64

. W niewielkiej odległości od szlaku, ok. 350 m w górę 

wsi, działa niewielki sklep spożywczy. W miejscowości znajdziemy bez problemu 

nocleg w jednym z 7 obiektów noclegowych
65

. 

 Z Wojcieszyc podążamy polnymi drogami pod górę, w kierunku Zimnej 

Przełęczy, przez którą prowadzi szosa łącząca Sobieszów z miejscowościami 

Pogórza Izerskiego. Przez krótki fragment podążamy nią, by odbić w prawo, stromo 

pod górę, za znakami niebieskimi. Stamtąd już niedaleko na punkt widokowy, 

Bobrowe Skały, z których roztacza się widok m.in. na zachodnie Karkonosze. Na 

najwyższą ze skałek można wejść po metalowych schodkach. Niegdyś przy 

Bobrowych Skałkach znajdowała się restauracja oraz wieża widokowa cieszące się 

dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców (Słownik... Tom I, 1989). Dziś, 

poza prowizoryczną platformą widokową (barierki i schody wymagają remontu), 

brakuje przy Bobrowych Skałach infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Warto 

jednakże zaplanować w tym miejscu przerwę, by w ciszy i spokoju nabrać energii 

przed końcowym fragmentem 2. etapu. 

 Przy Bobrowych Skałach zaczyna się szlak zielony, który będzie nas 

prowadził do Górzyńca, obecnie części Piechowic. Towarzyszący nam od 

Radomierza szlak niebieski zaraz za skałkami odbija w prawo, po Grzbiecie 

Kamienickim do Rozdroża Izerskiego. Schodząc do miejscowości przecinamy linię 

kolejową Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Nieopodal znajduje się przystanek PKP, 

przy którym zatrzymują się regionalne pociągi do Jeleniej Góry, Wrocławia i 
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Szklarskiej Poręby
66

. Po przejściu torów wkraczamy na nawierzchnię asfaltową. W 

Górzyńcu znajduje się pętla autobusów miejskich MZK Jelenia Góra
67

. Poza tym 

należy zwrócić uwagę na całkiem duży wybór obiektów noclegowych, gdyż według 

strony miasta Piechowice jest ich w Górzyńcu aż pięć
68

. W pobliżu warty uwagi w 

okresie wczesnowiosennym jest rezerwat „Krokusy w Górzyńcu”. To jedyne 

naturalne stanowisko szafranu spiskiego (właściwa nazwa krokusów) po polskiej 

stronie Sudetów. Na miejscu znajduje się specjalny pomost dla turystów oraz tablica 

informująca o tym cennym zbiorowisku roślinnym
69

. 

 W Górzyńcu, zaraz za torami, odchodzi w lewo szlak zielony. Nasza dalsza 

trasa prowadzi wzdłuż ulic Słonecznej, Jaworowej (tu, na skrzyżowaniu z ul. 

Zawadzkiego – przystanek MZK) i Górnej, z której skręcamy stromą, leśną ścieżką 

w prawo i powoli pniemy się w kierunku stacji PKP Szklarska Poręba Dolna. Po 

drodze dołącza podchodzący od Piechowic szlak żółty, który na krótko przed metą 

etapu odbija w kierunku torów. Do stacji doprowadza nas krótki, asfaltowy odcinek 

wzdłuż ulic Chałubińskiego, Wiejskiej i Kolejowej. Na miejscu, poza ruinami 

starych zabudowań dworcowych (Fot. 22.), znajdziemy jedynie rozkład jazdy 

pociągów. Jest to właściwie jedyna opcja transportowa w tym miejscu (odjazdy 

pociągów do Szklarskiej Poręby Górnej, Jeleniej Góry, Wrocławia i Wałbrzycha
70

). 

Najbliższy przystanek PKS-u znajduje się 2 km drogi stąd, przy głównej drodze 

dojazdowej do miejscowości, w dolinie Kamiennej. Zainteresowanych noclegiem 

autor zachęca do zejścia szlakiem czarnym lub niebieskim do Szklarskiej Poręby 

Dolnej. Wybór obiektów noclegowych o zróżnicowanym standardzie jest duży
71

. W 

pobliżu znajdują się również dwa schroniska młodzieżowe: Wojtek (w kierunku 

Szklarskiej Poręby Średniej) i Plum (przy szosie z Piechowic do Szklarskiej Poręby). 

Dla osób, które preferują darmowy nocleg, również znajdzie się odpowiednie 

miejsce. Nieco powyżej dworca, przy Zbójeckich Skałach, od kilku lat stoi spora 

wiata, w której można spędzić noc. W Szklarskiej Porębie Dolnej jest sklep 

zaopatrzony w podstawowe produkty spożywcze i higieniczne. Większe zakupy 

najlepiej zrobić w centrum miejscowości, gdzie znajduje się kilka marketów oraz 

bogata oferta gastronomiczna. Najlepszy transport do centrum to przejazd pociągiem 
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(do stacji Szklarska Poręba Górna) lub przejście pieszo (w zależności od obranej 

drogi – ok. 5 km). W pobliżu znajduje się wiele atrakcji m.in. Wodospady Szklarki i 

Kamieńczyka, Stara Chata Walońska, Dom Braci Hauptmann, Dinopark. Warto 

zatem poświęcić jeden dodatkowy dzień na bardziej dogłębne poznanie Szklarskiej 

Poręby i jej okolic. 

   

 
Fot. 22. Ruiny zabudowań dworca Szklarska Poręba Dolna (fot. D. Cybulski, listopad 2015 r.) 

 

Etap 3. 

  

 Tab. 7. Dane dotyczące etapu 3. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 3 

Miejsce startu Szklarska Poręba Dolna 

Miejsce końca Hala Szrenicka 

Przybliżony przebieg Szklarska Poręba Dolna – Zakręt Śmierci – Szklarska Droga – 

Kopalnia Kwarcu „Stanisław” – Wysoka Kopa – Rozdroże pod 

Kopą – Rozdroże pod Cichą Równią – Jakuszyce – Hala 

Szrenicka 

Długość etapu 28,8 km 

Najwyższy punkt Hala Szrenicka (1198 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Szklarska Poręba Dolna, stacja PKP (590 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Wysoka Kopa (Góry Izerskie) – 1126 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 12. Profil etapu 3. (opracowanie własne) 

 

Początek etapu 3. jest wymagający. Już pierwsze kroki kierujemy stromo pod 

górę, wzdłuż szlaku żółtego. Leśna ścieżka prowadzi nas na Grzbiet Wysoki Gór 

Izerskich. Trudny jest jednak tylko początek i od okolic Zbójeckich Skał, gdzie 

dochodzi od lewej szlak czarny, reszta etapu będzie się charakteryzowała dość 

łagodnymi podejściami i zejściami. Po drodze, jeszcze w trakcie podejścia, 

napotykamy ruiny pomnika Helmuta von Moltkego, reformatora pruskiej armii. Po 

drugiej stronie ścieżki wyraźnie widać fundamenty znajdującej się tu przed II wojną 

światową restauracji. Obok stała nawet mała wieża widokowa, po której obecnie nie 

ma śladu
72

. Przy Zbójeckich Skałach znajduje się dziś tylko wiata, o której autor 

wspominał przy okazji etapu 2. Dalej wędrujemy linią grzbietową w stronę Zakrętu 

Śmierci. Zanim jednak do niego dojdziemy warto odbić w lewo, przy tablicy 

informującej turystów o sztolniach pirytu. Miejsce znajduje się co prawda poza 

szlakiem, ale prowadzą do niego wyraźne ścieżki i zdaniem autora warto poświęcić 

kilka do kilkunastu minut na zobaczenie dawnych wyrobisk górniczych (Fot. 23.).  

 

                                                 
72

 https://dolny-slask.org.pl/528685,Szklarska_Poreba,Pomnik_Moltkego_schronisko_Moltkefels 

_Baude_wieza_widokowa_dawne.html (dostęp: 15.06.2017 r.) 

[n.p.m.] 
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Fot. 23. Dawne sztolnie pirytu (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

  

 Po obejrzeniu sztolni wracamy tą samą drogą na szlak i po 20-30 minutach 

docieramy do Zakrętu Śmierci. Jest to bardzo ostry zakręt (ok. 180°), którego nazwa 

została wymyślona w 1946 r., mimo braku dowodów na „złą sławę” miejsca. 

Pierwszą udokumentowaną ofiarą znalezioną w okolicy był miejscowy osadnik, 

który wcale nie zginął w wypadku samochodowym wypadając z zakrętu, tylko został 

prawdopodobnie zamordowany przez rozbójników, bardzo licznych w pierwszych 

latach powojennych na Dolnym Śląsku. Oczywiście wypadki się niestety zdarzały, 

ale nazwa była wcześniejsza. Obecnie z Zakrętu Śmierci, a konkretnie z gnejsowej 

Skałki Teściowej powyżej szosy, roztacza się ograniczona panorama Karkonoszy 

(Fot. 24.). Dawniej widok był bardziej rozległy, lecz z czasem zaczęły zasłaniać go 

drzewa. Sam Zakręt Śmierci to fragment dawnej Drogi Sudeckiej, wielkiego 

przedsięwzięcia III Rzeszy, które nigdy nie zostało ukończone (Rzeczycki 2013). W 

dalszej części Szlaku KPS również natrafimy na fragmenty tej drogi m.in. w Górach 

Orlickich. 

 

 
Fot. 24. Widok ze Skałki Teściowej powyżej Zakrętu Śmierci (fot. D. Cybulski, luty 2017 r.) 
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Około 350 metrów za Zakrętem Śmierci odbijamy od głównej szosy i szlaku 

czarnego w prawo, w zamkniętą dla samochodów asfaltową drogę. Ta nawierzchnia 

również jest pozostałością wspomnianej Drogi Sudeckiej, która od Świeradowa 

Zdroju, przez Zakręt Śmierci, docierała do Szklarskiej Poręby, by następnie zgodnie 

z planem obejść ją od strony zachodniej (Rzeczycki 2013). Prace nigdy nie 

ukończono, co zauważyć można przy Rozdrożu pod Wysokim Kamieniem, gdzie 

schodzimy z asfaltu i ponownie wkraczamy na szutrową drogę. Autor zdecydował 

się poprowadzić szlak właśnie tą trasą, mimo asfaltowego podłoża, gdyż podejście 

tędy jest znacznie mniej uciążliwe, niż istniejącym szlakiem, przez Wysoki Kamień. 

Tym bardziej, że asfalt kończy się po 1,7 km, więc nie jest to długi odcinek. Na 

wspomnianym Rozdrożu znajduje się wiata. Niestety, jest w średnim stanie i nie 

nadaje się nawet na przeczekanie deszczu, o czym autor miał okazję się przekonać 

podczas badań terenowych w sierpniu 2016 r. Przez to miejsce przechodzi Główny 

Szlak Sudecki, który jeszcze wielokrotnie Szlak KPS będzie napotykał po drodze. Za 

jego znakami można zejść do Szklarskiej Poręby Górnej na pociąg (i dalej szlakiem 

zielonym do centrum miasta i na dworzec PKS), a w drugą stronę na Wysoki 

Kamień, stromo pod górę. 

Z Rozdroża pod Wysokim Kamieniem idziemy dalej, bez szlaku, szeroką, 

szutrową ścieżką, którą docieramy do podchodzącego ze Szklarskiej Poręby szlaku 

niebieskiego i tzw. Szklarskiej Drogi (nazwa dawnej drogi łączącej Szklarską Porębę 

z osadą Orle). Dalej, za jego znakami, pokonujemy na odcinku ok. 1 km prawie 100 

m przewyższenia. To ostatni tak stromy fragment tego etapu. Po tym krótkim 

podejściu ścieżka ponownie prowadzi łagodnie. Chwilę później w prawo, pod górę, 

odbija szlak niebieski, by dołączyć do GSS, który prowadzi grzbietem. Nasza dalsza 

trasa prowadzi jednak nadal prosto, wygodną szutrową drogą. Po drodze mijamy 

ruiny zabudowań, prawdopodobnie związanych z nieodległą kopalnią kwarcu
73

 oraz 

wiatę przystosowaną do nocowania w niej (w środku drewniane platformy 

kilkadziesiąt centymetrów nad gruntem). Idąc dalej Szklarską Drogą docieramy do 

najwyżej położonego w Polsce kamieniołomu (1050 m n.p.m.) – Kopalni Kwarcu 

„Stanisław” (Cwojdziński, Pacuła 2013b). Dziś ten obiekt jest już nieczynny. Przy 

zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa można jednak swobodnie poruszać 

się po dawnym terenie górniczym. Miejsce to jest nie tylko wartościowe 

                                                 
73

 Zdaniem autora, obiekty wyglądały na coś w rodzaju „stróżówki”. 
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krajobrazowo (Fot. 25.), ale również geologicznie. Osoby zainteresowane tą 

tematyką mogą na miejscu znaleźć liczne okazy skał kwarcowych. Dojście na punkt 

widokowy ścieżką odbijającą w prawo, pod górę od Szklarskiej Drogi, zaraz po 

dotarciu do kompleksu. 

 

 
Fot. 25. Kamieniołom kopalni kwarcu "Stanisław" (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

 

 Idąc dalej szeroką szutrową drogą, która doprowadziła nas na punkt 

widokowy, dochodzimy w pewnym momencie do szlaku czerwonego, który w 

okolicach kopalni odbił w lewo w dół asfaltem, by za chwilę wrócić ścieżką pod górę 

na grzbiet. Zdaniem autora, lepiej pójść właśnie grzbietem, choćby ze względu na 

walory widokowe kamieniołomu, jak i na konieczność pokonania znacznie 

mniejszych przewyższeń, niż idąc szlakiem czerwonym. W tym samym miejscu, w 

którym dochodzi do nas GSS, odbijamy w sąsiednią ścieżkę w lewo. Schodzimy 

delikatnie w dół, do strumienia, by potem zacząć podchodzić szeroką przesieką. Nią 

docieramy na kopułę szczytową Wysokiej Kopy (1126 m n.p.m.), najwyższego 

szczytu Gór Izerskich. Aby dojść do tabliczki i najwyższego punktu należy po 

dotarciu do rozdroża skręcić w lewo. Ścieżka ta, rotując w prawo po łuku, 

doprowadzi nas do celu (Fot. 26.). Z samego szczytu widoków brak, jednakże tuż 

przed wierzchołkiem, ze ścieżki dojściowej, roztacza się rozległa panorama na 

Karkonosze. 
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 Fot. 26. Tabliczka na szczycie Wysokiej Kopy (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

 

 Ze szczytu idziemy dalej wyraźną, choć wąską ścieżką, która wyłania nam się 

za tablicą. Doprowadza nas ona po kilkuset metrach do dużej wiaty, w której można 

odpocząć, a nawet przenocować. Podobnie jak w przypadku obiektu przy Szklarskiej 

Drodze posiada ona obszerne podesty, na których da się spędzić noc. Obok wiaty 

prowadzi też GSS, za którego znakami udajemy się w lewo. Wędrując Masywem 

Zielonej Kopy, szeroką i płaską drogą docieramy do szczytu Sine Skałki, z którego 

roztacza się szeroki widok na Dolinę Izery. Jest to wyjątkowe miejsce ze względu 

m.in. na samą Izerę, która meandruje przez dawną osadę Gross Iser, bogate 

florystycznie torfowiska wysokie, a także surowe warunki klimatyczne. Z racji 

bardzo niskich temperatur powietrza (rekord to -36,8°C w 2004 r., latem często 

występują przymrozki; Błaś, Sobik 2005) na Hali Izerskiej naturalnie występuje 

kosodrzewina i jest to jej najniżej (ok. 850 m n.p.m.) położone stanowisko w Polsce 

(Migoń 2012). Dla Sudetów dolną granicą piętra kosówki jest wysokość 1250 m 

n.p.m., co pokazuje jak surowy jest w tym miejscu klimat. Szlak KPS przechodzi 

jednak tylko w pobliżu Hali Izerskiej, nie dochodząc do niej. Dlatego warto zrobić 

przerwę na Sinych Skałkach, aby na chwilę się jej przyjrzeć. Dla zainteresowanych – 

na Hali Izerskiej działa schronisko Chatka Górzystów, które świadczy noclegi i 

zaprasza na znane wśród turystów naleśniki z jagodami i bitą śmietaną. 

 Zejście z Sinych Skałek to krótki i stromy fragment. Po dotarciu do Rozdroża 

pod Kopą schodzimy ze szlaku czerwonego i skręcamy w lewo, za żółtymi znakami. 

Po ok. 1 km trawersowania Masywu Zielonej Kopy szlak żółty odbija w prawo, w 

kierunku Hali Izerskiej, ale nasza trasa dalej prowadzi prosto, mniej więcej 

równolegle do poziomic. Nieco ponad 1,5 km później dochodzi do nas od prawej 

szlak niebieski, który będzie nam towarzyszyć aż do Rozdroża pod Cichą Równią, 
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gdzie obierzemy znaki zielone i udamy się w kierunku Jakuszyc Górnym Duktem 

Końskiej Jamy. Nasza trasa cały czas prowadzi płaską, szeroką, szutrową drogą, 

która minimalnie opada do Polany Jakuszyckiej. Większość dróg w Górach Izerskich 

charakteryzuje się niewielkimi przewyższeniami, a ze względu na dobry stan 

nawierzchni (równe, szutrowe drogi, czasem asfalt) pasmo jest rajem dla 

rowerzystów. W sezonie zimowym ich miejsce zajmują biegacze narciarscy. Na obie 

grupy należy uważać, gdyż zdarza im się przeganiać turystów pieszych ze szlaków. 

 Jakuszyce (Fot. 27.) to obecnie część Szklarskiej Poręby i popularny ośrodek 

narciarstwa biegowego (odbywają się tu m.in. Bieg Piastów i zawody rangi 

międzynarodowej FIS). Docieramy do nich w pobliżu stacji PKP, z której możemy 

odjechać w stronę Szklarskiej Poręby lub Liberca w Czeskiej Republice
74

. Z Polany 

Jakuszyckiej jeździ również jeden popołudniowy autobus do Wrocławia przez 

Jelenią Górę, ale tylko w weekendy, od grudnia do marca
75

. Poza tym na miejscu 

dostępna jest oferta gastronomiczna i noclegowa
76

, sezonowe sklepy turystyczne 

(głównie asortyment narciarski) i sklep spożywczy przy stacji benzynowej. Przy 

dawnym przejściu granicznym kantor i kolejnych kilka sklepów. Przez dzielnicę 

przechodzi trasa w kierunku granicy czeskiej, bardzo ruchliwa. Łatwo na niej złapać 

autostop. My zaś, niestety, będziemy musieli nią podążać przez ok. 1 km, w stronę 

Szklarskiej Poręby. 

 

 
Fot. 27. Jakuszyce (fot. D. Cybulski, czerwiec 2011 r.) 
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 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d21.pdf (dostęp: 24.09.2017 r.) 
75

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=124089 (dostęp: 24.09.2017 r.) 
76

 http://www.jakuszyce.info.pl/noclegi-jakuszyce.php (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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Za stacją benzynową znajduje się leśniczówka (obecnie pełniąca również 

funkcję obiektu noclegowego, a w sezonie zimowym dodatkowo wypożyczalni nart 

biegowych), obok której schodzimy z drogi i skręcamy w prawo, za towarzyszącymi 

nam od Rozdroża pod Cichą Równią znakami zielonymi. Stąd jeszcze tylko 6 km 

wędrówki i 350 m przewyższenia na Halę Szrenicką. Po drodze przecinamy liczne 

potoki źródliskowe Kamiennej i Kamieńczyka oraz mijamy pierwsze granitowe 

ostańce na naszej trasie, ok. 20-metrowe Owcze Skały. Podobnych formacji skalnych 

jest w Karkonoszach wiele. Kilka z nich będzie można obejrzeć na etapie 4. Szlaku 

KPS. 

 Na Hali Szrenickiej, na którą docieramy w końcowym fragmencie trasy 

wąskim na ok. 40 cm granitowym chodnikiem, znajduje się Schronisko na Hali 

Szrenickiej (Fot. 28.). W nim można zaplanować nocleg na mecie etapu 3. W razie 

zajętych miejsc w pobliżu, na Szrenicy (1,2 km)
77

, jest kolejne schronisko. W 

kryzysowej sytuacji zawsze można przejść dalej do Voseckiej Boudy (1,9 km), do 

Schroniska na Hali pod Łabskim Szczytem (3,3 km) lub na dół, do Schroniska 

Kamieńczyk, położonego przy Wodospadzie Kamieńczyka (2,4 km). Dawniej na 

Hali Szrenickiej, nieco powyżej schroniska, znajdował się jeszcze jeden obiekt 

noclegowy – również o nazwie Kamieńczyk. Była to dawna strażnica wojskowa, w 

której również przyjmowano gości, ale od wielu lat stoi nieużytkowana i niszczeje. 

Obiekt jest dobrze widoczny ze Szrenicy, ale z racji ochrony przyrody (Karkonoski 

Park Narodowy) nie należy do niego podchodzić, gdyż leży poza wytyczonymi 

szlakami. 

 

 
Fot. 28. Schronisko na Hali Szrenickiej (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

                                                 
77 

Odległości w nawiasach (kolejno na Szrenicę, do Voseckiej Boudy, na Halę pod Łabskim Szczytem 

i do Kamieńczyka) podawane są od Schroniska na Hali Szrenickiej. 
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Etap 4. 

 

Tab. 8. Dane dotyczące etapu 4. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 4 

Miejsce startu Hala Szrenicka 

Miejsce końca Przełęcz Okraj 

Przybliżony przebieg Hala Szrenicka – Końskie Łby – Mokra Przełęcz – Śnieżne 

Kotły – Petrova Bouda – Przełęcz Karkonoska – Równia pod 

Śnieżką – Śnieżka – Sowia Przełęcz – Skalny Stół – Budniki – 

Przełęcz Okraj 

Długość etapu 31,8 km 

Najwyższy punkt Śnieżka (1603 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Budniki (860 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Śnieżka (Karkonosze) – 1603 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 13. Profil etapu 4. (opracowanie własne) 

 

Kolejny etap to przejście grzbietem Karkonoszy. Odcinek ten może się nieco 

różnić przebiegiem w okresie zimowym, gdyż z powodów bezpieczeństwa jest w 

okolicach kotłów polodowcowych przekierowywany na alternatywne ścieżki, 

położone w nieco większej odległości od krawędzi kotłów. Zimą wzdłuż tras, w celu 

ułatwienia nawigacji w trudnych warunkach, ustawiane są kilkumetrowe tyczki. 

Również z powodu czasowego zamykania szlaku niebieskiego między Skalnym 

Stołem a Przełęczą Okraj (ochrona cietrzewi w okresie godowym), autor zdecydował 

się przeprowadzić szlak przez położone na zboczach Kowarskiego Grzbietu Budniki. 

 Przez większą część trasy przemieszczamy się wzdłuż dwóch szlaków 

czerwonych – GSS, który dochodzi na Halę Szrenicką od strony Wodospadu 

[n.p.m.] 
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Kamieńczyka i Szlaku Przyjaźni Polsko-Czeskiej, zaczynającego się właśnie na Hali 

Szrenickiej. Przejście grzbietem Karkonoszy nie będzie wymagające. Podejścia na 

planowanej trasie nie należą do stromych (wyjątki – krótkie odcinki na Mały 

Szyszak, Śnieżkę oraz z Budnik w kierunku Przełęczy Okraj) i przez większość trasy 

przemieszczamy się po płaskiej wierzchowinie tego zrębowego pasma. Dla części z 

turystów odcinek ten może okazać się jednak trudny ze względu na nawierzchnię. 

Znaczna część trasy prowadzi po granitowym chodniku, który nie należy do dobrze 

amortyzujących i budzi kontrowersje, o których autor wspominał we wcześniejszych 

swoich publikacjach (Cybulski 2016, 2017). 

 Początkowo wybieramy szlak zielony, który okrąża Szrenicę. Po drodze 

mijamy granitową formację skalną Końskie Łby oraz górną stację kolejki linowej. 

Nawierzchnię stanowi szuter, który będzie podłożem szlaku aż do Śnieżnych 

Kotłów. Po trawersie Szrenicy dochodzimy do szlaku grzbietowego w pobliżu 

kolejnych skałek – Trzech Świnek. W tym miejscu odchodzą szlaki do 

wspomnianych przy opisie etapu 3. schronisk. Zielonym (tzw. Mokrą Drogą) 

dotrzemy do Schroniska na Hali pod Łabskim Szczytem, zaś żółtym do czeskiej 

Voseckiej Boudy. Kierując się jednak dalej za znakami czerwonymi mijamy 

charakterystyczną skałę – Twarożnik. Jej kształt przypominający kowadło widoczny 

jest z daleka, a najciekawszym motywem, związanym ze skałą, jest słupek graniczny 

ustawiony na jej szczycie (Fot. 29.). Z tego miejsca roztacza się widok m.in. na 

pobliską Szrenicę. 

 

 
Fot. 29. Twarożnik ze Szrenicą w tle (fot. D. Cybulski, czerwiec 2011 r.) 

 

 Z Twarożnika kontynuujemy wędrówkę wzdłuż czerwonych szlaków, lekko 

pod górę, w kierunku Łabskiego Szczytu. Po drodze mijamy ścieżkę znakowaną na 
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żółto, która prowadzi w prawo. Warto na chwilę zboczyć ze szlaku, gdyż prowadzi 

ona do źródeł Łaby – najdłuższej rzeki Republiki Czeskiej i jednej z ważniejszych 

rzek Europy. W miejscu tym znajduje się murek z herbami miast, przez które Łaba 

przepływa oraz symboliczna studzienka. W pobliżu znajduje się również schronisko 

Labska Bouda, za którym rozpościera się duża dolina polodowcowa Łaby wraz z 

najwyższym wodospadem w Sudetach i całej pozaalpejskiej Europie Środkowej – 

Pančavským Vodopádem, który ma 148 m wysokości (Pilous 2015). 

 Po powrocie na szlak mijamy z lewej strony skalisty Łabski Szczyt i chwilę 

później docieramy do widocznej od dłuższego czasu wieży ośrodka nadawczego 

RTV nad Śnieżnymi Kotłami. W tym miejscu dochodzą do nas dwa szlaki żółte – od 

Szklarskiej Poręby przez Halę pod Łabskim Szczytem oraz od Labskiej Boudy. 

Dawniej, stromą granią (tzw. Grzęda), na dno Wielkiego Śnieżnego Kotła schodził 

szlak, który krótko po utworzeniu Karkonoskiego Parku Narodowego (1959 r.) został 

zamknięty (Potocki 2013).  

Charakterystyczny budynek przekaźnika stoi w tym miejscu od 1897 r. 

(wcześniej, ok. 1830 r., istniał tu prawdopodobnie szałas) i pierwotnie pełnił funkcję 

schroniska. Również po II wojnie światowej przez krótki okres (1956-1961) można 

było się posilić i przenocować w budynku nad Śnieżnymi Kotłami. Od tego czasu 

jest on niedostępny dla turystów, gdyż został przekształcony, na potrzeby transmisji 

olimpiady w 1960 r., w ośrodek nadawczy RTV (Szatkowski 2005). Obok obiektu 

znajduje się kolejna grupa skalna – Czarcia Ambona. 

Budynek ten powstał nad Śnieżnymi Kotłami (Wielki i Mały Śnieżny 

Kocioł), które są jednymi z najbardziej widowiskowych i charakterystycznych 

miejsc w Karkonoszach (Fot. 30.). Przy szlaku znajdują się punkty widokowe 

ogrodzone łańcuchami. Amatorzy geologii z pewnością zwrócą uwagę na pionowe, 

ponad stumetrowe ściany skalne (np. Ząb Rekina w Wielkim Śnieżnym Kotle), żyłę 

bazaltoidu (w Małym Śnieżnym Kotle – niezwykła osobliwość w granitowym 

paśmie) oraz jeziorka polodowcowe w Wielkim Śnieżnym Kotle, wypełniające 

cyrkowe zagłębienia zamknięte wyraźnymi morenami czołowymi (Knapik 2015). 
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Fot. 30. Wielki Śnieżny Kocioł i stacja nadawcza RTV (fot. D. Cybulski, czerwiec 2011 r.) 

  

 Od Śnieżnych Kotłów w kierunku Petrovej Boudy szlak prowadzi po 

granitowym chodniku. Na początku, mając Śnieżnej Kotły po lewej, obchodzimy 

trawersem drugi najwyższy w polskich Karkonoszach szczyt (czwarty w całym 

paśmie) – Wielki Szyszak (1509 m n.p.m.). Niegdyś na wierzchołek prowadził szlak, 

doskonale widoczny od strony Przełęczy pod Śmielcem. Jest to niewątpliwie miejsce 

o znacznych walorach widokowych (ze szczytu roztacza się rozległa panorama we 

wszystkich kierunkach), które dodatkowo zachęca do odwiedzenia ruinami pomnika 

cesarza Wilhelma I znajdującymi się na szczycie (Szatkowski 2005). Niestety, 

obecnie wejście na Wielki Szyszak jest nielegalne. 

 Po dotarciu na Przełęcz pod Śmielcem mamy możliwość zejścia szlakiem 

niebieskim przez Wysoki Most w kierunku Michałowic, gdzie znajduje się 

schronisko młodzieżowe oraz przystanek komunikacji miejskiej MZK Jelenia 

Góra
78

. Nasz szlak prowadzi jednak dalej po grzbiecie, krótko podchodząc ścieżką 

pod wierzchołek Śmielca, by za chwilę ponownie zamienić się w granitowy chodnik, 

który sprowadza nas na Czarną Przełęcz. W tym miejscu znajduje się zamykana 

wiata oraz ławki, przy których można odpocząć. Z racji tego, iż znajdujemy się na 

terenie parku narodowego (zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie granicy) nie 

jest możliwe, by przenocować legalnie w tej wiacie. Zainteresowani noclegiem mogą 

udać się do oddalonej o 15 min marszu niebieskim szlakiem Martinovej Boudy lub 

położonych w zasięgu niecałej godziny kilku innych obiektach po stronie czeskiej. Z 

tego miejsca można również zejść do Jagniątkowa (skomunikowanego przez MZK z 

Jelenią Górą
79

) malowniczą Koralową Ścieżką, wzdłuż znaków niebieskich, która w 
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79
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początkowej fazie prowadzi po ścianie Czarnego Kotła Jagniątkowskiego, by dalej 

trawersować U-kształtną Dolinę Wrzosówki, również ukształtowaną przez lodowiec, 

co wyraźnie widać na zdjęciach lidarowych (Rys. 14.). 

 

 
Rys. 14. Zdjęcie lidarowe zachodnich Karkonoszy. Od lewej widać Mały i Wielki Śnieżny 

Kocioł oraz U-kształtną Dolinę Wrzosówki wraz z Czarnym Kotłem Jagniątkowskim 

(źródło: http://geoportal.kpnmab.pl/imap/) 

 

 Z Czarnej Przełęczy, cały czas wzdłuż szlaków czerwonych, przemieszczamy 

się w przybliżeniu na wschód. Lekko podchodząc kamiennym chodnikiem 

docieramy w krótkim czasie do dwóch formacji skalnych – Czeskich Kamieni i 

położonych kilka minut dalej, Śląskich Kamieni. Z obu roztacza się szeroka 

panorama na resztę pasma, a także na obie strony granicy. Wejście na obie formacje 

skalne nie sprawia większych trudności, jednakże nie jest zabezpieczone i 

udostępnione przez park dla turystów. 

 W dalszej części trasa prowadzi w dół, pośród zarośli kosodrzewiny. Po 

kilkunastu minutach stajemy w miejscu dawnego schroniska, Petrovej Boudy. Obiekt 

w ostatnich latach swojego istnienia był w złym stanie technicznym, a jego tragiczny 

koniec miał miejsce w 2011 r., gdy spłonął w całości. Niedawno podjęto jednak 

decyzję o odbudowie schroniska
80

. Zanim jednak nowy budynek powstanie, możliwe 

są noclegi oraz pożywienie się w pobliskich obiektach (Moravská Bouda, Novopacká 

Bouda, Vatra, Spindler), które są oddalone od Petrovej Boudy o ok. 10 min marszu 

szlakiem żółtym. W drugą stronę, wybierając szlak czarny, możemy zejść stromo do 

Jagniątkowa lub nieco wcześniej (w pobliżu Drogi II) odbić przy wiacie w prawo i 
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obok Bażynowych Skał dojść do położonej już poza granicami Karkonoskiego Parku 

Narodowego Chatki AKT, która świadczy noclegi za drobną opłatą. 

 Z Petrovej Boudy kierujemy się wciąż wzdłuż czerwonych szlaków, które 

przez krótki fragment prowadzą asfaltem. Jest to fragment drogi dojazdowej do 

Petrovej Boudy od Špindlerego Mlýna, która w okolicach Przełęczy Dołek odbija w 

prawo w dół. Nasza trasa zaś w dalszym ciągu prowadzi szutrową nawierzchnią, 

przez niewielkie wzniesienie, Górę w Dołku, do Przełęczy Karkonoskiej. W jej 

pobliżu znajduje się kilka obiektów noclegowych (m.in. schronisko Odrodzenie oraz 

4-gwiazdkowy hotel Špindlerova bouda), czeski sklep spożywczy, parking, boisko, a 

nawet przystanek autobusowy
81

, z którego możemy odjechać do Špindlerego Mlýna. 

Z przełęczy na stronę polską prowadzi szlak niebieski (asfaltem), którym docieramy 

do Przesieki. Z miejscowości kilka razy na dobę odjeżdża autobus miejski do 

Cieplic
82

. 

Z Przełęczą Karkonoską wiąże się interesująca historia Drogi Sudeckiej, 

która miała połączyć obie strony pasma. Jest to jednakże inna Droga Sudecka niż ta, 

o której autor pisał przy okazji opisywania etapu 2. Projekt powstania takiego 

połączenia istniał przed II wojną światową oraz w jej trakcie. Fragment drogi, od 

strony południowej, został wybudowany w całości. Po północnej, obecnie polskiej 

stronie, nigdy nie dokończono prac. Dziś można przejść od strony Borowic 

szerokim, dobrze wyprofilowanym na zakrętach asfaltem, w kierunku parkingu, 

przez który przechodzi szlak niebieski Przesieka – Przełęcz Karkonoska. Po drodze 

znajduje się również cmentarzyk jeńców wojennych, którzy tę drogę budowali. 

Dalej, jeszcze przez pewien fragment, droga ma charakter szerokiej szutrowej 

ścieżki, która z każdym kilometrem coraz bardziej się zwęża, by miejscami zanikać. 

Najlepiej widoczne odcinki to ten ukończony od Borowic do parkingu oraz przy 

Przełęczy Dołek, gdzie droga dochodzi do istniejącego przedłużenia po stronie 

czeskiej
83

. 

Z Przełęczy Karkonoskiej kierujemy się pod górę, początkowo asfaltem, by 

po odbiciu drogi do Schroniska Odrodzenie wkroczyć na granitowy chodnik. Chwilę 

później odchodzi od nas szlak zielony, tzw. Ścieżka nad Reglami, którą można dojść 

do grupy skalnej Pielgrzymy. Po krótkim i stromym podejściu profil trasy znacznie 
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się wyrównuje i od tej pory wędrujemy mniej więcej równolegle do poziomic, 

trawersując zbocza Małego Szyszaka i Tępego Szczytu. Kolejnym interesującym 

obiektem na trasie jest Słonecznik (Fot. 31.). To grupa skalna o wysokości 12,5 

metra złożona z kilku granitowych baszt. Nazwa Słonecznik, a także poprzednia 

(Południowy Kamień) wzięła się od Słońca, którego tarcza wznosząc się nad skałą, 

wskazywała kierunek południowy mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej (Słownik... 

Tom III, 1993). Jeszcze wcześniejsza, Diabelski Kamień, miała związek z wyglądem 

pierwszej ze skał (przypomina twarz człowieka) i legendą, według której stoi w tym 

miejscu skamieniały Lucyfer z przygniecionym głazami ogonem
84

. Ze Słonecznika 

prowadzi w dół szlak żółty, którym możemy dojść do nieodległej, również 

efektownej grupy skalnej, Pielgrzymów. Trzysta metrów dalej znajduje się kolejne 

zejście szlaku, koloru zielonego, który prowadzi przez Polanę do Karpacza. Dawniej 

przebiegał nieco bliżej krawędzi Kotła Wielkiego Stawu, ale przesunięto go w 

związku z potrzebami ochrony środowiska (Potocki 2013). 

 

 
Fot. 31. Słonecznik (fot. D. Cybulski, sierpień 2015 r.) 

 

Dalsza trasa prowadzi nadal wzdłuż znaków czerwonych, krawędzią kotłów 

Wielkiego i Małego Stawu. Pierwszy z nich nie jest udostępniony turystycznie, 

zatem można go zobaczyć wyłącznie z perspektywy szlaku grzbietowego. Drugi zaś 

to niezwykle popularne miejsce. Przy tafli jeziora znajduje się kilkusetletni budynek 

Schroniska Samotnia, który jest „bohaterem” licznych fotografii z Karkonoszy. 

Nasza trasa jednak nie prowadzi na dół, do Kotła Małego Stawu, ale nad nim, po 

drodze mijając ruiny Schroniska Księcia Henryka. Obiekt ten spłonął w 
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 Legendę autor zasłyszał niezależnie od dwójki przewodników sudeckich: swojego ojca, Zbigniewa 

Cybulskiego oraz nauczycielki, która uczyła go w gimnazjum i liceum, Ewy Parfianowicz. 
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niewyjaśnionych okolicznościach w 1947 r. (Słownik... Tom III, 1993). Wędrując 

dalej granitowym chodnikiem docieramy do położonej na Równi pod Śnieżką 

Spalonej Strażnicy (dawniej faktycznie znajdowała się tu strażnica, Słownik... Tom 

III, 1993), gdzie od lewej strony dochodzi szlak niebieski. Schodząc nim na dół 

możemy dotrzeć przez schroniska Strzecha Akademicka (ok. 20 min drogi) i 

Samotnia (ok. 30 min drogi) do Karpacza. Nieco wcześniej w prawo prowadzi szlak 

żółty o charakterze łącznikowym. Jest to fragment starej Śląskiej Drogi łączącej 

Śląsk z Czechami. Za jego śladem dotrzeć można do schroniska Luční Bouda. 

 Między Spaloną Strażnicą a Przełęczą pod Śnieżką znajduje się krótki 

fragment (mniej niż 100 m) prowadzący po tzw. trylince. Są to sześciościenne, 

betonowe bloczki wypełniane miejscowo granitem, używane do utwardzania 

nawierzchni. To rozwiązanie zostało w Karkonoszach wykorzystane jeszcze na 

podejściu od Kamieńczyka na Halę Szrenicką (Cybulski 2016). Pomysł położenia 

trylinki w tym miejscu wzbudzał duże protesty, ale ostatecznie w 1995 r. projekt 

został wdrożony w życie. Warto dodać, że wcześniej na tym odcinku była granitowa 

kostka, a później nawierzchnia asfaltowa (Rzeczycki 2011). 

 Do Przełęczy pod Śnieżką docieramy szeroką, brukowaną drogą. Znajduje się 

tu schronisko Dom Śląski, które poza miejscami noclegowym posiada rozbudowaną 

ofertę gastronomiczną. Jest to miejsce tłumnie odwiedzane przez turystów, gdyż 

przez Przełęcz pod Śnieżką kieruje swoje kroki na Śnieżkę prawdopodobnie 

większość turystów. Sama przełęcz jest malowniczo podcięta z dwóch stron przez 

kotły polodowcowe – Kocioł Łomniczki po polskiej stronie oraz Upską Jamę po 

czeskiej stronie. Miejsce to stanowi węzeł szlaków. W lewo, w dół, schodzi na stronę 

polską GSS (przez Kocioł Łomniczki do Karpacza), odbijając tym samym od 

drugiego szlaku czerwonego (Szlak Przyjaźni Polsko-Czeskiej), razem z którym 

prowadził od Hali Szrenickiej tą samą trasą. Z Przełęczy pod Śnieżką można też 

udać się czarnym szlakiem do górnej stacji kolejki krzesełkowej na Kopie lub dalej 

pieszo do Karpacza (stąd odjeżdżają autobusy głównie do Jeleniej Góry przez 

Kowary, są też pojedyncze kursy do Wrocławia, Głogowa i Legnicy, połączenia ze 

Szklarską Porębą tylko w wakacje
85

). Poza tym jest jeszcze czeski niebieski szlak, 

który prowadzi do Luční Boudy lub w drugą stronę, w dół Upskiej Jamy, w kierunku 

Peca pod Sněžkou. Na Śnieżkę można się dostać Drogą Jubileuszową (szeroka, 
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brukowana droga, okrążająca szczyt), początkowo wzdłuż niebieskich znaków, 

potem czerwonych lub tzw. zakosami, obecnie również wybrukowanymi, szlakiem 

czerwonym (Szlak Przyjaźni Polsko-Czeskiej). 

 Śnieżka (1603 m n.p.m., Fot. 32.) jest trzecim z kolei szczytem na liście 

Korony Polskich Sudetów, który osiągamy. Najwyższy wierzchołek Karkonoszy, a 

także całych Sudetów, zdobywamy wchodząc stromym, krótkim podejściem wzdłuż 

szlaku czerwonego. Dawniej łańcuchy ustawione wzdłuż ścieżki nadawały ścieżce 

„tatrzańskiego charakteru”. Obecnie pełnią swoją asekuracyjną rolę co najwyżej w 

warunkach zimowych, gdyż na Śnieżkę latem wędruje się po chodniku. Na szczycie 

znajduje się charakterystyczny i widoczny z daleka obiekt obserwatorium 

meteorologicznego. W związku z pracami remontowymi budynek był przez długi 

czas zamknięty
86

. Obecnie pomiary prowadzone są automatycznie, zaś dolny spodek 

został zagospodarowany ponownie na działalność gastronomiczną. Pozostałymi 

obiektami na szczycie są kaplica św. Wawrzyńca z XVII w. (początkowo na Śnieżkę 

wchodzono głównie w celach religijnych) oraz nowy budynek czeskiej poczty, 

najwyżej położona placówka pocztowa w Czeskiej Republice. Ze szczytu roztacza 

się bardzo rozległy widok. W pogodną, wyżową noc można zaobserwować bez 

problemu światła oddalonego o ok. 100 km Wrocławia
87

. Na Śnieżkę, poza 

wspomnianymi trasami, prowadzi jeszcze z Peca pod Sněžkou kolejka linowa (górna 

stacja nieco poniżej wierzchołka) oraz z tej samej miejscowości żółty szlak. 

 

 
Fot. 32. Wierzchołek Śnieżki - po lewej obserwatorium meteorologiczne,  

a po prawej kaplica św. Wawrzyńca (fot. D. Cybulski, wrzesień 2013 r.) 
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 Ze Śnieżki kierujemy się dalej wzdłuż czerwonego szlaku, który prowadzi 

nas fragmentem Drogi Jubileuszowej, obok górnej stacji kolejki, wspomnianej w 

poprzednim akapicie. Po ok. 600 metrach szlak odbija od drogi w prawo i prowadzi 

w dół, po schodach, na wąski Czarny Grzbiet. Widoczne jest już inne podłoże, gdyż 

począwszy od Śnieżki (najwyższy szczyt Sudetów zbudowany jest z hornfelsów – 

bardzo odpornych skał powstałych w strefie kontaktu magmy z osłoną 

metamorficzną; Kozdrój 2007) wkraczamy w część Karkonoszy zbudowaną ze skał 

metamorficznych. Dlatego też schody i chodnik, po których kroczymy, są 

zbudowane przede wszystkim z mniej odpornych od granitu łupków. 

 Szlak grzbietowy przez ok. 2 km jest łagodny i pozbawiony znaczących 

przewyższeń. Jednakże po przejściu przez wierzchołek Czarnej Kopy zaczyna się 

strome zejście w kierunku Sowiej Przełęczy. Po drodze mijamy czeskie schronisko 

Jelenka. Z niego możliwe jest zejście drogą jezdną (równolegle poprowadzony szlak 

żółty) do Malej Úpy. Poza tym można również cofnąć się szlakiem zielonym w 

kierunku Śnieżki, trawersem Czarnego Grzbietu. My zaś kierujemy się dalej 

szlakami czerwonym i niebieskim (dołączył od Przełęczy pod Śnieżką w momencie 

zejścia z Drogi Jubileuszowej na Czarny Grzbiet) w dół, szutrową drogą, do Sowiej 

Przełęczy. Z niej prowadzą trzy szlaki: czarnym możemy stromo zejść do Karpacza 

na Osiedle Skalne, czerwony zaś prowadzi częściowo szutrowym, potem asfaltowym 

trawersem Kowarskiego Grzbietu w kierunku Malej Úpy (po drodze duża wiata, w 

której można spędzić noc), a niebieski, którego obieramy za przewodnika, podchodzi 

na Skalny Stół (1281 m n.p.m.). 

 Na szczyt dochodzimy po kilkunastu minutach podejścia leśną ścieżką. Na 

Skalnym Stole znajdują się interesujące wychodnie skalne, z których roztacza się 

widok w kierunku zachodnim na Karkonosze wraz z nieodległą Śnieżką (Fot. 33.). 

Zdaniem autora – jeden z piękniejszych w całym paśmie. Jest to niewątpliwie jedno 

z rzadziej odwiedzanych miejsc w okolicy. Można zatem liczyć tu na ciszę i spokój, 

których tak ciężko uświadczyć np. w okolicach Domu Śląskiego. W pobliżu znajduje 

się Chatka Słoneczna, jednakże z racji położenia poza szlakiem i permanentnego 

zamknięcia (autor nigdy nie trafił na otwartą), nie warto tam zachodzić w 

poszukiwaniu noclegu. Szczególnie, że zajście tam może się skończyć mandatem. 
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Fot. 33. Widok ze Skalnego Stołu na Śnieżkę (fot. D. Cybulski, luty 2008 r.) 

 

 Na Przełęcz Okraj można dojść najszybciej dalej wzdłuż szlaku niebieskiego, 

po Kowarskim Grzbiecie. W związku z tym, iż jednak ten odcinek szlaku jest 

czasowo wyłączany z użytkowania
88

, autor zdecydował się poprowadzić szlak przez 

Budniki, do których kierujemy się ze Skalnego Stołu za żółtymi znakami, stromo w 

dół. Obecnie trasa ta prowadzi po łupkowych schodach, które nie mają zbyt dużej 

wytrzymałości (Cybulski 2016). Po opuszczeniu terenu Karkonoskiego Parku 

Narodowego chodnik kończy się i dalej schodzimy już leśną ścieżką. Po ok. 30 min 

od rozpoczęcia zejścia docieramy do szerokiej, szutrowej drogi, w którą skręcamy w 

lewo, by zaraz odbić w prawo, cały czas za żółtymi znakami. Doprowadzają nas one, 

wraz z zielonym szlakiem (dołącza od strony Karpacza, chwilę po zejściu z drogi) do 

starej, opuszczonej osady. 

 Budniki są bardzo interesującym miejscem. Była to niewielka miejscowość 

założona w trakcie wojny trzydziestoletniej przez uchodźców religijnych 

(protestantów). Aż do końca II wojny światowej mieszkańcy żyli głównie z hodowli 

bydła, wyrobu serów, leśnictwa i turystyki, choć znane są historie związane z 

przemytem różnych towarów przez granicę. To właśnie od nich wzięła się nazwa 

Tabaczanej Ścieżki, która prowadzi z Karpacza przez Budniki na Okraj. Dziś, 

wzdłuż niej, znakowany jest szlak zielony. Po 1945 r. wysiedlono całą osadę. 

Pojawiło się nawet kilku osadników (drwale), ale do zasiedlenia Budnik na stałe nie 

doszło. Do 1950 r. działał tam ośrodek wczasowy dla studentów z Wrocławia, 

jednakże wraz z radziecką akcją poszukiwania złóż rud uranu został on zamknięty. 

Wówczas wydrążono sztolnię wydobywczo-poszukiwawczą, jednakże prace po kilku 
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latach przerwano (Słownik... Tom III, 1993). Obecnie w Budnikach stoi duża wiata 

(Fot. 34.), powstało miejsce ogniskowe, a fundamenty domów odpowiednio 

oznakowano w terenie tablicami informacyjnymi. Po epizodzie górniczym pozostała 

sztolnia (oraz hałdy), jednakże niezalecane jest zapuszczanie się tam bez 

odpowiedniego sprzętu i doświadczenia w speleologii, a nawet wówczas jest to po 

prostu niebezpieczne. Do znanych w Budnikach świąt, które od niedawna ponownie 

są kultywowane, należą dni pożegnania i powitania słońca. Ze względu na 

ukształtowanie terenu w okresie zimowym z Budnik niemożliwe jest obserwowanie 

tarczy słonecznej. Z tego powodu mieszkańcy osady żegnali jesienią i witali na 

wiosnę słońce. Dziś pasjonaci i turyści przychodzą w to miejsce dwa razy w roku, 

aby podobnie jak to miało miejsce przed 1945 r., uczcić zniknięcie i pojawienie się 

tarczy słonecznej za Kowarskim Grzbietem
89

.  

 

 
Fot. 34. Wiata w Budnikach (fot. D. Cybulski, kwiecień 2014 r.) 

 

Z Budnik możliwe jest zejście szlakiem żółtym w ciągu ok. 1,5 h do Kowar, 

skąd odjeżdżają autobusy do Jeleniej Góry, Karpacza, a pojedyncze z nich kursują do 

Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Wrocławia, a nawet Peca pod Sněžkou (przez 

Przełęcz Okraj)
90

. Zielonym w podobnym czasie dotrzemy zaś do Karpacza. Nasza 

dalsza trasa prowadzi jednak w drugą stronę, początkowo stromo pod górę, za 

znakami zielonymi. Jest to wspomniana wcześniej Tabaczana Ścieżka. Po drodze 

mijamy po lewej ruiny schroniska Forstbaude z zachowanymi płytkami na schodach. 

W pobliżu odbicia leśnej drogi w lewo, w okolicach Wołowej Góry, nasza wąska 
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ścieżka nieco się poszerza i wypłaszcza. Od tej pory, aż do Przełęczy Okraj, 

wędrujemy wygodną, trawersującą Kowarski Grzbiet, szutrową drogą. 

Przez Przełęcz Okraj, na którą docieramy po nieco ponad 1h marszu, 

prowadzi droga jezdna. W lewo możemy próbować złapać bus lub autostop do 

Kowar, zaś idąc w prawo wkraczamy na terytorium Republiki Czeskiej, do Malej 

Úpy, gdzie poza licznymi gospodami, obiektami noclegowymi (aż 46!
91

), informacją 

turystyczną i sklepem, znajdziemy również przystanek autobusowy, skąd można się 

dostać do Trutnova
92

, skomunikowanego z Pragą. Nasze kroki zmierzają jednak do 

Schroniska na Przełęczy Okraj, gdzie zaplanowany jest nocleg. W razie nagłej 

sytuacji w budynkach dawnej polskiej strażnicy znajdują się obiekty noclegowe. 

Sama Przełęcz Okraj jest dużym węzłem szlaków, skąd można wydostać się w wielu 

kierunkach (Fot. 35.). 

 

 
Fot. 35. Węzeł szlaków na Przełęczy Okraj, w tle schronisko (fot. D. Cybulski, kwiecień 2014 r.) 

 

Etap 5. 

 

Tab. 9. Dane dotyczące etapu 5. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 5 

Miejsce startu Przełęcz Okraj 

Miejsce końca Kamienna Góra 

Przybliżony przebieg Przełęcz Okraj – Przełęcz Kowarska – Skalnik – Czarnów – Pisarzowice 

– Kamienna Góra 

Długość etapu 24,6 km 

Najwyższy punkt Przełęcz Okraj (1046 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Kamienna Góra (447 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Skalnik (Rudawy Janowickie) – 945 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 https://www.malaupa.cz/rubriky/ubytovani/ (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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 https://www.malaupa.cz/sluzby/doprava/ (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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Rys. 15. Profil etapu 5. (opracowanie własne) 

 

Kolejny etap to stopniowe zejście w kierunku Kamiennej Góry. W 

międzyczasie będzie jedno nieco bardziej wymagające, aczkolwiek łagodniejsze i 

krótsze podejście od tych z poprzedniego odcinka – z Przełęczy pod Bobrzakiem na 

Skalnik, kolejny szczyt Korony Polskich Sudetów. Z niego czeka nas krótkie i dość 

strome zejście w kierunku Przełęczy Rudawskiej. Szlak na tym etapie, z powodu 

braku innych możliwości, przez prawie 8 km (łącznie) prowadzi po asfalcie. Są to 

jednak fragmenty aktualnie oznakowane jako szlaki piesze i prowadzą po drogach 

lokalnych, o małym natężeniu ruchu samochodowego. 

 Do tych odcinków zalicza się początek trasy. Po wyjściu ze schroniska 

skręcamy w lewo, drogą, wybierając znaki żółte i niebieskie. Docierając do 

serpentyn ścinamy je leśnymi ścieżkami (wzdłuż nich prowadzi szlak) i wychodzimy 

z powrotem na drogę na Rozdrożu pod Sulicą. Najpierw odbija w prawo szlak 

niebieski, prowadzący trawersem Grzbietu Lasockiego. Następnie, przy parkingu 

(tutaj znajdują się ławki i stół, przy których można odpocząć), skręca również szlak 

żółty, za którego znakami kierujemy się w lewo.  

Leśne, a później polne drogi doprowadzają nas w ciągu ok. 1h do Przełęczy 

Kowarskiej. Na niej dawniej znajdowało się schronisko (Słownik... Tom III, 1993). 

Obecnie przez przełęcz przebiega ruchliwa droga z Jeleniej Góry do Wałbrzycha, a 

w miejscu nieistniejącego już budynku znajduje się parking. Zanim przejdziemy 

jezdnię warto spojrzeć w prawo, gdyż w zaroślach schowany jest średniowieczny 

krzyż pokutny. Z historii wartych odnotowania wart przytoczenia jest również fakt, 

[n.p.m.] 
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iż pod przełęczą poprowadzony jest ponadkilometrowy tunel kolejowy nieczynnej 

linii z Jeleniej Góry przez Kowary do Kamiennej Góry. Z Przełęczy Kowarskiej 

można zejść szlakiem niebieskim (Fot. 36.) do dzielnicy Kowar, Podgórza, gdzie 

znajdują się podziemne trasy turystyczne w sztolniach pouranowych (Cwojdziński, 

Pacuła 2013a) lub w drugą stronę, za znakami w tym samym kolorze, do Ogorzelca. 

W Podgórzu znajdują się obiekty noclegowe oraz przystanek PKS (możliwość 

odjazdu do Jeleniej Góry, głównie w dni robocze
93

). Autor, mimo wieloletniej 

znajomości Kowar, nigdy nie widział w tej części miejscowości sklepu, poza małym 

i drogim kioskiem przy sztolniach, czynnym w godzinach otwarcia tras 

podziemnych. Najbliższy sklep spożywczy znajduje się w Kowarach Górnych, 

kilkanaście minut marszu w dół doliny. 

 

 
Fot. 36. Widok w kierunku Kowarskiego Grzbietu i Podgórza ze szlaku 

niebieskiego koło Przełęczy Kowarskiej (fot. D. Cybulski, wrzesień 2016 r.) 

 

Przechodząc przez Przełęcz Kowarską opuszczamy Karkonosze i wkraczamy 

w Rudawy Janowickie. Początkowo nasza trasa, prowadząca dalej wzdłuż żółtego 

szlaku, lekko podchodzi na Rudnik. Szczyt znany jest z tego, iż jego północno-

zachodni stok wykorzystuje się jako miejsce startu dla paralotni
94

. Tutaj również, 

zgodnie z tradycją, w 1148 r. gwarek Laurentius Angelus znalazł złoża rudy żelaza, 

co przyczyniło się do założenia Kowar (Eisenmänger 1900). Po osiągnięciu pułapu 

ok. 800 m n.p.m. leśna, szutrowa droga z niezauważalnymi przewyższeniami kieruje 

się w stronę Przełęczy pod Bobrzakiem. Po drodze znajduje się jedna wiata, dość 

przestronna, ale słabo wyposażona (dwie krótkie ławy).  
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=69764 (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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Z Przełęczy pod Bobrzakiem istnieje możliwość zejścia drogami szutrowymi 

do Czarnowa lub Kowar (w dalszej części – asfaltowa). Jest to Stary Trakt 

Kamiennogórski, dawna droga z Kowar w kierunku Kamiennej Góry. My zaś 

kierujemy się dalej szlakiem żółtym oraz czerwonym (GSS, dołączył chwilę 

wcześniej, na Rozdrożu pod Bobrzakiem), pod górę, leśną ścieżką w stronę Skalnika. 

Zanim dojdziemy do szczytu mijamy granitowe grupy skalne. Pierwsza, Konie 

Apokalipsy, znajduje się tuż przy szlaku. Kolejne znajdują się w pobliżu węzła 

szlaków, do którego docieramy po ok. 30 min wędrówki od przełęczy. Stąd można 

dotrzeć do Ostrej Małej za znakami informującymi o punkcie widokowym. Na skałę 

udostępnione jest wejście po wykutych schodach. Na jej szczycie znajduje się 

platforma widokowa, z której w praktycznie każdą stronę rozpościera się rozległy 

widok (Fot. 37.). Możemy stąd obserwować całe Sudety Zachodnie, dużą część 

Sudetów Środkowych, a także Ślężę. Wiele osób właśnie to miejsce uznaje za 

wierzchołek Skalnika. Znajdujemy się jednak na wysokości 935 m n.p.m. i do 

właściwego wierzchołka musimy się udać od węzła szlaków za znakami niebieskimi. 

Pozostałe szlaki prowadzą stąd do Kowar lub Czarnowa (zielony), Gruszkowa 

(żółty) i Bukowca (czerwony). 

 

 
Fot. 37. Karkonosze widziane z Małej Ostrej (fot. D. Cybulski, wrzesień 2016 r.) 

 

Najwyższy punkt na Skalniku (945 m n.p.m.) łatwo byłoby przeoczyć, gdyby 

nie tabliczka (Fot. 38.). Sam szczyt ma bowiem bardzo rozciągnięty i płaski kształt. 

W pobliżu – resztki dawnej wieży widokowej. W sezonie przy szlaku rośnie bardzo 

dużo jagód, z czego można skorzystać przy planowaniu posiłku. 
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Fot. 38. Tabliczka na szczycie Skalnika (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

Ze szczytu wędrujemy dalej szlakiem niebieskim, w dół do Przełęczy 

Rudawskiej. Na niej skręcamy w prawo, za znakami żółtymi, w kierunku 

kamieniołomu Rędziny. Jego bliskość zauważymy po leżących w pobliżu hałdach 

oraz białym pyle rozniesionym przez wiatr po okolicy. Zakład ten eksploatuje 

wapienie i dolomity krystaliczne na potrzeby produkcji mączki dolomitowej dla 

przemysłu szklarskiego i ceramicznego. Część urobku przetwarzana jest również w 

nawóz wapniowo-magnezowy (Cwojdziński, Pacuła 2013). Obok zakładu znajduje 

się przystanek autobusowy, z którego 2 razy dziennie w dni robocze odjeżdża 

autobus do Kamiennej Góry
95

. Sam kamieniołom nie jest udostępniony do 

zwiedzania, dlatego po krótkiej przerwie na zrobienie zdjęć udajemy się w prawo, 

drogą asfaltową, w kierunku Czarnowa. Do wsi doprowadza nas szlak żółty. Droga 

jest rzadko uczęszczana, w związku z czym przejście nią jest bezpieczne. Z trasy 

roztaczają się ograniczone widoki na okoliczne szczyty Rudaw Janowickich oraz na 

mijany niedawno kamieniołom (Fot. 39.). 
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Fot. 39. Kamieniołom Rędziny ze szlaku żółtego między Czarnowem 

a Przełęczą Rudawską (fot. D. Cybulski, wrzesień 2016 r.) 

 

 W Czarnowie znajduje się sześć obiektów noclegowych
96

, z czego 

najbardziej znane jest dawne schronisko Czartak, obecnie gospodarstwo 

agroturystyczne. Obok tego obiektu istnieje możliwość chwilowego odpoczynku 

przy ławach ustawionych przy drodze. Tutaj również kończy się szlak żółty i dalej 

musimy obrać prowadzące polną drogą drogowskazy koloru niebieskiego, by przy 

dawnym wapienniku, po ok. 300 m skręcić w lewo, w szlak czarny. Dalej podążamy 

łagodnie w dół, Starym Traktem Kamiennogórskim, który prowadzi asfaltem w 

stronę Pisarzowic. Z wartych uwagi obiektów znajdujących się w Czarnowie, trzeba 

wymienić pierwszą w Polsce świątynię hinduistyczną
97

 (i jedyną świątynię we wsi w 

ogóle!
98

) oraz mały ośrodek narciarstwa zjazdowego, Czarnów-Ski, przy którym 

działa czynny w sezonie zimowym bar Zielona Chatka
99

. Za stokami dołącza do nas 

od prawej strony szlak niebieski, który w Czarnowie odbił w kierunku Rozdroża pod 

Bobrzakiem na grzbiet boczny z Wilkowyją. 

 Do Pisarzowic wkraczamy w pobliżu późnogotyckiego kościoła
100

. We wsi 

istnieje możliwość zaopatrzenia się w miejscowym sklepie spożywczym, a także 

noclegu w czterech obiektach
101

. Jeden z nich to 3-gwiazdkowy hotel, który w 

adresie internetowym tytułuje się jako „super hotel Karpacz”
102

. Przy kościele 

skręcamy w prawo, za znakami czarnym i niebieskim, by zaraz za wiaduktem 
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 Na podstawie badań własnych, linki do obiektów podane w źródłach internetowych. 
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 http://www.harekryszna.pl/historia-mtsk-w-polsce (dostęp: 25.06.2017 r.) 
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dawnej linii kolejowej skręcić w lewo, w wąską ścieżkę, którą prowadzi szlak 

niebieski. Za znakami docieramy do terenu starej stacji PKP, za której fundamentami 

przechodzimy przez tory, by wejść na ostatni odcinek przed Kamienną Górą. Cały 

czas podążamy wzdłuż Starego Traktu Kamiennogórskiego i szlaku niebieskiego. 

Osoby zainteresowane wcześniejszym zakończeniem wycieczki mogą skorzystać z 

transportu do Kamiennej Góry lub Rędzin lokalnymi autobusami, niestety tylko w 

dni robocze i nauki szkolnej
103

. 

Dalsza trasa przebiega polnymi drogami, które przecinają szosę do Raszowa i 

planowaną trasę S3
104

. W chwili obecnej, z racji wstępnej fazy projektowej budowy 

trasy ekspresowej, nie wiadomo jeszcze, czy zostanie wykonany przepust pod drogą 

lub wiadukt nad nią. Z racji znaczenia historycznego Starego Traktu 

Kamiennogórskiego oraz wykorzystywania go na tym odcinku do prac rolnych, autor 

podejrzewa, iż powstanie odpowiednia konstrukcja, umożliwiająca bezkolizyjne 

przejście na drugą stronę S3. 

Do Kamiennej Góry docieramy w pobliżu marketu oraz dworców PKS (stąd 

autobusy m.in. do Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Wrocławia
105

) i PKP. W mieście nie 

będzie problemów z zaopatrzeniem się na dalszą drogę lub skorzystaniem z oferty 

gastronomicznej. Kamienna Góra jest miastem powiatowym, które jest dobrym 

węzłem komunikacyjnym dla turystów. Istnieją jednak dwa problemy. Jednym jest 

bardzo słabo rozbudowana baza noclegowa – w całym mieście znajdują się zaledwie 

4 obiekty (2 hotele, zajazd i pokoje gościnne)
106

. Drugim problemem jest dość słabe 

skomunikowanie kolejowe z resztą kraju. Poza nielicznymi, sezonowymi kursami na 

trasie Jelenia Góra – Sędzisław – Kamienna Góra – Lubawka – Trutnov nie ma 

możliwości wydostania się z miasta pociągiem
107

. Oficjalna strona miasta nawet nie 

podaje informacji o tym połączeniu
108

. Dawniej istniało również połączenie kolejowe 

z Jelenią Górą przez Kowary (m.in. przez Pisarzowice i tunel pod Przełęczą 

Kowarską), ale z racji dużego stopnia dewastacji infrastruktury koszty ponownego 

uruchomienia połączeń mogłyby być znaczne. 
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Etap 6. 

 

Tab. 10. Dane dotyczące etapu 6. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 6 

Miejsce startu Kamienna Góra 

Miejsce końca Sokołowsko 

Przybliżony przebieg Kamienna Góra – Betlejem – Krzeszów – Grzędy – Lesista 

Wielka – Sokołowsko 

Długość etapu 26,5 km 

Najwyższy punkt Lesista Wielka (851 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Kamienna Góra (442 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 16. Profil etapu 6. (opracowanie własne) 

 

 Na początku szlak przechodzi przez miasto. Znaki żółte i niebieskie prowadzą 

nas przez most na Bobrze na Podwale, gdzie w pobliżu urzędu miasta i kościoła 

parafialnego rozchodzą się. W tym miejscu należy obrać znaki żółte za drogowskazy 

w dalszej wędrówce. W centrum warto zwrócić uwagę na wspomniany budynek 

urzędu miasta, który powstał na pocz. XX w. i jest neorenesansową budowlą (Pilch 

2005). Szczególnie cenne są liczne witraże, które najlepiej jest podziwiać od środka. 

 Kolejnym cennym obiektem na naszej trasie jest znajdujący się w parku 

kościół łaski. Powstał on w latach 1709-1720 za sprawą presji Szwedów, którzy w 

trakcie III wojny północnej wkroczyli na teren wówczas austriackiego Śląska. 

Austria w rękach Habsburgów była państwem katolickim, zaś północne rubieże ich 

kraju zamieszkiwali głównie protestanci, którzy nie byli traktowani na równi z 
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katolikami. Ugoda altransztadzka z 1707 r. wymusiła na cesarzu austriackim, Józefie 

I Habsburgu liczne ustępstwa względem ewangelików. Jednym z nich była zgoda na 

wybudowanie dla miejscowych luteran 6 kościołów łaski na Śląsku: w Jeleniej 

Górze, Żaganiu (już nie istnieje), Kożuchowie (już nie istnieje), Miliczu, Cieszynie 

(jako jedyny dotrwał do dzisiejszych czasów jako świątynia ewangelicka) oraz 

właśnie w Kamiennej Górze (Łuczyński 2006). W podziemiach wzgórza, na którego 

zboczach stoi kościół, znajdują się wydrążone w trakcie II wojny światowej 

korytarze o nieznanym przeznaczeniu. Obecnie zaadaptowano je na potrzeby trasy 

turystycznej. Czas zwiedzania to ok. 1h
109

. Interesującym faktem związanym z 

Kamienną Górą jest to, iż właśnie tu urodził się i mieszkał przez pierwsze lata życia 

Carl Gotthard Langhans – wybitny architekt, konstruktor m.in. Bramy 

Brandenburskiej w Berlinie (Reuther 1982).  

 Po obejrzeniu kościoła oraz podziemi czeka nas krótkie podejście szlakiem 

żółtym na Kościelną, a później równie krótkie zejście. Przez ok. kilometr wędrujemy 

najpierw asfaltem, a później polną drogą wzdłuż torów kolejowych i ogródków 

działkowych, by wraz z rozpoczęciem podejścia na Długosza ostatecznie opuścić 

Kamienną Górę. Z polnej drogi, przed wejściem do lasu, roztacza się widok na 

miasto (Fot. 40.). Warto w tym miejscu choć na chwilę się odwrócić. 

 

 
Fot. 40. Widok spod Długosza na Kamienną Górę (fot. D. Cybulski, lipiec 2010 r.) 

 

 Podejście jest krótkie i dość strome. Na długości 1 km pokonujemy 140 m 

przewyższenia. Dalej wędrówka prowadzi stosunkowo płasko, po grzbiecie, by 

później zacząć delikatnie opadać w kierunku Krzeszowa. Na tym odcinku mijamy 
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dwa interesujące miejsca. Pierwsze z nich to zabytkowy krzyż z XIX w., znajdujący 

się przy dojściu drogi z Przedwojowa. Całkiem niedawno został odnowiony i od tej 

pory często pojawiają się przy nim kwiaty. Podobnych obiektów w powiecie 

kamiennogórskim jest całkiem sporo i ma to zapewne związek z bliskością 

sanktuarium w Krzeszowie. Od krzyża kierujemy się w lewo, dalej szlakiem żółtym, 

po nawierzchni szutrowej, przechodzącej z czasem w asfalt. 

 Kolejnym z wartych uwagi miejsc na trasie jest Betlejem – przysiółek 

nieodległego Krzeszowa. Miejsce to, zgodnie ze swoją nazwą, pełniło niegdyś 

funkcje sakralne. Powstało w XVII w. zgodnie z wolą miejscowego opata. 

Utworzono wówczas staw i letni pawilon opacki (Fot. 41.), który mimo drewnianej 

konstrukcji i bliskości wody stoi do dziś. W pobliżu dobudowano później kaplicę i 

gospodę (Czerwiński 2012). W ostatnich latach (w 2010 r., gdy autor wędrował 

szlakiem żółtym, w dobrym stanie był tylko pawilon) cały kompleks przeszedł 

gruntowny remont i obecnie znajduje się tu pensjonat
110

. 

 

 
Fot. 41. Pawilon opacki w Betlejem (fot. D. Cybulski, lipiec 2010 r.) 

 

 Z Betlejem kierujemy się dalej żółtym szlakiem w stronę Krzeszowa. Wzdłuż 

naszej trasy napotykamy kapliczki drogi krzyżowej. We wsi znajduje się jedna z 

największych atrakcji Dolnego Śląska i cel licznych pielgrzymek z całego świata – 

kompleks religijny z bazyliką mniejszą (Fot. 42.). Na zespół budynków składają się 

m.in.: barokowy kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP z XVIII w., ze znanym 

prospektem organowym (często grane są tu koncerty) i XIII-wieczną ikoną Matki 

Bożej Łaskawej, kościół św. Józefa z XVII w., klasztor benedyktynek, pałac opata 
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oraz mauzoleum Piastów Śląskich. Oba wspomniane kościoły uchodzą za unikatowe 

zabytki architektury barokowej (Czerwiński 2012).  

 

 
Fot. 42. Widok ze szlaku żółtego na bazylikę w Krzeszowie (fot. D. Cybulski, lipiec 2010 r.) 

 

W Krzeszowie istnieje możliwość noclegu w 3 gospodarstwach 

agroturystycznych, zgodnie z informacją ze strony powiatu
111

. Poza tym siostry 

zakonne również ugoszczą w Domu Gości na terenie klasztoru, gdy zgłosi się do 

nich pojedynczy wędrowiec lub cała grupa
112

. We wsi znajduje się również sklep. 

Gdyby zaistniała potrzeba zakończenia w tym miejscu przejścia, komunikację z 

Kamienną Górą zapewnia miejscowy PKS
113

. 

W centrum wsi, przy zespole klasztornym, szlak żółty skręca w prawo. Nasza 

trasa prowadzi jednak dalej prosto, wzdłuż murów klasztornych. Kierujemy się tym 

sposobem za czerwonymi drogowskazami Głównego Szlaku Sudeckiego, asfaltową 

drogą w stronę wsi Grzędy. Po około 600 m szlak odbija w prawo i podchodzi na 

Górę św. Anny. Na szczycie znajduje się barokowy kościół św. Anny. Przy budynku 

są ławki, na których można odpocząć. Dalej szlak łagodnie podchodzi na szczyt 

Ziuty, by po osiągnięciu wierzchołka zacząć schodzić, niezbyt stromo do Grzęd. We 

wsi, w pobliżu dojścia szosy z Krzeszowa, znajduje się restauracja i sklep 

spożywczy. Wzdłuż zabudowań ulokowano aż 5 przystanków autobusowych, z 

których można odjechać przez Czarny Bór do Wałbrzycha
114

. W razie potrzeby 
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91 

 

usługi noclegowe świadczą 4 gospodarstwa agroturystyczne
115

. W Grzędach, w 

dolnej części miejscowości, funkcjonuje również kopalnia melafiru. 

Przez wieś idziemy asfaltową drogą, nieco ponad 2 km. Zaraz za 

przystankiem Grzędy Górne Klub skręcamy w lewo, by po ok. 200 m odbić 

ponownie w lewo i wraz z czerwonym szlakiem zacząć stromo podchodzić leśną 

ścieżką na Lesistą Wielką. Na jej szczycie znajduje się niewielka wiata z ławami 

(Fot. 43.), przy których można odpocząć lub w skrajnych przypadkach – nawet 

przenocować. Obok stoi również tablica informacyjna z mapą okolicy. W pobliżu 

szczytu zlokalizowana jest atrakcja geoturystyczna w postaci szczelin wiatrowych. 

Są to szczeliny skalne powstałe w tufach riolitowych wskutek ruchów masowych. 

Niektóre z nich są na tyle głębokie, iż zachodzi w nich specyficzna cyrkulacja 

powietrza, obserwowana szczególnie zimą, gdy ze szczelin wydostaje się ciepłe 

powietrze. Wtedy widać nad nimi parę wodną, a ich otoczenie pozbawione jest 

śniegu
116

. 

 

 
Fot. 43. Wiata na szczycie Lesistej Wielkiej (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

 

Ze szczytu, na którym znajduje się węzeł szlaków (żółty do 

Mieroszowa/Unisławia Śląskiego, niebieski przez Dzikowiec do Boguszowa 

Gorców), kontynuujemy naszą wędrówkę szlakiem czerwonym, za którego 

pośrednictwem stromo schodzimy do szosy z Wałbrzycha w kierunku granicy z 

Republiką Czeską. Do drogi dochodzimy w końcowym fragmencie zejścia przez 

Ługowinę, obecnie przysiółek Kowalowej. W osadzie znajduje się pensjonat 
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Gościniec Eden
117

. Przy głównej drodze wiata przystankowa, z której możemy 

komunikacją miejską dojechać do Wałbrzycha, Sokołowska, Mieroszowa i czeskiego 

Mezimesti
118

 lub prywatnym (zgodnie z informacją na stronie – darmowym) busem 

do Mieroszowa, Sokołowska, a nawet do schroniska Andrzejówka przez Rybnicę 

Leśną
119

. 

Etap 6. kończy się ponad 2-kilometrowym przejściem asfaltową drogą do 

Sokołowska. Sama miejscowość to dawne uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu 

gruźlicy (pierwsze tego typu na świecie, Łuczyński 2006), pełne niezwykłych, choć 

zaniedbanych budynków. Podziw budzą przede wszystkim ruiny dawnego 

sanatorium Brehmera (Fot. 44.), które po pożarze w 2005 r. powoli są 

odbudowywane, a w części pomieszczeń organizowane są nawet wydarzenia 

kulturalne
120

.  

 

 
Fot. 44. Ruiny sanatorium Brehmera (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

 

Po drodze do centrum miejscowości mijamy liczne kamienice z 

interesującym wzornictwem (Fot. 45.). Z wartych uwagi obiektów należy wymienić 

jeszcze cerkiew, która powstała w Sokołowsku w czasach świetności uzdrowiska, na 

potrzeby kuracjuszy wyznania prawosławnego (Łuczyński 2006). Dojść do niej 

można w 10 min czarnym szlakiem od centrum. We wsi znajdziemy oczywiście 

miejsca noclegowe (3 obiekty
121

) oraz sklepy spożywcze. Idąc w kierunku 

schroniska Andrzejówka przy szlaku napotkamy dużą wiatę z podestami do 
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nocowania. W pobliżu znajduje się jeszcze jedna wiata tego typu, przy szlaku żółtym 

(lokalny szlak, nieoficjalny) w pobliżu przekaźnika. Z miejscowości mamy 

możliwość wyjechać autobusami do Wałbrzycha, Mieroszowa, Golińska, a jeden 

dojeżdża też do Łącznej
122

. 

 

 
Fot. 45. Kamienica przy ul. Słonecznej 1 w Sokołowsku (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

 

Etap 7. 

 

Tab. 11. Dane dotyczące etapu 7. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 7 

Miejsce startu Sokołowsko 

Miejsce końca Głuszyca 

Przybliżony przebieg Sokołowsko – Waligóra – Andrzejówka – Rybnica Leśna – 

Borowa – Jeleniec – Grzmiąca – Głuszyca  

Długość etapu 24,8 km 

Najwyższy punkt Waligóra (934 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Głuszyca (453 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Waligóra (Góry Kamienne) – 934 m n.p.m.,  

Borowa (Góry Wałbrzyskie) – 853 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 17. Profil etapu 7. (opracowanie własne) 

 

 Kolejny etap ma na swojej trasie kilka znaczących podejść lub zejść, a co 

najważniejsze – aż 2 szczyty z listy Korony Polskich Sudetów. Będzie również, 

niestety, odcinek asfaltowy, wzdłuż którego częściowo poprowadzono chodnik, co 

zwiększa bezpieczeństwo wędrówki. 

 Z Sokołowska wyruszamy w górę doliny Sokołowca za znakami czerwonymi 

(lokalny szlak, nieoficjalny, GSS odchodzi w kierunku szczytu Bukowiec), 

zielonymi i żółtymi. Za miejscowością kończy się asfalt i kontynuujemy marsz 

szeroką, szutrową drogą. Po ok. 2 km dochodzimy do wspomnianej przy okazji 

omawiania noclegów po etapie 6. wiaty. W tym miejscu również niezwykle 

interesujący drogowskaz informujący, że do Śnieżki pozostało nam z tego miejsca 35 h 

(Fot. 46.). Od wiaty rozpoczyna się krótki i stromy odcinek (na długości 0,5 km 

pokonujemy ponad 100 m przewyższenia) wzdłuż szlaku zielonego. Góry Kamienne 

są pasmem zbudowanym ze skał osadowych i wulkanicznych (Cwojdziński 2007a). 

Charakterystyczne kształty wierzchołków takich jak np. Waligóra, Suchawka i 

Stożek Wielki, przywodzą na myśl skojarzenia z wulkanami, choć oczywiście te 

szczyty nimi nie są. 
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Fot. 46. Drogowskaz w pobliżu Sokołowska (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

 

 Za znakami zielonymi docieramy do rozległej Hali pod Klinem, na której 

znajduje się schronisko Andrzejówka. Trasa etapu 7. jeszcze nas doprowadzi tam na 

odpoczynek, jednak najpierw skręcamy w prawo, kierując się pod górę za żółtymi 

drogowskazami. Jest to ten sam żółty szlak, z którym wychodziliśmy z Sokołowska. 

W okolicach wiaty odbił on w prawo, w kierunku ruin zamku Radosno. W momencie 

wyjścia na Halę pod Klinem dochodzi on ponownie do szlaku zielonego, by od razu 

od niego odbić w kierunku Waligóry. Zainteresowanych średniowieczną architekturą 

obronną mogą poświęcić kilkanaście minut na zwiedzenie ruin. 

 Obrany przez autora wariant podejścia na Waligórę jest łagodniejszy, niż 

najkrótsza i najbardziej znana opcja. Po drodze przecinamy szlaki czarny (z 

Andrzejówki do granicy z Republiką Czeską) i niebieski (którym z Wałbrzycha 

dojdziemy do Karpacza) i powoli podchodzimy szutrową drogą na grzbiet. W 

momencie odejścia w prawo szlaku rowerowego i konnego należy zwiększyć 

czujność, gdyż nas również czeka zmiana kierunku. Szlak żółty prowadzi dalej pod 

górę, leśną ścieżką, ale nasza dalsza trasa wiedzie szerszą z dróg
123

, lekkim 

trawersem. Ta droga doprowadzi nas do ruin dawnej posiadłości księżnej Daisy z 

Zamku Książ. Miejsce to mylnie jest nazywane starym schroniskiem. Pierwsze 

fundamenty, na jakie trafiamy, to pozostałości budynku gospodarczego, który 

znajdował się powyżej samego zameczku księżnej. Aby do niego trafić, trzeba 

stromo zejść po skarpie, poniżej ruin znajdujących się przy drodze. Sama księżna nie 

nacieszyła się długo widokami ze zboczy Waligóry, gdyż prawdopodobnie krótko po 
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wybudowaniu obiektu został on rozebrany, a właścicielka wyjechała do Austrii
124

. 

Poza znaczeniem historycznym miejsca warto odbić od szlaku żółtego choćby dla 

widoku, który się stamtąd roztacza (Fot. 47.). 

 

 
Fot. 47. Widok z ruin dawnej posiadłości księżnej Daisy (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Na Waligórę (934 m n.p.m.) wchodzimy kontynuując marsz nieoznakowaną 

drogą, która po łuku wraca do szlaku żółtego. Końcówka podejścia jest nieco 

bardziej stroma, ale w ciągu kilku minut wchodzimy na szczyt. Sam wierzchołek jest 

zarośnięty i pozbawiony widoków. Dawniej stała w tym miejscu drewniana wieża 

widokowa (Słownik... Tom IX, 1996), jednak popadła w ruinę i dziś nie ma po niej 

śladu. Na szczycie znajduje się kamień z wyrytą nazwą Waligóra i jej wysokością 

nad poziomem morza, zapisaną z błędem ortograficznym
125

 (Fot. 48.). Identyczną 

pomyłkę znajdziemy przy schronisku Andrzejówka, gdzie na tablicy przed 

budynkiem również zastosowano kropkę po metrach. 
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Fot. 48. Kamień na szczycie Waligóry z błędem ortograficznym (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

 Do schroniska prowadzi nas dalej żółty szlak, bardzo stromą ścieżką w dół 

(Fot. 49.). Na dystansie 300 m schodzimy ponad 100 m w dół. Jest to jeden z 

najbardziej nachylonych odcinków Szlaku KPS i w ogóle w całych Sudetach. W 

sezonie zimowym sugerowane jest stosowanie raków lub co najmniej raczków. Po 

kilku-kilkunastu minutach schodzenia docieramy na Halę pod Klinem, na której stoi 

schronisko Andrzejówka (Fot. 50.). Obiekt ten w rankingach schronisk górskich 

publikowanych na łamach miesięcznika „n.p.m.” w prawie każdej z 

dotychczasowych edycji, poza ostatnią, zajmował miejsce w pierwszej „piątce” 

(kolejno: 2009 – 5., 2011 – 2., 2013 – 1., 2015 – 2., 2017 – 12.)
126

. Każdy tego typu 

ranking cechuje się jednak wysokim stopniem subiektywności i nie wszyscy mogą 

mieć takie same odczucia w stosunku do Andrzejówki. Prywatnie autor ma zgoła 

inną opinię na temat tego miejsca. Zapewne na klimat może wpływać duża 

dostępność komunikacyjna schroniska, gdyż kilkadziesiąt metrów od niego znajduje 

się pętla autobusów miejskich z Wałbrzycha
127

, na którą podjeżdżają też busy z 

Mieroszowa
128

. Niektórzy uskarżają się też na pobliską kopalnię melafiru, co widać 

w komentarzach pod artykułem o wydaniu koncesji na wydobycie w kolejnych 

latach
129

. Abstrahując od oceny samego schroniska, warto wspomnieć, że w sezonie 

zimowym tuż przy nim funkcjonują krótkie wyciągi narciarskie prowadzące na Klin i 

Graniczną.  

 

                                                 
126

 Poszczególne artykuły i numery magazynów autor zamieścił w źródłach. 
127

 http://www.zdkium.walbrzych.pl/index.php/component/content/article/150-startowa/403-lini-12-

do-rybnicy-lenej-i-andrzejowki (dostęp: 28.06.2017 r.) 
128

 http://mieroszow.pl/wp-content/uploads/20161001_rozklad_jazdy.pdf (dostęp: 26.06.2017 r.) 
129

 http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,31557 (dostęp: 28.06.2017 r.) 
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Fot. 49. Stromy stok Waligóry, po którym schodzi szlak żółty 

do Andrzejówki (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 
Fot. 50. Schronisko Andrzejówka (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Przy Andrzejówce znajduje się węzeł szlaków. Dochodzi tu od Sokołowska 

przez Bukowiec Główny Szlak Sudecki, który następnie prowadzi przez Klin i 

Jeleniec w kierunku Jedliny Zdrój. Szlak żółty zaś, ten którym schodziliśmy z 

Waligóry, trawersuje grzbiet z Klinem od strony południowej i w ten sposób 

dochodzi do Głuszycy. Poza tym są tu jeszcze wcześniej wspomniane szlaki czarny i 

niebieski (dalej prowadzi przez Klin, Jeleniec i stokami Borowej do Wałbrzycha). 

My zaś ze schroniska kierujemy się za zielonymi znakami w dół, początkowo 

szutrem, a dalej asfaltem, w stronę Rybnicy Leśnej. Osoby, które wolałyby ominąć 

ten odcinek mogą poczekać na przystanku na autobus, który zwiezie je na dół, do 

wioski. Wzdłuż jezdni poprowadzono chodnik, w związku z czym wędrówka jest 

bezpieczna. Schodząc szlakiem zielonym do Rybnicy po lewej mijamy wspomnianą 

wcześniej kopalnię. W samej wsi raczej nie ma możliwości zaopatrzenia, są za to 

dwa obiekty noclegowe typu „pokoje do wynajęcia” (Czerwiński 2012). Warto 
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jednak zatrzymać się na chwilę przy drewnianym kościele św. Jadwigi z początku 

XVII w. Jest to cenny zabytek z późnorenesansowym wyposażeniem w postaci 

ambony i ołtarza z tego samego okresu, co kościół (Czerwiński 2012). Również i 

geomorfolodzy będą mieli nie lada atrakcję do obejrzenia, gdyż właśnie tutaj zaszło 

zjawisko kaptażu – potok Rybna, w wyniku erozji wstecznej, przejął wody jednego z 

cieków źródliskowych Ścinawki i spływa obecnie głęboką doliną w kierunku 

Bystrzycy. Nieopodal, na zachód od wsi, znajdują się aktualne źródła Ścinawki 

(Szczepankiewicz 1952). 

 W Rybnicy Leśnej przecinamy drogę z Unisławia Śląskiego do Głuszycy i 

idziemy dalej szosą, w kierunku wsi Kamionka. Tam też odbijamy od głównej drogi, 

która prowadzi na Wałbrzych, i udajemy się w górę miejscowości. Cały czas wzdłuż 

szlaku zielonego. Zaraz za wsią kończy się asfalt i wkraczamy na wygodną, szutrową 

drogę, która odbija w prawo od znaków zielonych. Trzymając się oznakowania trasy 

rowerowej zaoszczędzamy czas i siły, które moglibyśmy stracić idąc naokoło, 

szlakami pieszymi. W kilkanaście minut, trawersując jedno z ramion Borowej, 

docieramy do szlaku czerwonego, którym wejdziemy, skręcając w prawo, na 

najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. 

 Podejście na Borową (853 m n.p.m.) również należy do stromych, prawie tak 

samo jak to na Waligórę. Na dystansie niecałych 800 m różnica wysokości wynosi 

140 m. Gdy już wejdziemy na wierzchołek (Fot. 51.), ponownie nie ujrzymy 

panoramy. To się może jednak już niedługo zmienić, gdyż na szczycie planowana 

jest budowa 16-metrowej wieży widokowej
130

. Niewątpliwie wpłynie to dodatnio na 

atrakcyjność turystyczną wierzchołka. Borowa dość znacząco dominuje nad 

otoczeniem, dzięki czemu potencjalny widok ze szczytu może być rozległy. 
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 http://www.walbrzych24.com/artykul/868/wieza-widokowa-na-borowej (dostęp: 28.06.2017 r.) 
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 Fot. 51. Autor z dziewczyną na Borowej (fot. samowyzwalacz, sierpień 2014 r.) 

  

Z Borowej kontynuujemy marsz czerwonym szlakiem, który sprowadza nas 

stromo w dół do szlaku niebieskiego. Za jego pośrednictwem skręcamy w prawo, w 

szeroką, szutrową drogę, która prowadzi nas przez ok. 3 km po Rybnickim 

Grzbiecie, w miarę płasko. Po wspomnianym dystansie czeka nas strome zejście w 

dół, do doliny Rybnej, którą prowadzi szosa z Rybnicy Leśnej do Głuszycy. Po 

przejściu na drugą stronę jezdni ponownie wkraczamy w Góry Kamienne, dość 

stromym podejściem na Rogowiec. Kilkanaście minut później dołączamy do szlaku 

czerwonego (GSS), który razem z niebieskim prowadzi w stronę Andrzejówki. Przez 

pewien fragment trasy będziemy się lekko cofać w kierunku odwiedzanego tego 

samego dnia schroniska. Jest to jednak konieczne, by dotrzeć do ruin najwyżej 

położonego w Polsce zamku, znajdujących się na szczycie Rogowca (870 m n.p.m.) 

(Czerwiński 2012). Tuż przed wierzchołkiem należy skręcić w prawo, za znakami 

żółtymi, które doprowadzają nas bezpośrednio do ruin. Z nich roztacza się szeroka 

panorama w kierunku północno-zachodnim. 

 Idąc za żółtymi znakami trafiamy na siodło między Rogowcem a Jeleńcem. 

Tutaj szlak niebieski odbija w prawo i prowadząc grzbietem dociera do 

Andrzejówki. My zaś skręcamy w lewo, za znakami czerwonymi i żółtymi, by za 

chwilę opuścić je na rzecz ścieżki rowerowej (ponownie w lewo). Trasa ta 

sprowadza nas początkowo stromo na polną drogę w kierunku Grzmiącej. Do wsi 

docieramy na wprost sklepu spożywczego z podstawowym wyposażeniem. W tym 

miejscu skręcamy w prawo, w asfaltową drogę, którą idzie również szlak żółty. Za 

jego znakami przechodzimy pod wiaduktem kolejowym i chwilę później skręcamy w 

prawo, w ulicę Spółdzielczą. W tym miejscu znajduje się przystanek, z którego 
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możemy dojechać lokalnym busem przez Łomnicę do Głuszycy
131

. Szlak żółty 

prowadzi nas dalej ulicą. W ten sposób, po nieco ponad 1 km, docieramy do stacji 

kolejowej Głuszyca. Stąd pociągami Kolei Dolnośląskich możemy odjechać do 

Wałbrzycha lub Kłodzka
132

. Ponadto sama miejscowość jest skomunikowana z 

Wałbrzychem za sprawą autobusów miejskich
133

. 

 Do centrum miasta docieramy schodząc od dworca ul. Kolejową. Mniej 

więcej na wysokości szkoły w prawo odbija szlak niebieski w stronę Walimia. 

Wrócimy na niego na następnym etapie. W miejscowości jest kilka sklepów, lokale 

gastronomiczne, a także możliwości noclegu
134

. Kolejny etap, z racji dużej liczby 

atrakcji w pobliżu, jest znacznie krótszy od pozostałych. Warto zatem zaplanować 

nocleg w pobliżu celu na kolejny dzień lub przy szlaku dojściowym. Blisko 

Głuszycy znajduje się wiele podziemnych budowli militarnych (tzw. Kompleks 

„Riese”), o których więcej informacji podano w kolejnym rozdziale.  

 

Etap 8. 

 

Tab. 12. Dane dotyczące etapu 8. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 8 

Miejsce startu Głuszyca 

Miejsce końca Schronisko Zygmuntówka 

Przybliżony przebieg Głuszyca – Walim – Wielka Sowa – Przełęcz Jugowska – 

Schronisko Zygmuntówka  

Długość etapu 17,1 km 

Najwyższy punkt Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Głuszyca (453 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Wielka Sowa (Góry Sowie) – 1015 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/w-gluszycy-zorganizowano-dodatkowy-transport,4119862, 

art,t,id,tm.html (dostęp: 29.06.2017 r.) 
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 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d15.pdf (dostęp: 29.06.2017 r.) 
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 http://rozklad.zdkium.walbrzych.pl/ (dostęp: 29.06.2017 r.) 
134

 http://www.gluszyca.pl/agroturystyki-noclegi-gastronomia/5 (dostęp: 29.06.2017 r.) 
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Rys. 18. Profil etapu 8. (opracowanie własne) 

 

 Etap 8. jest jednym z najkrótszych (17 km) zaproponowanych przez autora 

odcinków Szlaku KPS. Wynika to z ogromu atrakcji, które można, a nawet powinno 

się przynajmniej w części zobaczyć w okolicy. Góry Sowie są niezwykle 

interesującym pasmem, zarówno geologicznie, jak i historycznie. Propozycje autora 

dotyczyć będą właśnie historycznego dziedzictwa pasma, a konkretnie burzliwego 

okresu II wojny światowej. 

 W 1943 r. w Górach Sowich pojawił się ciężki sprzęt górniczy i budowlany. 

Rozpoczęto przedsięwzięcie pod kryptonimem „Riese”, czyli „Olbrzym”. W 

związku z nasilającymi się nalotami alianckimi na strategiczne obiekty przemysłowe 

i wojskowe na terenie Niemiec, władze III Rzeszy postanowiły przenieść część z 

tych podmiotów w bezpieczne miejsce. Takim wydały im się właśnie Góry Sowie – 

zbyt odległe dla alianckich samolotów. Wówczas nie podejrzewano, iż w przeciągu 

dwóch kolejnych lat Śląsk zostanie przez Niemców utracony. Poza tym budowa 

geologiczna pasma sprzyjała lokalizowaniu obiektów pod ziemią, dzięki czemu 

naloty szpiegowskie nie mogły ich wykryć. W wyniku ogromnego przedsięwzięcia 

powstało wówczas w okolicy Głuszycy i Walimia sześć kompleksów: Hausdorf 

(Jugowice), Wolfsberg (Włodarz), Ramenberg (Soboń), Dorfbach (Rzeczka), 

Säuferhöhen (Osówka) i Schindelberg (Gontowa). Niektórzy doliczają do tego tunele 

pod pobliskim Książem. Pod koniec wojny myślano nawet o przystosowaniu 

podziemi na podziemną kwaterę Hitlera. Projekt trwał do ostatnich dni konfliktu – 

dopiero w kwietniu 1945 r. ostatecznie zaprzestano prac (Dudziak 1996). Obecnie 

[n.p.m.] 
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udostępnione do zwiedzania są kompleksy Rzeczka
135

, Włodarz
136

 i Osówka
137

. 

Najbliżej planowanego przebiegu szlaku znajduje się kompleks Rzeczka, kilkaset 

metrów od trasy. Do pozostałych obiektów najlepiej dotrzeć pieszo (z Walimia do 

Włodarza ok. 2-3 km, w zależności od wybranej drogi) lub komunikacją (z Głuszycy 

busami do Sierpnicy
138

, dalej ok. 1,5 km pieszo do Osówki). 

 Po wybraniu atrakcji do zwiedzenia na ten dzień wyruszamy na szlak. 

Początkowo idziemy chodnikiem przez Głuszycę, wzdłuż głównej drogi na Nową 

Rudę. W pobliżu biblioteki skręcamy w lewo, pod górę. Brukowaną drogą prowadzi 

nas szlak niebieski. Po około 300-400 m kostka się kończy i idziemy dalej po 

szutrowej drodze. Po wejściu do lasu mijamy po lewej trzy zbiorniki wodne. Nasza 

trasa prowadzi nas wzdłuż doliny na Przełęcz Marcową. Tam napotykamy ponownie 

GSS i wraz z niebieskim szlakiem kierujemy się za znakami czerwonymi w prawo. 

Podchodzimy w ten sposób leśną ścieżką na zbocza Włodarza. To właśnie pod tą 

górą znajduje się jeden z podziemnych kompleksów (o tej samej nazwie, co szczyt), 

o których wspominał autor. Dla niecierpliwych – możliwość zejścia w ok. 30 min do 

kompleksu bez szlaku, na skróty, lokalnymi ścieżkami. 

Po minięciu z lewej strony wierzchołka Włodarza dochodzimy do Rozdroża 

pod Moszną, na którym szlak niebieski skręca w lewo w dół. Idąc prosto 

dotarlibyśmy szlakiem czerwonym do miejsca, w którym dawniej znajdowało się 

schronisko Schirgenschanke – najstarszy tego typu obiekt w Górach Sowich
139

. Dziś 

stoi tu kilka domostw przynależących administracyjnie do Walimia. Idąc w lewo 

zeszlibyśmy do centrum miejscowości, szlakiem czarnym. W drugą stronę, za 

znakami tego samego koloru, dotrzemy do kompleksu Osówka. Na dojście tam od 

Rozdroża pod Moszną potrzebujemy ok. 45 min. 

 Zejście niebieskim szlakiem do Walimia szybkim tempem zajmie tylko 30 

min. Po drodze mijamy dwie możliwości dojścia do kompleksu Włodarz. Najpierw 

jest to szlak rowerowy, który prowadząc wzdłuż poziomic dociera bezpośrednio do 

kompleksu. Druga opcja to lokalna droga asfaltowa. Po wyjściu z lasu polną ścieżką 

dochodzimy do ulicy podchodzącej od Walimia, która zakręca w kierunku Jugowic. 

                                                 
135

 http://sztolnie.pl/ (dostęp: 2.07.2017 r.) 
136

 http://wlodarz.pl/ (dostęp: 2.07.2017 r.) 
137

 http://www.osowka.pl/ (dostęp: 2.07.2017 r.) 
138

 http://zdkium.walbrzych.pl/index.php/rozkad-jazdy-79577?id=352:rozkady-jazdy (dostęp: 2.07.2017 r.) 
139

 https://dolny-slask.org.pl/562977,Sierpnica,Schronisko_gospoda_Schirgenschanke_dawna.html (dostęp: 

2.07.2017 r.) 
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Jeśli nie chcemy jeszcze schodzić do miejscowości, możemy udać się w lewo, w 

stronę Włodarza. 

 W Walimiu istnieje możliwość zaopatrzenia się w jednym z kilku sklepów w 

artykuły spożywcze i higieniczne. Strona internetowa gminy informuje o 5 obiektach 

noclegowych w samej miejscowości (3 gospodarstwa agroturystyczne, pokoje 

gościnne i zajazd), a także rozbudowanej bazie noclegowej w okolicznych 

wioskach
140

. Skomunikowanie z Wałbrzychem zapewnia Zarząd Dróg, Komunikacji 

i Utrzymania Miasta (ZDKiUM) w Wałbrzychu, czyli miejski przewoźnik. Z 

Walimia można wydostać się również dzięki prywatnemu przewoźnikowi w 

kierunku Świdnicy
141

. Powyższe elementy czynią z tej podwałbrzyskiej wsi świetną 

bazę dla wycieczek w Góry Sowie i nieco dalszą okolicę. 

 Po dojściu do głównej drogi, prowadzącej wzdłuż potoku Walimka, obieramy 

za swojego przewodnika znaki żółte i czarne, które prowadzą nas lekko pod górę. Po 

około 500 metrach odbijamy w lewo, żółtym szlakiem, asfaltową drogą wznoszącą 

się w stronę Wielkiej Sowy. Gdybyśmy zostali na czarnym szlaku, to w ciągu 15 min 

dotarlibyśmy do sztolni Rzeczka (Fot. 52.) – jednego z udostępnionych do 

zwiedzania obiektów w kompleksie Riese.  

 

 
Fot. 52. Wejście do sztolni Rzeczka (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Wracając na trasę – po przejściu nad potokiem zmienia się charakter 

nawierzchni. Od tej pory podchodzimy na stoki Gór Sowich po szutrowym podłożu. 

Ścieżka należy do wygodnych, choć podejście momentami jest dość strome. Od 

Jeleniej Polany jednak nieco łagodnieje. W tym miejscu można odpocząć przy 
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 http://walim.pl/?page_id=1137 (dostęp: 12.08.2017 r.) 
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 http://walim.pl/?page_id=91 (dostęp: 12.08.2017 r.) 
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wiacie, choć w sierpniu 2014 r. jej otoczenie (ze względu na śmieci) pozostawiało 

wiele do życzenia. Warto wspomnieć tu o regionalnej ciekawostce, gdyż nasz szlak 

koło wiaty krzyżuje się ze szlakiem o kolorze... fioletowym (Fot. 53.). Jego 

powstanie wiąże się podobno z historią o odrzuconym przez PTTK wniosku o 

poprowadzenie tą drogą szlaku
142

. 

 

 
Fot. 53. Szlak fioletowy w pobliżu Jeleniej Polany (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Na Małą Sowę, podążając dalej żółtym szlakiem, pozostało około 30 min 

marszu. Po zdobyciu tego w większości zalesionego wierzchołka nasza trasa ma 

bardziej łagodny przebieg i od tej pory prowadzi niemalże płasko po głównym 

grzbiecie Gór Sowich. Po drodze zauważamy nieodległą wieżę widokową na 

szczycie Wielkiej Sowy. Sam wierzchołek osiągamy po mniej więcej pół godzinie. 

W połowie drogi z Małej Sowy mamy możliwość odejścia szlakiem niebieskim do 

Przełęczy Walimskiej, gdzie znajduje się parking i droga z Walimia do 

Dzierżoniowa. 

Wielka Sowa (1015 m n.p.m., Fot. 54.) to najwyższy szczyt Gór Sowich, 

jednego z najstarszych pasm górskich w Polsce, a zarazem 7. z 14 szczytów na liście 

KPS. Na wierzchołku istnieje możliwość odpoczynku w wiatach (mogą awaryjnie 

posłużyć jako miejsce noclegowe) lub przy jednym z licznych stolików i ław, które 

są rozstawione po całej kopule szczytowej. Najważniejszą atrakcją jest jednak wieża 

widokowa (wstęp płatny) z 1906 r., z której rozpościera się bardzo szeroki widok – 

od Karkonoszy aż po Masyw Śnieżnika. W przyziemiu znajduje się mały bufet z 

pamiątkami. Ze szczytu istnieje możliwość zejścia (szlakiem czerwonym – GSS) w 
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 http://poznajdolnyslask.pl/fioletowy-szlak-pod-wielka-sowa (dostęp: 12.08.2017 r.) 
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kierunku Przełęczy Sokolej, przez którą prowadzi droga z Walimia i Rzeczki przez 

Sokolec do Nowej Rudy. W okolicy przełęczy znajdują się obiekty noclegowe, zaś 

schodząc z Wielkiej Sowy mijamy kolejno schroniska Sowa i Orzeł. Sam szczyt jest 

swoistym węzłem szlaków, gdyż przechodzi przez niego każdy z dozwolonych przez 

PTTK kolorów. 

 

 
Fot. 54. Wielka Sowa (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

Nasza dalsza wędrówka prowadzi łagodnie grzbietem, wzdłuż szlaku 

czerwonego (GSS) i początkowo również (przez około 1 km) żółtego. Po krótkiej 

chwili dochodzimy do Koziego Siodła, gdzie ponownie możemy chwilę odpocząć w 

małej wiacie (w skrajnej sytuacji może posłużyć jako miejsce noclegowe) lub przy 

stojących obok ławach. W tym miejscu grzbiet przecina szlak zielony, który 

prowadzi z Walimia do Pieszyc i trzykrotnie przechodzi z jednej strony pasma na 

drugą. Spotykamy go potem jeszcze później na Przełęczy Jugowskiej, przy końcu 

etapu. Z Koziego Siodła ponadto możemy za pośrednictwem żółtego szlaku dotrzeć 

do Schroniska Sowa. 

Za Kozim Siodłem czeka nas praktycznie niezauważalne podejście na Kozią 

Równię, gdzie znajduje się Niedźwiedzia Skała z tablicą ku pamięci Hermanna 

Henkla, działacza bielawskiego Eulengebirgsvereine EGV (pl. Towarzystwo 

Sowiogórskie), promotora turystyki w Górach Sowich na przełomie XIX i XX 

wieku
143

. Dalej schodzimy delikatnie w kierunku Przełęczy Jugowskiej, gdzie 

znajdują się parking i szosa z Ludwikowic Kłodzkich do Pieszyc. Nieco poniżej 

samej przełęczy działa Schronisko Zygmuntówka (Fot. 55.). Docieramy do niego za 

                                                 
143

 http://www.gorysowie.info/L1henkel/henkel.htm (dostęp: 12.08.2017 r.) 
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pośrednictwem znaków czerwonych. Tu kończy się etap. Amatorzy sportów 

zimowych będą mogli w sezonie skorzystać z tras i wyciągów znajdujących się przy 

schronisku. Niezainteresowani noclegiem w tym miejscu mogą wypocząć przed 

dalszą wędrówką przy ławach ustawionych na Przełęczy Jugowskiej.  

 

 
Fot. 55. Schronisko Zygmuntówka (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Etap 9. 

 

Tab. 13. Dane dotyczące etapu 9. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 9 

Miejsce startu Schronisko Zygmuntówka 

Miejsce końca Przełęcz Srebrna 

Przybliżony przebieg Schronisko Zygmuntówka – Kalenica – Przełęcz Woliborska – 

Twierdza Srebrnogórska – Przełęcz Srebrna  

Długość etapu 16,6 km 

Najwyższy punkt Kalenica (964 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Przełęcz Srebrna (574 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 19. Profil etapu 9. (opracowanie własne) 

 

 Kolejne dwa etapy nie mają na swojej trasie szczytów zaliczanych do Korony 

Polskich Sudetów. Nie umniejsza to jednak obu odcinkom. Pierwszy z nich jest 

najkrótszym ze wszystkich. Wynika to m.in. z dużej atrakcyjności Twierdzy 

Srebrnogórskiej, która znajduje się na trasie. Przedłużając etap do ponad 20 km 

kończyłby się on zapewne w lesie, bez bazy noclegowej i transportowej. Poza tym 

mając w perspektywie przejście większego dystansu turysta nie mógłby poświęcić 

czasu na zwiedzanie wspomnianej twierdzy, której niewątpliwie duże walory 

krajoznawcze autor przedstawi w opisie etapu. 

 Początek trasy jest intensywny. Pierwsze 2 km to podejście o 200 m. Leśną 

ścieżką, znakowaną na czerwono, pokonujemy przewyższenie wspinając się na 

Kalenicę, trzeci najwyższy szczyt Gór Sowich. Po drodze, na Zimnej Polance, 

dołącza do nas od lewej strony szlak żółty z Bielawy. Tutaj także znajduje się wiata z 

ławami, przy których można odpocząć przed końcowym podejściem na Kalenicę. Na 

jej szczycie znajduje się metalowa wieża widokowa, powstała w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. Pierwotnie nosiła imię Paula von Hindenburga 

(Śnieżek 2012). Z wierzchołka wieży roztacza się rozległy widok, zbliżony do tego z 

Wielkiej Sowy. Obok stoi także wiata, nadająca się na nocleg. Niestety, szczyt jest 

chyba dość popularnym miejscem ogniskowym, co wywnioskował autor po potężnej 

stercie śmieci leżącej w otoczeniu wieży (Fot. 56.). Jest to tym bardziej smutne, gdy 

uświadomimy sobie, że znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody – wierzchołek 

Kalenicy objęty jest ochroną rezerwatową pod nazwą „Bukowa Kalenica”. 

[n.p.m.] 
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Fot. 56. Wieża na Kalenicy (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Z Kalenicy stromo schodzimy przez Górę Żmij do Bielawskiej Polany, gdzie 

żółty szlak skręca w prawo i schodzi w kierunku Zdrojowiska (stacja PKP – Koleje 

Dolnośląskie mają stąd kursy do Wałbrzycha i Kłodzka
144

) i Nowej Rudy (również 

na tej samej trasie kolejowej). W lewo zaś prowadzi szlak zielony – do Bielawy. 

Przy rozdrożu stoi kolejna wiata, w której można odpocząć, a także się przespać.  

Nasze dalsze kroki kierują się wzdłuż szlaku czerwonego (GSS), który 

niezmiennie prowadzi głównym grzbietem Gór Sowich. Nawierzchnię stanowi 

szuter, w związku z czym wędrówka należy do niezbyt męczących. Z faktów 

godnych odnotowania warto wspomnieć, że na mijanej po drodze Wigancickiej 

Polanie znajduje się kolejne miejsce wypoczynkowe. Po ok. 1h marszu docieramy do 

Przełęczy Woliborskiej. W tym miejscu grzbiet przecina szosa z Nowej Rudy do 

Bielawy. Jest tu również mały parking oraz miejsce odpoczynkowe z wiatą. Przełęcz 

stanowi węzeł szlaków. Wybierając kolor czarny możemy zejść albo do Nowej Rudy 

(w prawo), albo do Ostroszowic (w lewo). Niebieskie znaki zaś prowadzą 

północnym trawersem Gór Sowich na Wielką Sowę i dalej nad Jezioro Bystrzyckie 

(w lewo) lub w kierunku Srebrnej Góry, częściowo wspólnie z Głównym Szlakiem 

Sudeckim. 

                                                 
144

 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d15.pdf (dostęp: 13.08.2017 r.) 
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 Po chwili odpoczynku ruszamy dalej czerwonym szlakiem w kierunku 

Srebrnej Góry. Trasa wiedzie po grzbiecie, stosunkowo łagodnie „pokonując” 

poziomice. Z odcinkiem wiąże się anegdota. Autor w rozmowie ze znajomym 

przewodnikiem usłyszał, iż ten fragment GSS jest idealny dla par, gdyż nie ma tu 

turystów, brakuje widoków i atrakcji, wędrówka nie jest męcząca, a zatem można 

poświęcić czas tylko swojej „drugiej połówce”. Jest w tej opowieści wiele prawdy, 

gdyż autor również odniósł podobne wrażenie wędrując po Górach Sowich, 

pomijając Wielką Sowę. Aż do Twierdzy Srebrnogórskiej napotkamy na swojej 

trasie tylko dwa elementy godne wspomnienia – będą to wiaty na Przełęczy pod 

Szeroką oraz w okolicy Chochoła Wielkiego. Obie są nowe, brakuje ich jeszcze na 

niektórych mapach. W krytycznej sytuacji mogą posłużyć jako schronienie na noc 

dla 1-2 osób. 

 Za Chochołem Wielkim zaczynają się już umocnienia Twierdzy. Do 

właściwej atrakcji docieramy po ok. 25 min marszu. Stajemy wtedy u podnóża 

udostępnionej dla turystów głównej warowni. W międzyczasie szlak niebieski, który 

przeplatał się z czerwonym od Przełęczy Woliborskiej, odbił w prawo w dół, 

bezpośrednio w kierunku Przełęczy Srebrnej. GSS zaś „kroczy” dokładnie wzdłuż 

murów twierdzy. Kilometr dalej docieramy do wejścia głównego i kasy. 

 Twierdza Srebrnogórska (Fot. 57.) powstała w XVIII w. na polecenie króla 

Prus, Fryderyka II Wielkiego, jako fortyfikacja strzegąca Śląsk od południa. Uchodzi 

ona za jeden z największych i najwyżej położonych tego typu obiektów w Europie. 

Lokalizacja umocnień w tym miejscu nie była przypadkowa. Przełęcz Srebrna to 

jedno z większych obniżeń między doliną Bystrzycy na zachodzie a doliną Nysy 

Kłodzkiej na wschodzie. Dzięki temu stanowiła dogodny szlak na Śląsk. Po 

doświadczeniach wojny z Austrią władcy Prus postanowili się właśnie w tym 

miejscu zabezpieczyć przed ewentualną inwazją. Twierdza tak naprawdę została 

wystawiona na próbę zaledwie raz. Miało to miejsce w 1807 r., kiedy obległy ją 

wojska francuskie pod dowództwem księcia Hieronima Bonaparte. Mimo 

zniszczenia i splądrowania miasteczka Srebrna Góra, sama twierdza pozostała 

niezdobyta. Od tej pory nigdy nie została wykorzystana do działań obronnych. W 

późniejszych latach pomieszczenia przeznaczano m.in. na więzienie, obóz jeniecki, a 

nawet schronisko młodzieżowe. Po II wojnie światowej długo nikt nie interesował 

się tym miejscem. Dopiero w latach 60. XX wieku pojawili się harcerze, którzy 

urządzili tu obóz, a wkrótce po nich Fort Ostróg został uporządkowany przez 
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młodzież szkół górniczych (Czerwiński 2012). Obiekt w dalszym ciągu jest 

odnawiany, zabezpieczany i przystosowywany do zwiedzania, ale mimo dostępnego 

dziś (w sposób oficjalny i bezpieczny) zaledwie niewielkiego fragmentu całości 

założenia, to twierdza już teraz stanowi dużą atrakcję. Obiekt dostępny jest do 

zwiedzania przez cały rok od 10 do 18, w sezonie letnim nawet dłużej
145

. 

 

 
Fot. 57. Twierdza Srebrnogórska (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

  

 Odbywszy spacer po obiekcie schodzimy drogą, za znakami czerwonymi, w 

kierunku Przełęczy Srebrnej. Po drodze mijamy budynek dawnego Schroniska PTTK 

„Pod Fortami” (Fot. 58.), które obecnie jest prywatnym pensjonatem o starej, 

przedwojennej nazwie Villa Hubertus
146

. Przez przełęcz przechodzi szosa z 

Ząbkowic Śląskich do Nowej Rudy. Niestety, nie ma tu przystanku autobusowego. 

Najbliższy, z którego możemy się dostać do Ząbkowic Śląskich (skąd dalej – np. do 

Wrocławia lub Kłodzka), znajduje się w Srebrnej Górze, w odległości ok. 1 km. 

Strona twierdzy informuje tylko o jednym przewoźniku, podając nawet jego 

rozkład
147

. Lepiej wygląda baza noclegowa. Według strony internetowej gminy 

Stoszowice obiektów, w których możemy spędzić noc, jest aż 23, w tym nawet 2 

hotele
148

. Oczywiście wszystkie w Srebrnej Górze, ale odległość do dawnego 

miasteczka z przełęczy jest niewielka. W miejscowości oczywiście istnieje 

możliwość zaopatrzenia się na dalszą wędrówkę w miejscowych sklepach 

spożywczych. 

 

                                                 
145

 http://forty.pl/pl_PL/godziny-zwiedzania-bilety,5.html (dostęp: 27.08.2017 r.) 
146

 http://www.villahubertus.com.pl/historia.php (dostęp: 28.07.2017 r.) 
147

 http://forty.pl/source/pdf/rozklad-jazdy-srebrna-gora.pdf (dostęp: 27.08.2017 r.) 
148

 http://www.stoszowice.pl/slider-11-Baza_noclegowa.html (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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Fot. 58. Dawne schronisko, obecnie pensjonat Villa Hubertus (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

  

 Na Przełęczy Srebrnej kończy się etap. Jeśli jednak turysta dysponuje czasem 

i siłą, może udać się na zwiedzanie sąsiedniego Fortu Ostróg lub Srebrnej Góry. To 

dawne miasto górnicze, obecnie powoli ożywające dzięki turystyce, choć już 

nieposiadające praw miejskich. W pobliżu powstało wiele atrakcji towarzyszących 

twierdzy (m.in. park linowy, miasteczko indiańskie), a w przyszłości planowane jest 

udostępnienie turystom odkrytej niedawno sztolni srebra
149

. Amatorzy historii 

transportu mogą zaś udać się na krótką wycieczkę śladem dawnej Kolei 

Sowiogórskiej, po której zostały w bezpośrednim otoczeniu twierdzy m.in. 2 duże 

wiadukty. Warto również wspomnieć, że właśnie Przełęcz Srebrna stanowi granicę 

między Górami Sowimi a Górami Bardzkimi. Taki podział wynika przede wszystkim 

z tego, iż Góry Sowie są z punktu widzenia geologii znacznie starsze, a także różne 

od Gór Bardzkich jeśli chodzi o rodzaj skał budujących pasmo (Krajewska, 

Krajewski 2013), choć wydaje się jakby oba górotwory stanowiły jeden, zwarty ciąg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/29612,niebawem-druga-rocznica-odkrycia-kopalni-

w-srebrnej-gorze-przygotowuja-wystawe?utm_source=em&utm_campaign=zobacz_takze&utm_medium= 

FileSet (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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Etap 10. 

 

Tab. 14. Dane dotyczące etapu 10. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 10 

Miejsce startu Przełęcz Srebrna 

Miejsce końca Wambierzyce 

Przybliżony przebieg Przełęcz Srebrna – Czeski Las – Czerwieńczyce – Dębówka – 

Słupiec – Kościelec – Ścinawka Średnia – Wambierzyce 

Długość etapu 25,9 km 

Najwyższy punkt stok bezimiennego szczytu 664 m n.p.m. (643 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Ścinawka Średnia (319 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 20. Profil etapu 10. (opracowanie własne) 

 

 Przełęcz Srebrna jest sporym węzłem szlaków. Możemy stąd wybrać znaki 

np. niebieskie, które poprowadzą nas swoistą obwodnicą wokół Ziemi Kłodzkiej. 

Jeszcze wielokrotnie napotkamy ten szlak na trasie naszej wędrówki. Inną opcją jest 

zejście szlakiem zielonym do Ząbkowic Śląskich. My zaś kierujemy się, zgodnie ze 

znakowaniem GSS, przez ok. 1 km asfaltową drogą w kierunku Nowej Wsi 

Kłodzkiej. Zanim jednak dojdziemy do jej zabudowań, szlak skręca w lewo. 

Stalowym mostem przechodzimy nad wąwozem dawnej Kolei Sowiogórskiej (Fot. 

59.). Jest to ta sama linia, której śladami spacer proponował autor po ukończeniu 

poprzedniego etapu. 

 

[n.p.m.] 
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Fot. 59. Szlak czerwony na wiadukcie nad wąwozem dawnej  

Kolei Sowiogórskiej (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

  

Dalsza wędrówka prowadzi delikatnie pod górę, szutrową drogą prowadzącą 

po grzbiecie Gór Bardzkich. Po drodze mijamy Czeski Las – dawną, opuszczoną po 

1945 roku osadę, po której jedynym śladem są dwie polany: Klauza i Makowiak. Na 

tej drugiej, dziś już praktycznie zanikłej, zaczyna się żółty szlak, którym możemy 

dojść do wspomnianego wcześniej szlaku niebieskiego. My zaś kierujemy się w 

prawo, nadal czerwonym szlakiem. Początkowo idziemy grzbietem, by następnie 

zacząć dość stromo schodzić w kierunku Czerwieńczyc. Na dystansie ok. 3 km do 

miejscowości zejdziemy ponad 200 m w dół. 

Tuż przed miejscowością dochodzimy do drogi łączącej Srebrną Górę z trasą 

na Kłodzko. W Czerwieńczycach, według strony gminy, znajduje się jeden obiekt 

noclegowy (gospodarstwo agroturystyczne)
150

, choć autor znalazł osobiście w terenie 

jeszcze jeden, w górnej części miejscowości
151

. We wsi stoi wiata przystankowa, z 

której odjeżdża zaledwie jeden poranny autobus do Nowej Rudy, tylko w dni nauki 

szkolnej
152

. Najbliższy sklep znajduje się ok. 1,25 km od odejścia szlaku czerwonego 

w prawo, którym będziemy się w dalszym ciągu kierować. W dolnej części wsi są 

również jej największe atrakcje – kościół z XV w., dwór z XIX w. z XVI-wieczną 

wieżą, liczne przydrożne krzyże z XVIII i XIX w., a także jeden krzyż pokutny 

stojący przy cmentarzu (Słownik... Tom XI, 1994). 

Asfaltem przez wieś idziemy zaledwie przez niecałe 700 m. Szlak czerwony 

skręca przy przydrożnej kaplicy w prawo, w szutrową drogę. Za jego śladem 

kierujemy się polną drogą pod górę, na Garb Dzikowca. Na krótko przed dotarciem 

                                                 
150

 http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/29/gdzie-spac (dostęp: 28.08.2017 r.) 
151

 Agroturystyka Elanda – brak strony w Internecie, ale fizycznie obiekt istnieje. 
152

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71847 (dostęp: 24.09.2017 r.) 
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do drogi z Dzikowca na Kłodzko wchodzimy do lasu. Po wkroczeniu na asfalt 

kierujemy się w prawo. W tym rejonie należy zachować czujność, gdyż przebieg 

GSS w okolicy Czerwieńczyc i Słupca był wielokrotnie modyfikowany
153

, co 

skutkuje chaotycznym oznakowaniem zarówno w terenie, jak i na mapach. Po 

niespełna kilometrze marszu od prawej dochodzi do nas droga z Chudzowa i pojawia 

się widok na Rów Czerwieńczyc z Górami Sowimi w tle. Kawałek dalej nasz szlak 

schodzi z asfaltu w lewo i pokonuje Garb Dzikowca, by za chwilę zacząć schodzić w 

kierunku Słupca. Po drodze, po naszej prawej stronie, mijamy kamieniołom gabra. 

Zakład jest cały czas czynny, więc pozostaje nam tylko oglądanie go z dystansu. 

Do Słupca, dziś części Nowej Rudy, schodzimy przecinając dawne 

torowisko. W dawnym miasteczku bez problemu zaopatrzymy się we wszystkie 

potrzebne nam na trasie rzeczy (poza sprzętem turystycznym i mapami), a także 

znajdziemy nocleg w jednym z 3 obiektów noclegowych (dom wypoczynkowy, 

pokoje gościnne i tzw. hotelik Nova Renoma – obiekt o dość wysokim 

standardzie)
154

. Bezpośrednio ze Słupca można dojechać tylko do Kłodzka i Nowej 

Rudy, jeśli mówimy o większych miejscowościach. Jest również jeden kurs dziennie 

przez Wałbrzych i Legnicę do Głogowa
155

. Autor uważa, że niestety miejscowość 

jest zaniedbana komunikacyjnie. Przekonał się o tym próbując znaleźć stamtąd 

możliwość przedostania się w Góry Stołowe
156

. Sąsiednia Ścinawka Średnia, 

nieporównywalnie mniejsza wieś (przez którą przechodzi dalej szlak), jest lepiej 

skomunikowana z okolicą. 

Po zaopatrzeniu się w jednym z lokalnych sklepów, kierujemy się za 

czerwonym szlakiem, wzdłuż ul. Radkowskiej, w stronę Góry Wszystkich Świętych 

(648 m n.p.m.). Na sam szczyt jednak szlak nie wchodzi, choć warto zboczyć na 

chwilę (5 min marszu), gdyż na wierzchołku znajduje się 15-metrowa, kamienna 

wieża widokowa (Fot. 60.), z której widać m.in. Karkonosze i Masyw Śnieżnika. 

GSS prowadzi nas na przedwierzchołek o nazwie Kościelec (616 m n.p.m.). Na jego 

szczycie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Na obiekt składa się 

przede wszystkim barokowa kaplica z XVII w. (Fot. 61.) z relikwiami rzymskich 

męczenników oraz droga krzyżowa ze Słupca, odnowiona w ostatnich latach 

                                                 
153

 http://www.jacek-potocki.pl/?historia-glownego-szlaku-sudeckiego,27 (dostęp: 28.08.2017 r.) 
154

 http://um.nowaruda.pl/pl/turystyka/baza-noclegowa (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71965 (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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 Skończyło się na autostopie z przesiadkami. 
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(Czerwiński 2012). Przy Sanktuarium zaczyna się zielony szlak, którym możemy 

udać się przez Nową Rudę w kierunku Wielkiej Sowy. 

 

 
Fot. 60. Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 
Fot. 61. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Kościelcu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Z Kościelca schodzimy początkowo drogą dojazdową ze Słupca, by przy 

ostrym zakręcie w lewo zejść z niej, trzymając się grzbietu i GSS. Leśną, a następnie 

polną drogą dochodzimy do stacji kolejowej w Ścinawce Średniej. Stąd kursują 

pociągi Kolei Dolnośląskich na trasie Wałbrzych – Kłodzko
157

. W miejscowości jest 

też kilka przystanków i najlepiej pytać miejscowych, gdzie stanąć, by odjechać w 
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 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d15.pdf (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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pożądanym przez nas kierunku. Generalnie wieś skomunikowana jest z Kłodzkiem, 

Radkowem, Nową Rudą, Wambierzycami i Wałbrzychem
158

. Istnieje tutaj 

możliwość zaopatrzenia w podstawowy asortyment spożywczy i higieniczny w 

jednym z lokalnych sklepów. Gdyby zaistniała potrzeba noclegu, według strony 

internetowej gminy Radków w Ścinawce Średniej są tylko 2 obiekty noclegowe, 

jednakże wraz z pobliskimi Ścinawką Dolną i Górną jest ich aż 11. Wszystkie przez 

stronę gminy zaklasyfikowane jako gospodarstwa agroturystyczne
159

. Poza tym 

warto zwrócić uwagę na ogrom zabytków w okolicy. W samej Ścinawce Średniej 

możemy zobaczyć dwa kościoły z XIV i XV w., przebudowywane w latach 

późniejszych, dwór z XVI w. z kamienną wieżą mieszkalną z XIV w. oraz pałac von 

Lüttwitzów o średniowiecznych korzeniach, obecnie barokowy. Co interesujące, 

ostatni z obiektów pełnił przez pewien czas funkcję kościoła ewangelickiego 

(Czerwiński 2012). Przez Ścinawkę przechodzi również szlak zielony, o lokalnym 

znaczeniu, którym również możemy trafić, okrężną drogą, do Wambierzyc. 

Po wyjściu ze wsi czerwony szlak prowadzi nas polnymi drogami pomiędzy 

Małą Kopką a Cieminą. Warto pamiętać, by w tym miejscu kierować się na 

widoczne zabudowania Wambierzyc, a nie w prawo. Znakowanie w tym miejscu 

może być zwodnicze, gdyż nie tak dawno (w 2013 r.) doszło do korekty przebiegu 

GSS na odcinku ze Ścinawki Średniej do Wambierzyc
160

. 

Wambierzyce to wieś skupiona wokół bazyliki. Już w XIII w. miało mieć tu 

miejsce pierwsze cudowne ozdrowienie, dzięki czemu do Wambierzyc zaczęli 

przybywać tłumnie pielgrzymi (Czerwiński 2012). Obecnie największą atrakcją jest 

wspomniana już Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XVIII w. 

(Fot. 62.). Jest to ogromny, barokowy obiekt, aktualnie (stan na sierpień 2017 r.) 

przechodzący remont. 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71998&tabToken= 

18550381219d68f158a4455c0f76d574 (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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 http://www.radkowklodzki.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=1&strona=1 (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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 http://www.jacek-potocki.pl/?historia-glownego-szlaku-sudeckiego,27 (dostęp: 28.08.2017 r.) 
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Fot. 62. Bazylika w Wambierzycach (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Sama miejscowość w wieku XVII została przebudowana na kształt 

Jerozolimy. Z tego założenia poza budynkami (m.in. bramy wjazdowe do „miasta”, 

Fot. 63.) pozostały także lokalne nazwy różnych miejsc i obiektów np. rzeka płynąca 

przez wieś to Cedron. W pobliżu wiele jest również kapliczek ze scenami z życia 

Jezusa, tworzących razem kalwarię. Inne atrakcje miejscowości to XIX-wieczna 

ruchoma szopka, skansen starych przedmiotów codziennego użytku oraz mini-zoo 

(Czerwiński 2012). W Wambierzycach bez problemu zaopatrzymy się w 

podstawowy asortyment spożywczy i higieniczny, a także łatwo znajdziemy nocleg 

(poza sezonem pielgrzymkowym np. w okolicach świąt maryjnych). W miejscowości 

działają domy pielgrzyma
161

, 5 gospodarstw agroturystycznych, a także 2 obiekty 

określające się jako „pokoje gościnne”
162

, więc wybór jest dość duży. Z dwóch 

przystanków w Wambierzycach znajdziemy transport do Kłodzka, Polanicy Zdrój, 

Radkowa i Wałbrzycha
163

, a nawet do czeskich miejscowości Náchod i Broumov (w 

weekendy i święta)
164

. 
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 http://wambierzyce.pl/dom-pielgrzyma/baza-noclegowa (dostęp: 25.09.2017 r.) 
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 http://www.radkowklodzki.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=1&strona=1 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=337151 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71712 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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Fot. 63. Brama w Dolinie Jozafata w Wambierzycach (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Etap 11. 

 

Tab. 15. Dane dotyczące etapu 11. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 11 

Miejsce startu Wambierzyce 

Miejsce końca Karłów 

Przybliżony przebieg Wambierzyce – Studzienno – Skalne Grzyby – Radkowskie 

Skały – Pasterka – Szczeliniec Wielki – Karłów 

Długość etapu 21,7 km 

Najwyższy punkt Szczeliniec Wielki (924 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Wambierzyce (366 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Szczeliniec Wielki (Góry Stołowe) – 924 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 21. Profil etapu 11. (opracowanie własne) 

 

 Wychodząc z Wambierzyc wkraczamy w Góry Stołowe. Jest to pasmo 

kompletnie odmienne od reszty Sudetów. Powstało ono w depresji śródsudeckiej, 

która w triasie została wypełniona wodami morskimi. Sedymentowane na dnie 

zbiornika osady piaskowców i margli zostały w czasie ruchów górotwórczych 

wypiętrzone, czego efektem są doskonale widoczne poziomy zrównań i progi, po 

których będziemy wędrować na 11. etapie. Góry Stołowe słyną z 

charakterystycznych piaskowcowych skałek o fantazyjnych kształtach. Powstały one 

w wyniku procesów erozyjnych trwających do dzisiaj (Ihnatowicz, Rejchrt 2013). 

Odcinek z Wambierzyc do Karłowa odznacza się kilkoma krótkimi, choć 

intensywnymi podejściami na próg Radkowa (Fot. 64.) i Szczeliniec Wielki oraz 

licznymi, atrakcyjnymi skałkami na trasie. 

 

 
Fot. 64. Próg Radkowa, kamieniołom kopalni piaskowca (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

[n.p.m.] 
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 Z Wambierzyc można, korzystając ze szlaku niebieskiego, dostać się przez 

Radków na Skalne Grzyby lub w drugą stronę do Polanicy Zdrój. Za znakami 

czarnymi zaś możemy wędrować przez Szczytną w Góry Bystrzyckie, albo przez 

Ratno do pałacu w Sarnach. My zaś kierujemy się wzdłuż GSS, który odbija od 

szosy prowadzącej przez wieś w polną drogę podchodzącą na stoki wzgórz Horeb i 

Synaj. Razem z nami przez krótki fragment podąża szlak zielony spotkany wcześniej 

w Ścinawce Średniej. Wchodząc do lasu rozpoczyna się pierwszy etap podejścia na 

próg Radkowa. Po chwili docieramy do drogi z Wambierzyc, którą dochodzimy do 

Studzienna. To niewielka wieś, położona na stokach Wabika, po 1945 r. wyludniona 

i dziś zamieszkiwana przez zaledwie kilkadziesiąt osób (Brygier, Dudziak 2010). Po 

ok. 1,5 km szlak schodzi z asfaltu w prawo, w leśną ścieżkę. Chwilę później czeka 

nas kolejny etap podejścia na próg Radkowa. W międzyczasie wkraczamy na teren 

Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy mieć to na uwadze, gdyż obowiązują tu 

określone szczegółowo reguły, m.in. zakaz biwakowania, palenia ognisk i 

schodzenia ze szlaków.  

Po stromym (170 m przewyższenia na ok. 1,5-kilometrowym odcinku) 

podejściu wkraczamy w świat Skalnych Grzybów. Prawdopodobnie niewiele osób 

by o nich wiedziało, gdyby nie wiatrołomy w latach 50. XX w., kiedy to 

malownicza, piaskowcowa grupa skalna wyłoniła się z lasu. Fantazyjne kształty 

zaowocowały nawet nazwami dla konkretnych skałek np. Borowik czy Prawdziwek 

(Ihnatowicz, Stachowiak 2013b). 

 Przez Skalne Grzyby przeprowadza nas żółty szlak. Do GSS, który potem 

wiedzie od południa obrzeżami omawianej grupy skalnej, dochodzi on od lewej. 

Można nim dojść dalej przez „kłodzkie” uzdrowiska (Duszniki Zdrój, Polanica 

Zdrój) w Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika. Napotkamy go jeszcze na kolejnych 

etapach. Po ok. 15 minutach wędrówki wzdłuż żółtych znaków dochodzi do nas 

szlak niebieski z Polanicy Zdrój, który przez krótki odcinek prowadzi nas wspólnie 

ze szlakiem żółtym, by potem odbić w prawo w dół, do Wambierzyc. Razem z nim 

opuszczamy dotychczasową ścieżkę, by potem odejść również od szlaku 

niebieskiego, za znakami zielonymi. Tym samym trzymamy się dokładnie krawędzi 

progu Radkowa. Wędrówka jest łatwa i przyjemna, gdyż nie pokonujemy znacznych 

przewyższeń, a otoczenie piaskowcowych formacji skalnych jest niezwykle 

atrakcyjne. W pobliżu Skalnych Wrot ponownie spotykamy GSS, jednakże nasza 

wędrówka dalej prowadzi wzdłuż szlaku zielonego. Zbaczamy z niego dopiero na 
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Radkowskich Skałach, gdy obieramy za przewodnika znaki niebieskie. 

Doprowadzają one nas do Drogi Stu Zakrętów. 

 Jest to droga powstała w latach 1867-1879 jako górski łącznik Radkowa i 

Kudowy Zdrój. Był to jeden z fragmentów nigdy nieukończonej Drogi Sudeckiej. 

Przechodzi ona przez Karłów u stóp Szczelińca Wielkiego i faktycznie należy do 

niezwykle krętych. Najbardziej zawiły jest Stroczy Zakręt, przypominający 

kształtem agrafkę – do niego właśnie dochodzimy szlakiem niebieskim. Tą 

niezwykle atrakcyjną trasą poprowadzono jeden z etapów Wyścigu Pokoju w 2001 r. 

Kolarze rywalizowali wówczas na trasie Kluczbork – Kudowa Zdrój i końcówka 

etapu prowadziła właśnie przez Góry Stołowe (Rzeczycki 2013). 

 Idąc szlakiem niebieskim przez Stroczy Zakręt docieramy po 15 min do 

parkingu. W tym miejscu odbijamy w prawo, za znakami GSS, w szeroką leśną 

ścieżkę, zwaną Drogą nad Urwiskiem. Widoki jednak są znacznie ograniczone ze 

względu na gęsty las. Geolog zapewne zauważy po jakimś czasie zmianę podłoża. 

Wkroczyliśmy właśnie na tzw. poziom Karłowa, który zbudowany jest z margli. Są 

to skały węglanowe, które sedymentowały w spokojniejszych wodach od 

piaskowców (Cwojdziński 2007b). 

 Zanim dojdziemy do podnóża Szczelińca Wielkiego w lewo odejdzie szlak 

znakowany na zielono. Tym łącznikiem możemy dotrzeć przez Drogę Stu Zakrętów 

w rejon Niknącej Łąki, skąd niedaleko do Skalnych Grzybów lub na Wielkie 

Torfowisko Batorowskie. Od tego miejsca zostały nam ok. 2 km do ścian 

najwyższego szczytu Gór Stołowych. Po przejściu tego odcinka docieramy do Pustej 

Ścieżki. Prowadzi nią od Radkowa szlak niebieski, a dalej, do Karłowa, czerwony. 

W tymi miejscu schodzimy z GSS za znakami niebieskimi, by za chwilę wkroczyć 

na szlak żółty, który podchodził Doliną Pośny od Radkowa, a dalej zaprowadzi nas 

do Pasterki. Niebieski zaś skręcając w lewo podchodzi na siodło między 

Szczelińcem Wielkim a Szczelińcem Małym. We wspomnianej Dolinie Pośny, ok. 

15 min stromego zejścia w dół od naszej trasy, znajdują się niewielkie, choć 

urokliwe Wodospady Pośny (Fot. 65.). W ich najbliższym otoczeniu możemy 

odnaleźć ruiny dawnego zagospodarowania turystycznego towarzyszącego tej 

atrakcji, niezwykle popularnej przed 1945 r. 
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Fot. 65. Wodospady Pośny (fot. D. Cybulski, sierpień 2011 r.) 

 

 Żółtym szlakiem wędrujemy po polach i łąkach otaczających Pasterkę. Po 

lewej towarzyszy nam doskonale widoczny Szczeliniec Wielki. Pierwszym 

budynkiem we wsi jest Schronisko Pasterka. Miejsce to słynie ze swojej atmosfery, 

dzięki czemu regularnie znajduje się w czołówce najlepszych schronisk w rankingu 

organizowanym przez „n.p.m. Magazyn turystyki górskiej”, a ostatnio Pasterka 

wygrała właśnie w kategorii „Atmosfera” zyskując maksymalną liczbę punktów 

(Rokita 2017). Autor zgadza się z panującą opinią na temat tego schroniska. W 

trakcie swoich wizyt zawsze spotykał się z niezwykłą gościnnością, a obsługa była 

chętna do pomocy. Nawet w trakcie ostatniej wizyty, w marcu 2017 r., gdy 

gospodarze mieli wiele dodatkowych obowiązków z racji odbywającego się 

wówczas w Pasterce festiwalu „Pasterskie Anioły”. Dopełnieniem magii tego 

miejsca są jego położenie na uboczu, z dala od gwarnych stoisk z oscypkami w 

Karłowie, a także piękne widoki na Szczeliniec Wielki. Przed schroniskiem 

postawiono nawet symboliczny nagrobek z napisem „R.I.P.
165

 Serce pozostawione w 

Pasterce” (Fot. 66.). 

 

                                                 
165

 R.I.P. (łac. requiescat in pace) – skrót od wyrażenia „niech spoczywa w pokoju”. 
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Fot. 66. Widok na Szczeliniec Wielki i Szczeliniec Mały sprzed schroniska w Pasterce,  

na pierwszym planie symboliczny nagrobek (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Etap można zakończyć w tym miejscu decydując się na nocleg. Transport 

publiczny do Pasterki nie istnieje, tak samo nie jest możliwe zrobienie zakupów 

(poza oczywiście schroniskiem – w cenach wyższych od sklepowych). Są za to 

obiekty noclegowe – między innymi wspomniane schronisko, a także Dom 

Wypoczynkowy „Szczelinka” z polem namiotowym
166

, Ośrodek Rekolekcyjno-

Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
167

, Dom przy Kasztanach 

(obiekt do wynajęcia w całości
168

) oraz Chatka ŁKW, dostępna tylko dla członków 

Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego i Akademickiego Klubu Górskiego
169

. Sama 

wieś obecnie jest zamieszkała przez ok. 20 osób (Latocha 2012). O tym, że niegdyś 

była liczniej zaludniona świadczy m.in. barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 

XVIII w. (Fot. 67.), który może pomieścić znacznie więcej osób, niż obecnie 

mieszka w Pasterce (Brygier, Dudziak 2010).  

                                                 
166

 http://www.przystanekpasterka.pl/oferta/stanica-harcerska/ (dostęp: 3.09.2017 r.) 
167

 http://old.wroclaw.caritas.pl/564/Oferta (dostęp: 3.09.2017 r.) 
168

 http://przykasztanach-pasterka.e-meteor.pl/ (dostęp: 3.09.2017 r.) 
169

 http://lkw.org.pl/chatka/ (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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Fot. 67. Kościół w Pasterce (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

Wieś stanowi węzeł szlaków. Za znakami niebieskimi możemy udać się w 

kierunku czeskiej granicy lub w drugą stronę, łąkami do Karłowa. Zielony szlak 

poprowadzi nas również do Karłowa, choć przez wieś, albo przez Ostrą Górę i 

Błędne Skały do Kudowy Zdrój. My zaś udajemy się żółtym szlakiem przez 

miejscowość, asfaltową drogą, w kierunku Szczelińca Wielkiego. W pobliżu 

leśniczówki oba szlaki schodzą z drogi, którą dojechalibyśmy do Drogi Stu 

Zakrętów. W tym miejscu skręcamy w lewo, za żółtymi znakami, w szutrową 

ścieżkę (zielony prowadzi w prawo). Doliną Żydawki podchodzimy w najwyższe 

partie Gór Stołowych. Po 20 min przecinamy drogę z Pasterki do Karłowa. Stąd 

możemy udać się trawersem stoliwa Szczelińców do drugiej z wymienionych w 

poprzednim zdaniu miejscowości. Osoby zmotoryzowane mogą tu również 

pozostawić na parkingu samochód. Wspinamy się jednak dalej, szlakiem żółtym, na 

siodło między Szczelińcem Wielkim i Małym. Krótki, choć stromy odcinek 

doprowadza nas do szlaku niebieskiego idącego od Radkowa. Wędrując dalej za 

żółtymi znakami zeszlibyśmy do Karłowa. Stąd na Szczeliniec Wielki poprowadzą 

nas schody wykute w skale. Przejście jest oporęczowane, co ułatwia wędrówkę. W 

podejściu towarzyszą nam znaki czerwone. Po 10 min docieramy do Schroniska na 

Szczelińcu Wielkim. Obiekt ten również świadczy usługi noclegowe, w związku z 

czym nie jest konieczne zejście tego samego dnia do Karłowa. Autor poleca 

zatrzymać się na chwilę przy schronisku na jednym z tarasów widokowych, z 

którego doskonale widać Pasterkę, a przy dobrej pogodzie także położone 

kilkadziesiąt kilometrów dalej Karkonosze (Fot. 68.). Obok umieszczono na skale 

dwie tablice upamiętniające wizytę na Szczelińcu Wielkim Johna Quincy’ego 

Adamsa, przyszłego prezydenta USA oraz Johana Wolfganga Goethego. 
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Fot. 68. Widok z platformy przed Schroniskiem na Szczelińcu  

w stronę Pasterki, w tle Karkonosze (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Dalszy odcinek trasy w sezonie jest niestety płatny. Jeśli chcemy osiągnąć 

najwyższy punkt na Szczelińcu Wielkim musimy zapłacić za wstęp na trasę po 

miejscowym skalnym labiryncie. Mieszane uczucia budzi również postawiona w 

ostatnich latach bramka biletowa z kołowrotkiem (Fot. 69.), która w żaden sposób 

nie pasuje do otoczenia, szczególnie że znajdujemy się na terenie parku narodowego. 

Poza sezonem da się wejść za darmo, aczkolwiek na własną odpowiedzialność. W 

szczelinach bardzo długo zalega śnieg i mimo sztucznych ułatwień w postaci 

łańcuchów może być niebezpiecznie. Należy się wtedy zaopatrzyć co najmniej w 

raczki. Bez względu na porę roku i pogodę trudniej będą mieli również turyści z 

dużymi plecakami ze względu na wąskie przejścia w kilku miejscach. Warto jednak 

udać się na trasę ze względu na widoki i fantazyjne kształty piaskowcowych skałek, 

z których zbudowany jest Szczeliniec Wielki. 

 

 
Fot. 69. Bramka przy wejściu na trasę po Szczelińcu Wielkim (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 
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 Najwyższy punkt (924 m n.p.m.) znajduje się na Fotelu Pradziada (Fot. 70.), 

12-metrowej skale z platformą widokową na szczycie. Prowadzą na nią od 1825 r. 

schody, obecnie metalowe. Zanim jednak powstały, już w XVI w. na skałę wspiął się 

jezuita, który zostawił wyryty w niej swój podpis oraz datę, obecnie nieczytelną 

(Brygier 2010). Ze szczytu rozpościera się szeroki widok, ograniczony tylko nieco 

przez skałki szczytowe w kierunku północno-zachodnim. Innymi godnymi uwagi 

punktami na trasie po Szczelińcu Wielkim są Małpolud (skała pojawiająca się w 

wielu folderach związanych z Górami Stołowymi), Diabelska Kuchnia i Piekiełko 

(głęboki wąwóz, do którego schodzi się po łańcuchach) oraz punkty widokowe w 

południowo-wschodniej części trasy. 

 

 
Fot. 70. Fotel Pradziada (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

Ze Szczelińca Wielkiego schodzimy schodami do Karłowa. W tej 

miejscowości kończy się etap. We wsi można przenocować w jednym z 2 

gospodarstw agroturystycznych, obiekcie określonym jako pokoje gościnne, ośrodku 

wypoczynkowym lub 3-gwiazdkowym hotelu
170

. Autor podejrzewa, że obiektów 

noclegowych może być więcej, niż podaje strona gminy Radków, gdyż Karłów 

bardzo dynamicznie się zmienia w ostatnich latach. Z miejscowości niestety poza 

sezonem nie da się wydostać za pośrednictwem transportu publicznego. Od 1.05 do 

30.09 (w okresie majówki i w wakacje codziennie, poza tym tylko w weekendy i 

święta) można stąd odjechać do Kłodzka lub Kudowy Zdrój
171

. W weekendy i święta 

miejscowość dzięki czeskiemu przewoźnikowi jest również połączona z Náchodem 
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 http://www.radkowklodzki.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=1&strona=1 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
171

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71674 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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(dwa autobusy kursują również w dni robocze) i Broumovem
172

. Przy dojściu szlaku 

ze Szczelińca znajduje się sklep spożywczy, a w sezonie liczne budki z pamiątkami, 

oscypkami itd. Karłów jest węzłem szlaków pieszych. Przez miejscowość przechodzi 

między innymi GSS. Poza tym mamy również szlak żółty, którym możemy się udać 

do Dusznik Zdroju lub w drugą stronę przez Radków do Nowej Rudy. Zielone znaki 

będą nam towarzyszyć zaś w wędrówce przez Błędne Skały do Kudowy Zdroju lub 

przez Batorów do Polanicy Zdroju. Z kolei niebieski szlak prowadzi wzdłuż 

malowniczego urwiska do Dusznik Zdroju. W okresie zimowym również warto 

przyjechać w Góry Stołowe, gdyż coraz bardziej popularne stają się miejscowe trasy 

narciarstwa biegowego
173

. 

 

Etap 12. 

 

Tab. 16. Dane dotyczące etapu 12. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 12 

Miejsce startu Karłów 

Miejsce końca Zieleniec 

Przybliżony przebieg Karłów – Lisia Przełęcz – Skały Puchacza – Wielkie Torfowisko 

Batorowskie – Urwisko Batorowskie – Złotno – Duszniki Zdrój 

– Kozia Hala – Orlica – Zieleniec 

Długość etapu 28,6 km 

Najwyższy punkt Orlica (1084 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Złotno (522 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Orlica (Góry Orlickie) – 1084 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=255785 (dostęp: 3.09.2017 r.) 
173

 http://naszczelincu.pl/narciarstwo-biegowe/ (dostęp: 3.09.2017 r.) 
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Rys. 22. Profil etapu 12. (opracowanie własne) 

 

 Etap 12 jest jednym z dłuższych. Podejścia na trasie nie należą jednak do 

bardzo wymagających, poza krótkimi odcinkami, a po drodze możliwy jest 

odpoczynek w uzdrowisku Duszniki Zdrój. 

 Z Karłowa wyruszamy dalej za znakami koloru czerwonego, oznaczającymi 

w tym przypadku Główny Szlak Sudecki. Po około 850 m schodzimy z asfaltu w 

prawo, by zacząć podchodzić na Lisi Grzbiet. Po osiągnięciu kulminacji, GSS 

zakręca w prawo, w stronę Skalniaka. My zaś kierujemy się szlakiem zielonym w dół 

do Lisiej Przełęczy. Tuż obok szlaku znajdują się słabo zachowane ruiny Fortu 

Karola. Fortyfikacja ta powstała w 1790 r. z rozkazu pruskiego króla, Fryderyka 

Wilhelma II. Z tego miejsca roztacza się nieco ograniczony przez drzewa widok na 

najbliższą okolicę (Podhorský 1997). 

 Na Lisiej Przełęczy, na którą zejście trwa 5 min, znajduje się parking z wiatą, 

niestety pozbawioną ścian (jest tylko zadaszenie i ławy). Przez przełęcz prowadzi 

Droga Stu Zakrętów w kierunku Kudowy Zdrój. 400 m dalej znajduje się odejście 

drogi w kierunku Dusznik Zdroju. Można tam dotrzeć za sprawą szlaku zielonego i 

żółtego. Drugi z nich w przeciwnym kierunku prowadzi przez Białe Skały i Wielkie 

Torfowisko Batorowskie w stronę Batorowa. 

 Z przełęczy kierujemy się dalej za znakami niebieskimi, które z dołączyły do 

nas idąc szosą od Karłowa. Prowadzą nas one krótkim i stromym podejściem na 

Narożnik. Na jego szczycie w 1997 r. zamordowano dwójkę studentów. Do dziś nie 

znaleziono sprawców tego czynu, mimo zaangażowania wielu osób. Całą historię 

spisuje obecnie na swojej stronie były policjant, który wówczas uczestniczył w 

[n.p.m.] 
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śledztwie dotyczącym tej tragedii
174

. Na miejscu zbrodni znajduje się dziś tablica 

pamiątkowa (Fot. 71.). Organizowane są także, przez rodzinę i znajomych 

zamordowanych, symboliczne marsze pamięci
175

. Pomijając ponurą i tragiczną 

otoczkę miejsca, warto przystanąć na Narożniku również z powodu widoku, który się 

stąd rozpościera. Widoczne są m.in. Skalniak, Sawanna Łężycka oraz Góry Orlickie. 

 

 
Fot. 71. Tablica pamiątkowa na Narożniku (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

  

Dalsza wędrówka szlakiem niebieskim dostarcza dużych wrażeń z racji sporej 

ekspozycji szlaku, który prowadzi po krawędzi piaskowcowego grzbietu. Przejście 

jest jednak bezpieczne, jeśli nie schodzimy ze szlaku.  

Po ok. 1 h docieramy do Skał Puchacza z punktami widokowymi (Fot. 72.). 

Warto jednak zachować ostrożność podchodząc na punkty widokowe, gdyż nie są 

one zabezpieczone. Dawniej prowadzono w tym rejonie eksploatację piaskowca 

(Podhorský 1997). Przy Skałach Puchacza rozchodzą się szlaki. Idąc dalej 

niebieskim zejdziemy najkrótszą drogą do Dusznik Zdroju. Istnieje możliwość 

skrócenia w tym miejscu trasy, schodząc krótko i stromo do doliny Mostowej Wody, 

za znakami zielonymi. Autor zaplanował jednak łagodniejsze obejście (szlakami 

kolejno: zielonym – po kładkach, żółtym i niebieskim), które przechodzi w pobliżu 

niewątpliwej atrakcji florystycznej i hydrologicznej, jaką jest Wielkie Torfowisko 

Batorowskie. Po drodze w stronę torfowiska szlak zielony odbija w lewo i razem ze 

szlakiem żółtym kieruje się do Białych Skał i Karłowa. Tym samym szlakiem 

żółtym, ale idąc w drugą stronę, dotrzemy do granic Wielkiego Torfowiska 
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 http://janusz-bartkiewicz.eu/index.php/kryminalia/naroznik-1997 (dostęp: 7.09.2017 r.) 
175

 http://www.upwr.edu.pl/ogloszenia/46490/marsz_pamieci_w_20_lecie_smierci_studentow_w_gorach_ 

stolowych.html (dostęp: 7.09.2017 r.) 
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Batorowskiego. Z wartych uwagi roślin, które rosną na tym torfowisku wysokim, 

należy wymienić m.in. brzozę omszoną oraz sosnę błotną. Najcenniejsze jego 

fragmenty są jednak wyłączone ze zwiedzania (Podhorský 1997). Autor przyznaje, 

że Wielkie Tofrowisko Batorowskie mogłoby być minimalnie bardziej udostępnione 

dla turystów, choćby w sposób podobny do Torfowiska pod Zieleńcem, gdzie 

znajdują się kładki i wieża widokowa
176

. Tymczasem w pobliżu nie ma nawet żadnej 

tabliczki informacyjnej o tej atrakcji. 

 

 
Fot. 72. Krawędź Urwiska Batorowskiego widziana  

ze Skał Puchacza (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Z okolic torfowiska idziemy szlakiem niebieskim, szeroką szutrową drogą w 

dół doliny Mostowej Wody i po ok. 5 min docieramy do szlaku zielonego, który 

zszedł w tym miejscu ze Skał Puchacza. Dalej trzymamy się jego znaków i stromo, 

choć krótko, podchodzimy wąską ścieżką na Urwisko Batorowskie. Trasa 

wierzchowiną należy do przyjemnych i niezbyt męczących. Poza widocznym za 

plecami Szczelińcem Wielkim raczej nie uświadczymy na tym odcinku widoków. 

Jedynym godnym uwagi miejscem będzie XIX-wieczny krzyż i kapliczka, które 

powstały na trasie dawnej Pątniczej Ścieżki, wspinającej się stromo na Urwisko 

Batorowskie (Brygier 2010). Dziś po ścieżce nie ma śladu, ale obiekty religijne 

pozostały, choć niestety częściowo zdewastowane (krzyż został złamany, Fot. 73.). 

 

                                                 
176

 Więcej o Torfowisku pod Zieleńcem w opisie etapu 13. 
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Fot. 73. Złamany krzyż przy dawnej Pątniczej Ścieżce (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Po nieco ponad 1h wędrówki szlakiem zielonym docieramy do rozdroża. W 

lewo, za znakami żółtymi i zielonymi, możemy zejść do Batorowa (gdzie znajdziemy 

nocleg w jednym z 2 obiektów noclegowych – gospodarstwie agroturystycznym lub 

Górskiej Bazie Noclegowej, która ma standard schroniska młodzieżowego
177

). My 

zaś kierujemy się w prawo, stromo w dół, żółtym szlakiem do Złotna. Po drodze, gdy 

już zejdziemy z Urwiska Batorowskiego, wychodzimy tym samym z terenu Parku 

Narodowego Gór Stołowych, a szlak wkracza na pola. Z nich rozpościerają się 

widoki w kierunku na Góry Orlickie. W okresie roztopów można mieć w tym 

miejscu problemy z orientacją, gdyż szlak jest bardzo słabo oznakowany, a całe 

otoczenie zdaje się zamieniać w jedno wielkie źródlisko.  

W Złotnie (dochodzimy do niego po ok. 2,5 km od rozdroża szlaków), 

podobnie jak w Batorowie, również napotkamy 2 obiekty noclegowe (domki do 

wynajęcia lub pokój gościnny
178

). W razie potrzeby, w górnej części wsi, nieco za 

odejściem szlaku w kierunku na Duszniki Zdrój, jest mały sklep spożywczo-

przemysłowy. Największą atrakcją na odcinku prowadzącym przez wieś są położone 

w dolinie Złotnowskiego Potoku skałki piaskowcowe Grzybki. Tuż obok nich 

znajduje się duży Ośrodek Wczasowy „Pod Skałką”, mimo bliskości Złotna (ok. 400 

m), przynależy administracyjnie do odległej Szczytnej (ok. 1,5 km).  

                                                 
177

 http://www.szczytna.pl/?mod=show&site=15 (dostęp: 7.09.2017 r.) 
178

 http://www.szczytna.pl/?mod=show&site=15 (dostęp: 7.09.2017 r.) 
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 Asfaltowy odcinek przez Złotno liczy sobie ok. 700 m. Dalej żółty szlak, 

przez mały grzbiet Krawca i Ceglanej, doprowadza nas polnymi drogami do Dusznik 

Zdroju. Po dojściu do pierwszych zabudowań miejscowości dołącza do nas szlak 

niebieski, który opuściliśmy na Skałach Puchacza. Z trasy ponownie obserwujemy 

Góry Orlickie, a dochodząc do dworca kolejowego w Dusznikach – również 

panoramę miasta. Z tego miejsca odjeżdżają pociągi w kierunku Kudowy Zdroju, 

Kłodzka, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia
179,180,181

. Z dworca kolejowego 

schodzimy schodami, a następnie boczną uliczką do głównej szosy z Kłodzka na 

Kudowę Zdrój. Przekraczamy ją i wkraczamy w część staromiejską. Do rynku 

doprowadzają nas od torów szlaki niebieski, żółty i czarny. W tym miejscu 

spotykamy ponownie GSS, który dochodzi od strony Kudowy Zdrój. Z przystanku 

przy szosie odjedziemy autobusami m.in. do Kłodzka, Wrocławia, Legnicy, 

Warszawy i Kudowy Zdrój
182

. 

 Duszniki Zdrój to małe miasto wyraźnie podzielone na dwie części. Starsza z 

nich, ta z rynkiem (Fot. 74.), była wzmiankowana w 1324 r. jako osada posiadająca 

wójta. Mimo licznych pożarów zachowało się kilka znaczących zabytków. Przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na zabudowę rynku z XVI-wiecznym ratuszem, 

barokowymi i renesansowymi kamieniczkami. Przy głównym placu znajduje się 

budynek z XIX w., powstały na miejscu dawnego Zajazdu pod Czarnym 

Niedźwiedziem, gdzie w 1668 r. nocował uciekając z Polski Jan Kazimierz 

(Martynowski, Mazurski 1988). Obecnie na ścianie kamienicy znajduje się tablica 

upamiętniająca wydarzenie. W pobliżu rynku warto również odwiedzić kościół 

parafialny św. św. Piotra i Pawła. Ten pierwotnie gotycki obiekt, przebudowany w 

XVIII w., posiada na swoim wyposażeniu niezwykle interesującą ambonę o kształcie 

paszczy wieloryba (Czerwiński 2012). Poza tym nad Bystrzycą Dusznicką stoi XVI-

wieczny młyn, w którym dziś mieści się Muzeum Papiernictwa. Obiekt jest wpisany 

na listę Pomników Historii (Czerwiński 2012). Przed wyjściem w dalszą wędrówkę 

warto jeszcze zaopatrzyć się w jednym z pobliskich sklepów, gdyż w części 

uzdrowiskowej znajdują się głównie lokale gastronomiczne. 
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 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d5.pdf (dostęp: 7.09.2017 r.) 
180

 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d9.pdf (dostęp: 7.09.2017 r.) 
181

 https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d15.pdf (dostęp: 7.09.2017 r.) 
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 http://www.dusznikizdroj.com.pl/?option=content&id=170 (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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Fot. 74. Rynek w Dusznikach Zdrój (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Z części staromiejskiej udajemy się za pośrednictwem żółtego, czerwonego i 

czarnego szlaku (niebieski odbija w kierunku Schroniska PTTK Pod Muflonem, 

nieco ponad 1h marszu z miasta) do zdroju. Miasto z częścią uzdrowiskową łączy 

park zdrojowy, bardzo zadbany, z kilkoma źródłami wody mineralnej. W pobliżu 

znajdują się liczne obiekty noclegowe (ogólnie w całych Dusznikach Zdrój, z 

pominięciem Zieleńca, jest ich 43
183

), a wiele z nich świadczy również usługi 

medyczne. Duszniki Zdrój słyną również z muzyki. Co roku w sierpniu 

organizowany jest tu Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, najstarszy na świecie 

nieprzerwanie odbywający się festiwal pianistyczny
184

. 

 W pobliżu klasztoru oo. franciszkanów w lewo odbija od nas szlak żółty, 

który prowadzi do Schroniska PTTK pod Muflonem. Za zdrojem doszło niedawno 

do znaczącej zmiany w przebiegu szlaku czerwonego, czyli GSS. Nasza dalsza 

wędrówka wiedzie na najbliższym odcinku wzdłuż starej trasy, zaś obecnie (od 

czerwca 2017 r.) szlak czerwony prowadzi do Zieleńca przez Podgórze i Drogę ku 

Szczęściu. Zmiana miała na celu ograniczyć odcinek asfaltowy zwany Autostradą 

Sudecką. Droga ta, szczególnie w sezonie zimowym, jest niezwykle niebezpieczna 

dla pieszych, z racji braku pobocza i dużego ruchu
185

. O ile bezpieczeństwo zostało 

zwiększone, o tyle nadal wędruje się asfaltem przez ok. 3 km, prawie do Panderozy. 

Wysiłek (podejście jest momentami znaczne) wynagradzają jednak widoki, gdyż 

zdaniem autora dzielnica Podgórze jest malowniczo położona. Gdy autor planował 

przebieg swojego autorskiego szlaku, nie doszło jeszcze do zmiany trasy GSS. 
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 http://visitduszniki.pl/baza-noclegowa/ (dostęp: 25.09.2017 r.) 
184

 http://culture.pl/pl/artykul/miedzynarodowy-festiwal-chopinowski-w-dusznikach-zdroju (dostęp: 

8.09.2017 r.) 
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 https://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1496834447 (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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Dlatego na pewnym odcinku Szlak KPS będzie przebiegał równolegle do 

wcześniejszego wariantu szlaku czerwonego.  

Ze zdroju udajemy się w prawo, stromo pod górę, za znakami czarnymi, a 

dawniej również za czerwonymi. Parkowymi ścieżkami podchodzimy na zbocza 

Gajowej, po okrążeniu której docieramy na Jamrozową Polanę. Jest to drugi tak 

znaczący w Polsce po Jakuszycach ośrodek narciarstwa biegowego i biathlonu, w 

sezonie letnim niezwykle popularny wśród wrotkarzy i nartorolkarzy. W 2017 r. 

odbyły się na tutejszych trasach Mistrzostwa Europy w biathlonie
186

, co tylko 

podkreśla rangę tego miejsca. Z interesujących miejsc warto w pobliżu zobaczyć, 

póki jeszcze istnieje, skocznię narciarską z lat 80. XX w. Niestety, posiadała ona 

wadę konstrukcyjną, w związku z czym szybko zaprzestano jej użytkowania. W 

całych Dusznikach Zdrój, łącznie z Zieleńcem, istniało niegdyś – według różnych 

źródeł – 5 lub 6 skoczni narciarskich
187

, co w połączeniu z trasami biegowymi i 

zjazdowymi czyniło z miejscowości znaczący ośrodek sportów zimowych. Obecnie 

Duszniki Zdrój ponownie mogą pretendować do tej roli, co pokazują poczynione 

przy Jamrozowej Polanie inwestycje, m.in. budowa hotelu i całego zaplecza dla 

sportowców na tegoroczne mistrzostwa. 

 Za Jamrozową Polaną szlak czarny idzie w lewo, a nasza trasa prowadzi w 

prawo, po starych oznakowaniach szlaku czerwonego. Za nimi docieramy po 

krótkim i intensywnym podejściu do Drogi Orlickiej. Jest to jedna z najwyżej 

położonych (maksymalnie ok. 925 m n.p.m.) w województwie dolnośląskim dróg. 

Powstała w latach 30. XX w. trasa zaczyna się na Przełęczy Polskie Wrota i 

prowadzi przez Kozią Halę i Zieleniec do Rozdroża pod Hutniczą Kopą, gdzie 

spotyka się z drogą prowadzącą z Dusznik Zdroju (Rzeczycki 2013). 

 Na Koziej Hali, na którą wyszedł zarówno nasz szlak, jak i szlak czarny (inną 

trasą), znajduje się w razie potrzeby dom wczasowy, w którym można przenocować. 

Naprzeciwko mamy przystanki autobusowe do Dusznik Zdrój i Zieleńca, przy czym 

najwięcej kursów odbywa się w sezonie zimowym
188

. Stąd kierujemy się dalej 

asfaltem w kierunku dawnego przejścia granicznego z Czeską Republiką, w pobliżu 

Czarnego Krzyża. Przez najbliższe 1,3 km towarzyszą nam poza starym 
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 http://www.biathlonworld.com/news/detail/it-s-all-new-at-the-ibu-open-european-championships-

in-duszniki-zdroj (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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 http://www.skisprungschanzen.com/PL/Skocznie/POL-Polska/D-Dolno%C5%9Bl%C4%85skie/ 

Duszniki-Zdr%C3%B3j/0623-Jamrozowa+Polana/ (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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 http://www.dusznikizdroj.com.pl/?option=content&id=170 (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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znakowaniem GSS szlaki czarny (chwilę przed Czarnym krzyżem skręca w prawo, w 

kierunku Lewina Kłodzkiego), zielony i żółty, które dołączyły z prawej strony za 

Kozią Halą. Za ich pośrednictwem, różnymi drogami, również dojdziemy do Lewina 

Kłodzkiego. 

 Czarny Krzyż to miejsce, w którym stoi średniowieczny krzyż pokutny i 

znajdowało się dawne przejście graniczne. Stąd żółty szlak udaje się na drugą stronę 

granicy, zielony dalej prowadzi asfaltem w stronę Zieleńca, a nasz szlak opuszcza 

znakowane trasy i wkracza na zarastającą, aczkolwiek nadal bardzo wyraźną 

przecinkę graniczną. Autor wędrował tym odcinkiem i uważa go za najlepszą trasę w 

kierunku Zieleńca, jeśli chcemy po drodze zdobyć Orlicę. Podejście nie należy do 

wymagających, poza krótkim fragmentem na Graniczną. Kolejnymi argumentami za 

takim wariantem jest brak rygorystycznych form ochrony przyrody na tym odcinku 

oraz umowa z Schengen, dzięki której możemy swobodnie wędrować po terenach 

przygranicznych i przekraczać granicę w dowolnym miejscu
189

. 

 Po 3 km wędrówki leśną przecinką docieramy na Orlicę (1084 m n.p.m.), 

najwyższy szczyt Gór Orlickich i całych Sudetów Środkowych. Na niecały kilometr 

przed wierzchołkiem dołącza do nas szlak zielony, który w pewnym momencie odbił 

od Drogi Orlickiej. Najwyższy punkt na Orlicy (Fot. 75.) znajduje się tuż przy 

szlaku, ok. 20 m w głąb terytorium Republiki Czeskiej. Tam też postawiony został w 

2012 r. obelisk upamiętniający 3 ważne osobistości, które zdobyły Orlicę: cesarza 

austriackiego Józefa II, przyszłego prezydenta USA Johna Quincy’ego Adamsa oraz 

Fryderyka Chopina (choć jego obecność na Orlicy akurat nie została 

potwierdzona)
190

. Niegdyś na szczycie znajdowały się też schronisko i wieża 

widokowa (Martynowski, Mazurski 1988), po których są już niestety tylko nikłe 

ślady. Nieco poniżej wierzchołka, przy szlaku czerwonym po stronie czeskiej, stoi 

wiata, w której w skrajnej sytuacji da radę przenocować. 
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 Swobodny ruch graniczny dotyczy obywateli UE i kilku stowarzyszonych państw w obrębie granic 

wewnętrznych UE. 
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 http://turystaklodzki.pl/orlica-pomnik-trzech-osobistosci/ (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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Fot. 75. Autor z dziewczyną w najwyższym punkcie Orlicy (fot. samowyzwalacz, sierpień 2014 r.) 

  

Z Orlicy obieramy sobie za przewodnika znaki zielone i szeroką, leśną drogą 

łagodnie schodzimy do Zieleńca. Tu dołącza do nas GSS, który w okolicach Złotej 

Sztolni powrócił na swój dawny przebieg Drogą Orlicką. Zieleniec to dawna wieś, 

która dziś jest częścią Dusznik Zdrój i uznanym kurortem narciarskim. Dzięki 

specyficznemu mikroklimatowi i odpowiedniemu ułożeniu stoków pokrywa śnieżna 

utrzymuje się tu nawet do końca kwietnia, więc sezon zimowy jest długi. Poza nim 

jest tu raczej cicho i spokojnie. Charakterystycznym obiektem dla Zieleńca jest 

neoromański kościół  św. Anny z 1902 r. (Fot. 76.), dobrze widoczny z okolicy 

dzięki swojej strzelistej wieży. 

 

 
Fot. 76. Kościół św. Anny w Zieleńcu (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Większość obiektów noclegowych posiada wysoki standard i znaczne ceny. 

Jest to typowe zjawisko dla kurortów narciarskich. Istnieje jednak w Zieleńcu także 

Schronisko PTTK Orlica. Nie należy ono niestety do najlepszych. Ostatnie rankingi 

n.p.m. (2015, 2017) plasowały ten obiekt na ostatnim i przedostatnim miejscu. W 
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artykule pt. Zieleniec ponownie do poprawki, opublikowanym w numerze 8/2017, 

wspomniano o tym, że schronisko rzadko było otwarte, ma krótko czynny bufet i 

zdarza się obsłudze odsyłać turystów do sąsiednich obiektów. Autor, na bazie 

własnych doświadczeń, może tylko potwierdzić, że schronisko to nie funkcjonuje w 

sposób właściwy. Przykładowo przy okazji jednej z wizyt znalazł na drzwiach 

schroniska kartkę, że w sprawie noclegów należy się zgłaszać do znajdującego się 

naprzeciwko ośrodka Vital & Spa Resort Szarotka. Innym razem autor miał problem, 

by porozumieć się z bardzo niechętnym gospodarzem odnośnie do zostawienia w 

schronisku ciężkich plecaków na czas wejścia na Orlicę (czyli ok. 1,5 h łącznie z 

powrotem). Poza wspomnianymi obiektami o wysokim standardzie oraz średnio 

funkcjonującym schroniskiem noclegów w Zieleńcu udzielają również franciszkanie 

z Dusznik Zdrój, którzy prowadzą pokoje gościnne przy kościele św. Anny
191

. 

 W Zieleńcu bez problemu zaopatrzymy się w podstawowy asortyment 

spożywczy i higieniczny. Istnieje również możliwość skorzystania z transportu 

publicznego do Dusznik Zdrój. Większość połączeń funkcjonuje jednak tylko w 

sezonie zimowym, o czym warto pamiętać
192

. 

 

Etap 13. 

 

Tab. 17. Dane dotyczące etapu 13. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 13 

Miejsce startu Zieleniec 

Miejsce końca Spalona 

Przybliżony przebieg Zieleniec – Torfowisko pod Zieleńcem – Biesiec – Rozdroże 

pod Uboczem – Przełęcz Spalona – Spalona 

Długość etapu 21,9 km 

Najwyższy punkt Zieleniec (889 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Droga Dusznicka (723 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 
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 http://zieleniec.franciszkanie.com/ (dostęp: 5.12.2017 r.) 
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 http://www.dusznikizdroj.com.pl/?option=content&id=170 (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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Rys. 23. Profil etapu 13. (opracowanie własne) 

 

 Kolejny etap prowadzi po Górach Bystrzyckich – jednym z najmniej 

popularnych pasm w Sudetach. Można zatem podczas wędrówki liczyć na spokój od 

hałasu i tłumów znanych chociażby z Karkonoszy i Gór Stołowych. Rzadkość 

odwiedzin w tym miejscu może wynikać z niezbyt rozbudowanej bazy 

transportowej. Przykładowo do Lasówki, największej wsi w pobliżu trasy, nie 

dojeżdża żaden autobus
193

. Najbliższy przystanek znajduje się w Zieleńcu, a 

autobusy do tego narciarskiego kurortu kursują głównie w sezonie zimowym, o czym 

autor już wspominał w opisie etapu 12. Turystom pozbawionym własnego środka 

lokomocji pozostaje wędrówka z Dusznik Zdrój lub Bystrzycy Kłodzkiej. Mogą 

pojawić się w tym miejscu skojarzenia z Bieszczadami, w których również 

znajdziemy równie odległe od „cywilizacji” miejsca, jak choćby Muczne, czy 

Tarnawa Niżna. Zdaniem autora nie ma przesady w tym porównaniu. 

 Z Zieleńca początkowo czeka nas strome zejście zielonym szlakiem do doliny 

Bystrzycy Dusznickiej. Na prawie 2 km schodzimy o ok. 170 m w dół.  Dochodzimy 

w ten sposób do Drogi Orlickiej, która podjeżdża doliną w kierunku Autostrady 

Sudeckiej. W tym miejscu znajduje się parking i wiata przystankowa. Trudno 

jednoznacznie orzec, czy jeżdżą obecnie tędy autobusy, gdyż strona internetowa 

Dusznik Zdrój unika odpowiedzi na to pytanie, odsyłając na popularny portal           

e-podróżnik
194

. Tam jednak autor nie mógł znaleźć tego konkretnego przystanku 

koło Torfowiska pod Zieleńcem. Zgodnie z relacją zamieszczoną na jednym z 
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 http://www.lasowka.info/pl/jak_dojechac (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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 http://duszniki.pl/pks/ (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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blogów, w zeszłym roku jeden autobus jechał w godzinach popołudniowych Drogą 

Orlicką z Dusznik Zdrój do Zieleńca i za chwilę wracał. To w dni nauki szkolnej. Do 

Kłodzka zaś można było stąd odjechać tylko w soboty, niedziele, święta i ferie 

zimowe, również raz dziennie
195

. 

 Z parkingu czeka nas jeszcze krótkie i strome podejście, po czym 

dochodzimy do granic rezerwatu „Torfowisko pod Zieleńcem”. Ten obszar 

chroniony obejmuje Topielisko i Czarne Bagno, które krajobrazowo przypominają 

miejscami arktyczną tundrę i syberyjską tajgę. Nie ma w tym wiele przesady, gdyż 

ze względu na specyficzne i surowe warunki mikroklimatu rosną tu gatunki 

spotykane również w zimniejszych obszarach kuli ziemskiej. Do najcenniejszych 

roślin występujących na Torfowisku pod Zieleńcem należą brzoza karłowata, sosna 

błotna, kosodrzewina i rosiczki. W przeciwieństwie do odwiedzonego na 12. etapie 

Wielkiego Torfowiska Batorowskiego, ten rezerwat jest dobrze przygotowany pod 

kątem turystyki. Przede wszystkim poprowadzono tędy szlak zielony, po kładkach 

(Fot. 77.), dzięki czemu można podziwiać bogactwo florystyczne zabagnionych łąk, 

jednocześnie ich nie niszcząc. Na trasie postawiono również tablice edukujące 

przechodniów o oglądanych zbiorowiskach roślinnych. Jest nawet drewniana wieża 

widokowa, z której możemy rozejrzeć się po okolicy. Poza obszarem rezerwatu, przy 

ścieżce dojściowej, postawiono też wiatę z miejscem ogniskowym i ławami. 

Wszystko z myślą o turystach, ale z zachowaniem umiaru. 

 

 
Fot. 77. Kładki na Torfowisku pod Zieleńcem (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 
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 Z Torfowiska pod Zieleńcem kierujemy się w prawo. Szlak zielony na 

odcinku do tzw. Zielonej Drogi jest częściowo zarośnięty, trzeba zatem zachować 

czujność. Jednakże po pokonaniu tego odcinka skręcamy w lewo w wygodną, 

szeroką, leśną drogę. Razem z zielonym szlakiem prowadzi nas także GSS, który od 

czerwca 2017 r. za Zieleńcem schodzi z szosy i wkracza właśnie na Zieloną Drogę. 

Zanim dojdziemy do Rozdroża pod Bieścem, szlak czerwony opuszcza nas i skręca 

w prawo, w stronę Lasówki. Na samym rozdrożu dochodzi do nas od lewej szlak 

niebieski, którym możemy wędrować przez Schronisko PTTK Pod Muflonem do 

Dusznik Zdrój. Jego też będziemy się trzymać aż do mety 13. etapu. Tym samym 

skręcamy w prawo, na zbocza Bieśca, zostawiając szlak zielony, który schodzi do 

Polanicy Zdrój. 

 Nie będzie przesadą, jeśli autor określi odcinek między Bieścem a 

Rozdrożem pod Uboczem jako pozbawiony atrakcji. Wędrówka szlakiem niebieskim 

to długie, proste odcinki leśnych, szutrowych dróg, o niewielkich przewyższeniach. 

Tuż przed Lasówką, którą nasz szlak omija, ścieżka staje się mniej wyraźna. Jeśli 

przypadkiem się zgubimy i wyjdziemy na polanę nad wsią, to nic straconego. 

Otworzy się przed nami widok na Dolinę Dzikiej Orlicy – zdaniem autora jeden z 

ładniejszych w Sudetach. Zapewne gdyby nie to, iż dnem doliny prowadzi 

Autostrada Sudecka (Fot. 78.), właśnie tędy prowadziłby opisywany w pracy szlak. 

Ta asfaltowa dziś droga powstała w latach 30. XX w. Gdy po II wojnie światowej 

wsie po polskiej stronie Dzikiej Orlicy (rzeka stanowi granicę z Republiką Czeską) 

się wyludniły, ludzie zapomnieli o tej pięknej trasie. Dopiero w latach 60. XX w. 

ponownie zainteresowano się tym odcinkiem, dostrzegając jego potencjał 

turystyczny. Szczególną sytuacją była ta, iż po ówczesnej czechosłowackiej stronie 

granicy normalnie żyli i pracowali ludzie, a drogi miały asfaltową nawierzchnię, 

podczas gdy strona polska była dosłownie opuszczona (Rzeczycki 2013). To kolejny 

element łączący ten fragment Gór Bystrzyckich z Bieszczadami, szczególnie z 

Doliną Sanu w okolicach Sianek, gdzie również po stronie polskiej było (i nadal jest) 

odludnie. W Lasówce jednak powoli rozwija się turystyka, choć nadal jest zacisznie. 

Nie ma co prawda we wsi sklepu, ale znajduje się tu aż 12 obiektów noclegowych 

(większość to pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne)
196

. Podana w 

źródłach strona internetowa www.lasowka.info, z której autor korzysta, jest świetnie 
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 http://www.lasowka.info/pl/noclegi (dostęp: 8.09.2017 r.) 
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opracowana, co pozytywnie wpływa na wizerunek miejscowości położonych w 

Dolinie Dzikiej Orlicy. O samej rzece warto jeszcze wspomnieć, iż jest jedną z 

niewielu rzek ze źródłami w Polsce, której wody należą do zlewiska morza innego 

niż Morze Bałtyckie. Dzika Orlica bierze swój początek na Torfowisku pod 

Zieleńcem, by następnie po połączeniu z Cichą Orlicą (już jako Orlica) wpłynąć do 

Łaby, która uchodzi do Morza Północnego (Brygier 2015). 

 

 
Fot. 78. Autor na początku Autostrady Sudeckiej za Zieleńcem,  

dawniej właśnie tą trasą prowadził GSS (fot. K. Sikorska, sierpień 2014 r.) 

 

 Dolinę zostawiamy jednak z naszej prawej strony. Szlak niebieski tuż przed 

polaną położoną nad miejscowością odbija w lewo. Tutaj również pojawia się 

ponownie GSS, który dochodzi od strony Polany św. Huberta, by zaraz odbić na dół 

do Lasówki. Niebieskie znaki prowadzą nas szerokimi leśnymi drogami, okrążając 

Lasówkę, aż do Rozdroża pod Uboczem. Przechodzi przez nie lokalna droga 

asfaltowa prowadząca od Autostrady Sudeckiej przez Młoty do Bystrzycy Kłodzkiej. 

Szlak niebieski i czerwony, który ponownie dochodzi do nas, schodzą w tym miejscu 

z szerokiej, szutrowej drogi w boczną ścieżkę między drzewami, by po 

kilkudziesięciu metrach przekroczyć wspomniany asfalt. Stąd podchodzimy leśną 

drogą na stoki Ubocza, sam szczyt zostawiając po lewej. Po krótkim podejściu nasza 

wędrówka aż do wsi Spalona będzie pozbawiona znaczących przewyższeń, a także 

niestety widoków. Nie należy jednak myśleć o tym odcinku negatywnie, gdyż 

właśnie szerokie leśne dukty, pozbawione ludzi, widoków i podejść są pewnego 

rodzaju kwintesencją Gór Bystrzyckich. To idealne pasmo do wyciszenia się i 

wypoczynku, przede wszystkim psychicznego. 
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 Do Spalonej dochodzimy w pobliżu dawnego kamieniołomu. W 

międzyczasie, w okolicy Przełęczy Spalonej, dołącza do nas idący z Mostowic szlak 

żółty, a później, już w samej wsi, szlak zielony z Gorzanowa. Jeśli ktoś ma czas, siły 

i potrzebę udania się do sklepu, to za Mostowicami, po drugiej stronie Dzikiej 

Orlicy, znajduje się miejscowość Orlické Záhoří, w której bez problemu 

zaopatrzymy się w podstawowe produkty spożywcze i higieniczne. Należy mieć 

jednak na uwadze specyficzne godziny otwarcia sklepu, który zamykany jest dość 

wcześnie
197

. Nocleg możliwy w jednym z 19 obiektów (większość to domy lub 

apartamenty na wynajem, w cenach bardzo atrakcyjnych dla małych grup, choć 

niekoniecznie dla pojedynczego turysty)
198

, a zatem wybór jest duży. 

 Jeśli jednak nie zdecydujemy się odwiedzić tej czeskiej miejscowości, to 

czeka nas już ostatni odcinek etapu – podejście wzdłuż wyciągu. Na 300 m 

dzielących nas od szosy ze Spalonej do Bystrzycy Kłodzkiej pokonujemy ponad 50 

m przewyższenia. Nagrodą za trud są widoki z okolic Schroniska PTTK Jagodna, 

przy którym planowane jest zakończenie etapu 13. Sam obiekt słynie ze smacznych 

posiłków, przyjaznej atmosfery oraz poczucia humoru gospodarzy (Fot. 79.). Co 

roku organizowana jest w tym miejscu oryginalna impreza pod nazwą „Jagodna 

Dżapan Race”, która polega 4,5-kilometrowym biegu ze schroniska na Jagodną 

Południową... w japonkach
199

. W 2017 roku n.p.m. Magazyn turystyki górskiej 

pierwszy raz przeprowadził wśród swoich czytelników internetowe głosowanie na 

najlepsze schronisko górskie w Polsce. Przy zliczaniu głosów doszło do znaczących 

uchybień, a próba była bardzo słaba, gdyż głosujących było mniej, niż opcji do 

wyboru. Jednak znacząca przewaga Schroniska PTTK Jagodna nad resztą stawki (23 

głosy, druga Pasterka – 7) też świadczy o tym, że znaleźli się wielbiciele tego 

miejsca i oddali na nie głos, w przeciwieństwie do innych obiektów
200

. Tym samym 

„Jagodna” została pierwszym zwycięzcą rankingu urządzonego wśród czytelników 

n.p.m. Magazynu turystyki górskiej (8/2017). 
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Fot. 79. Żartobliwa tabliczka przy wejściu do schroniska - do rzeczywistej  

wysokości n.p.m. dopisano "zero" (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Obok schroniska przechodzi szosa z Mostowic do Bystrzycy Kłodzkiej. Nie 

jeżdżą tędy żadne autobusy i nie ma tutaj sklepu. Przed budynkiem znajduje się 

parking dla samochodów osobowych. Spalona jest za to znaczącym węzłem szlaków. 

Możemy wyruszyć stąd szlakiem żółtym, trawersując od zachodu Jagodną, do 

Międzylesia. GSS z kolei poprowadzi nas początkowo Autostradą Sudecką, by odbić 

z niej w kierunku Długopola Zdrój. Nieco wcześniej z szosy zejdzie szlak zielony, 

który wiedzie do Bystrzycy Kłodzkiej. Jest również szlak niebieski, który będzie 

naszym przewodnikiem na kolejnym etapie.  

 

Etap 14. 

 

Tab. 18. Dane dotyczące etapu 14. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 14 

Miejsce startu Spalona 

Miejsce końca Międzylesie 

Przybliżony przebieg Spalona – Jagodna Północna – Jagodna Południowa – Przełęcz 

nad Porębą – Czerniec – Solna Jama – Różanka – Międzylesie 

Długość etapu 24,5 km 

Najwyższy punkt Jagodna Północna (987 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Międzylesie (428 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Jagodna Północna (Góry Bystrzyckie) – 987 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 24. Profil etapu 14. (opracowanie własne) 

 

 Etap 14. mimo ponad 500 metrów różnicy między najwyższym a najniższym 

punktem jest stosunkowo łagodnie poprowadzony. Nie będzie zatem należał do 

trudnych. Na jego początku ruszamy szlakiem niebieskim, lekko pod górę, szeroką, 

szutrową ścieżką w kierunku masywu Jagodnej. Podczas naszej wędrówki należy się 

trzymać właśnie tej drogi. Autor uznał, iż łatwiejsze, zarówno nawigacyjnie, jak i 

technicznie, będzie unikanie schodzenia z tego wygodnego duktu, w przeciwieństwie 

do szlaku niebieskiego, który dwukrotnie wkracza w zarośla. Tak dobrze 

przygotowane drogi wynikają z inwestycji w narciarstwo biegowe, poczynionych w 

ostatnich latach. Od sezonu 2009/2010 w rejonie Spalonej i Lasówki funkcjonują 

szlaki narciarstwa biegowego
201

. Ze względu na niewielkie przewyższenia obszar ten 

idealnie nadaje się pod wędrówki i biegi na nartach. 

 Po ok. 3 km łagodnego podejścia osiągamy wierzchołek Sasanki. Przez 

następne kilkaset metrów należy zachować czujność. Za  Sasanką droga skręca lekko 

w prawo, a następnie w lewo. W tym miejscu, zaraz za drugim z zakrętów, nasza 

trasa odbija od szlaku niebieskiego w prawo. Należy przejść przez rów i wejść w 

wąską, leśną ścieżkę. Jest to stary wariant szlaku niebieskiego, który niegdyś 

przechodził przez Jagodną Północną. Pewnym punktem orientacyjnym może być 

słupek drogowy z numerem 158 (widoczny od strony Spalonej), przy którym mamy 

skręcić (Fot. 80.). 

 

                                                 
201

 http://www.spalona.com.pl/narty_biegowe.php (dostęp: 10.09.2017 r.) 

[n.p.m.] 
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Fot. 80. Słupek, przy którym należy skręcić na Jagodną Północną (fot. D. Cybulski, kwiecień 2017 r.) 

 

 Na najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich dochodzimy po kilku minutach. O ile 

samo wejście na ścieżkę mogło być trudne do odszukania, o tyle dalej przecinka jest 

na tyle wyraźna, że wybrana trasa nie budzi wątpliwości. Na Jagodnej Północnej 

(987 m n.p.m.) znajduje się stara ambona (Fot. 81.). Autor odradza wchodzenie na 

nią ze względu na zły stan techniczny budowli oraz brak walorów widokowych 

(gęsty las). 

 

 
Fot. 81. Autor przy ambonie na Jagodnej Północnej (fot. samowyzwalacz, kwiecień 2017 r.) 

 

 Ze szczytu kierujemy się w lewo. Trzymamy się tym samym szerokiej, leśnej 

przecinki, która prowadzi nas w linii prostej aż do Jagodnej Południowej (Fot. 76.). 

Ok. 300 m przed szczytem ponownie spotykamy szlak niebieski, który na niższy z 

wierzchołków dochodzi szutrową drogą – tą samą, z której zeszliśmy chwilę 

wcześniej. Na Jagodnej Południowej również znajdowała się ambona, o wiele lepiej 

utrzymana (stan na kwiecień 2017 r.), jednakże w czasie ostatniej wizyty autora 

(październik 2017 r.) leżała w zaroślach. Sprawiała wrażenie przewróconej przez 
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silny wiatr. Tuż obok stoi wiata ze stołem. Nie jest to jednak obiekt, w którym 

możliwy jest komfortowy nocleg, gdyż budowla nie posiada ścian. 

 

 
Fot. 82. Wierzchołek Jagodnej Południowej (fot. D. Cybulski, październik 2017 r.) 

 

 Z Jagodnej schodzimy dalej tą samą szeroką drogą, prowadzącą nas od 

Spalonej, za znakami niebieskimi. Po ok. 30 min dołącza do nas szlak żółty, który 

wcześniej spotkaliśmy w Spalonej. Wraz z nim dochodzimy po kilku minutach do 

Autostrady Sudeckiej, która doprowadza nas do Przełęczy nad Porębą. Tu nasza trasa 

krzyżuje się z drogą z Doliny Dzikiej Orlicy do Długopola Zdrój. W pobliżu 

znajdują się dwa obiekty noclegowe – jeden niecałe 0,5 km asfaltem w dół, w 

kierunku Poręby (Chata na Przełęczy
202

), drugi zaś (Dom na Dęboszu
203

) mieści się 

w górnej części Poniatowa, do którego doprowadzi nas szlak niebieski. 

Interesującym faktem jest to, że w tej miejscowości zamieszkuje obecnie zaledwie 9 

osób (stan na 2011 r.
204

). W pobliżu wartą odwiedzenia byłaby osada Neratov, gdzie 

znajduje się pięknie odnowiony kościół. Obiekt ten zdobył nawet 3. miejsce             

w 2014 r. (Fot. 83.) w konkursie organizowanym przez Asociace Entente Florale CZ, 

przy współpracy z Senatem Republiki Czeskiej, na najpiękniejszą przemianę (cz. 

nejkrásnější proměnu), czyli po prostu rewitalizację. Autor użył sformułowania, że 

miejscowość „byłaby” warta odwiedzenia, gdyż niestety nie istnieje obecnie 

rozsądne połączenie z miejscowością od strony Poniatowa. Najbliżej jest przez most 

w Mostowicach, ale to opcja na wycieczkę samochodową. Jednakże warto zapisać 

sobie w pamięci ten niezwykły kościół o szklanym dachu w kształcie krzyża. Może 

                                                 
202

 http://www.chatanaprzeleczy.pl/index.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
203

 http://poniatow1.w.interiowo.pl/ (dostęp: 10.09.2017 r.) 
204

 http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/21/1/1/1_miejscowosci_ 

ludnosc_nsp2011.xlsx (dostęp: 10.09.2017 r.) 
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kiedyś Neratov będzie w zasięgu krótkiego spaceru z Przełęczy nad Porębą, gdyż 

chęci do współpracy i odtworzenia drogi między obiema stronami granicy są
205

. 

 

 
Fot. 83. Tablica o Neratovie na wystawie w Pradze dotyczącej konkursu 

na najpiękniejszą przemianę roku 2014 r. (fot. D. Cybulski, styczeń 2016 r.) 

 

 Do Poniatowa kierujemy się szlakiem niebieskim, początkowo asfaltem, a 

potem polno-leśnymi drogami. Szlak na odcinku między szosą a miejscowością jest 

miejscami mocno zarośnięty. W związku z tym należy zachować czujność, by 

przypadkiem nie zejść z trasy. Tym bardziej, że w pobliżu jest dużo ruin starych 

gospodarstw i nietrudno doznać kontuzji przypadkowo wpadając do piwnicy lub 

potykając się o niewidoczny murek.  

Trawersując stoki Dębosza dochodzimy do szerokiej szutrowej drogi 

prowadzącej przez wieś, następnie (cały czas idąc wzdłuż znaków niebieskich) 

miniemy wspomniany wcześniej obiekt noclegowy, by po ok. godzinie od 

opuszczenia przełęczy dotrzeć ponownie do Autostrady Sudeckiej. Z tego miejsca 

roztacza się szeroki widok na Kotlinę Kłodzką i Masyw Śnieżnika. Aby uniknąć 

wędrówki asfaltem obieramy sobie za przewodnika znaki żółte, które od Przełęczy 

nad Porębą prowadziły Autostradą Sudecką, a kilka minut po połączeniu się ze 

szlakiem niebieskim schodzą z drogi w prawo. Opuszczamy tym samym znaki 

niebieskie, które prowadzą do Gniewoszowa. W razie potrzeby noclegu we wsi 

możemy znaleźć miejsca w jednym z 4 gospodarstw agroturystycznych
206,207,208,209

 

lub Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym GNIEWOSZ
210

.  

                                                 
205

 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/122715,polacy-pomagaja-czechom-budowac-wyjatkowy-

kosciol,id,t.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
206

 http://www.miedzylesie.pl/4969/agroturystyka-pod-gniewoszem-mieczyslaw-i-wieslawa-stanczyk.html 

(dostęp: 10.09.2017 r.) 
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 Żółtym szlakiem podchodzimy łagodnie polną drogą na szczyt Gniewosza. 

Tuż przed wierzchołkiem zaczyna się las. Warto w tym miejscu obejrzeć się za 

siebie, gdyż widok na Kotlinę Kłodzką i Masyw Śnieżnika jest jeszcze szerszy, niż z 

Autostrady Sudeckiej. Minąwszy Gniewosza szlak skręca w lewo i nieco poniżej 

grzbietu prowadzi w kierunku Czerńca. Kilometr dalej szlak żółty odbija ostro w 

prawo, pod górę. Jest to nowy wariant przebiegu szlaku żółtego, gdyż dawniej 

trawersował szczyt od zachodu, by właśnie od tamtej strony go zdobyć. Osoby 

zmęczone wędrówką mogą pójść dalej przed siebie, nie wchodząc na Czerniec, gdyż 

po zdobyciu wierzchołka szlak schodzi ponownie do tej samej ścieżki, kilkaset 

metrów dalej. Warto jednak podejść łagodnie na szczyt, ponieważ w wyniku prac 

leśnych odsłoniły się z niego rozległe widoki (Fot. 84.). 

 

 
Fot. 84. Widok z Czerńca w kierunku Masywu Śnieżnika  

(fot. D. Cybulski, październik 2017 r.) 

 

 Z Czerńca schodzimy ok. 140 metrów w dół, stosunkowo stromo i docieramy 

na siodle do krzyżówki szlaków. Od prawej podchodzi na przełęcz szlak czarny, 

którym moglibyśmy zejść do Doliny Dzikiej Orlicy. O ile po polskiej stronie nie ma 

praktycznie nic poza ruinami, o tyle w tym akurat miejscu, do którego schodzi szlak, 

jest możliwość przejścia na czeską stronę, gdzie znajduje się miejscowość 

Bartošovice, z licznymi obiektami noclegowymi i trasami narciarstwa zjazdowego. 

Pozostając przy żółtym szlaku dotarlibyśmy okrężną drogą przez Lesicę i 

                                                                                                                                          
207

 http://www.miedzylesie.pl/4968/gospodarstwo-agroturystyczne-froya.html (dostęp:10.09.2017 r.) 
208

 http://www.miedzylesie.pl/4967/gospodarstwo-agroturystyczne-wojtulanka.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
209

 http://www.miedzylesie.pl/3705/gospodarstwo-agroturystyczne-gniewoszow-26.html (dostęp: 

10.09.2017 r.) 
210

 http://www.miedzylesie.pl/4047/centrum-szkoleniowo-wypoczynkowe-gniewosz.html (dostęp: 

10.09.2017 r.) 
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Kamieńczyk do Międzylesia. Nasza trasa wiedzie jednak w lewo, szlakiem czarnym, 

doliną potoku Gołodolnik, przez którego bagna źródliskowe początkowo idziemy. 

Następnie wchodzimy na szeroką, szutrową drogę leśną i dość stromo wędrujemy w 

dół. Po ok. 30 min docieramy do krzyżówki ze ścieżką prowadzącą do jaskini Solna 

Jama. Znajduje się ona 10 metrów powyżej potoku. Aby się do niej dostać, należy 

skręcić w lewo, przez potok (bez mostku!), za znakami niebieskimi. Nazwa jaskini 

nie ma nic wspólnego z jej budową geologiczną, gdyż powstała w marmurach. 

Zgodnie z legendą człon „solna” wziął się od widzianych przez mieszkańców owiec, 

które lizały skałę – podobno z powodu zawartej w niej soli. Jaskinia ma ok. 40 m 

długości i 5 m głębokości, jest trudno dostępna i objęta ochroną rezerwatową 

(Ihnatowicz, Stachowiak 2013c). Niezalecane jest wchodzenie do niej bez 

specjalistycznego sprzętu speleologicznego i przeszkolenia. Samo odsłonięcie przy 

wejściu do jaskini uchodzi za popularne w gronie osób uprawiających bouldering 

(Fot. 85.), czyli wspinaczkę bez asekuracji (m.in. w postaci liny) na niewielkich 

wysokościach (Cybulski 2016). W pobliżu jaskini znajdują się ławy, przy których 

można odpocząć oraz tablice informacyjne. 

 

 
Fot. 85. Bouldering przy Solnej Jamie (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Przy Solnej Jamie przechodzi szlak niebieski z Gniewoszowa do Różanki. 

Idąc w lewo, do pierwszej z miejscowości, po 20 min dojdziemy do ruin zamku 

Szczerba. Został wybudowany w drugiej połowie XIV w. i niestety krótko posłużył 
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jako warownia, gdyż już w 1428 r. zniszczyli go husyci. Od tego czasu jest ruiną. 

Sam zamek może być nie lada atrakcją dla geologów, gdyż jest największym na 

Dolnym Śląsku zamkiem wzniesionym prawie wyłącznie z materiału miejscowego. 

W tym wypadku za budulec posłużyły amfibolity (w podłożu) i łupki amfibolowe 

(Ihnatowicz, Stachowiak 2013c). Obiekt ten zostawiamy jednak z boku, gdyż przy 

Solnej Jamie kierujemy się w prawo, do Różanki. Po 35 min docieramy do 

miejscowości. Na łąkach, tuż nad pierwszymi zabudowaniami, należy zachować 

czujność, gdyż szlak jest słabo oznakowany i można przypadkiem wyjść w dolnej 

części wsi – kilkanaście minut marszu od jej centrum i właściwego dojścia szlaku. 

 Różanka to wieś o genezie leśno-łanowej (tzw. łańcuchówka) z barokowym 

kościołem i kilkoma obiektami noclegowymi (3 gospodarstwa agroturystyczne
211,212,213

 

oraz 2 ośrodki wypoczynkowe
214,215

). Swoistą atrakcją jest Muzeum Różańskie (Fot. 86), 

które w 2005 r. utworzyli wspólnymi siłami mieszkańcy miejscowości. Mieści się ono w 

budynku dawnej remizy, tuż obok kościoła i przystanku autobusowego
216

. Z niego 

znajdziemy transport tylko w dni nauki szkolnej, 3 razy dziennie: rano dwa autobusy jadą 

do Bystrzycy Kłodzkiej przez Długopole Zdrój, popołudniu jeden tylko do Długopola 

Górnego
217

. 

 

 
Fot. 86. Siedziba Muzeum Różańskiego (fot. D. Cybulski, październik 2017 r.) 
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 http://www.miedzylesie.pl/4978/hajduk-apartament-gospodarstwo-agroturystyczne.html (dostęp: 

10.09.2017 r.) 
212

 http://www.miedzylesie.pl/4956/agroturystyka-nad-potokiem.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
213

 http://www.miedzylesie.pl/4955/agroturystyka-rozana-dolina.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
214

 http://www.miedzylesie.pl/4038/regle-osrodek-szkoleniowo-wypoczynkowy.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
215

 http://www.miedzylesie.pl/4039/osrodek-wypoczynkowy-towarzystwa-przyjaciol-dzieci.html 

(dostęp: 10.09.2017 r.) 
216

 https://dolny-slask.org.pl/4190678,Rozanka,Muzeum_Rozanskie.html (dostęp: 10.09.2017 r.) 
217

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71775 (dostęp: 10.09.2017 r.) 
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 Kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim, który prowadzi Autostradą 

Sudecką przez wieś. Zaraz za zabudowaniami, przy skrzyżowaniu z lokalną drogą do 

Niemojowa, znajduje się pomnik 650-lecia Różanki. W tym miejscu odchodzimy w 

szutrową drogę, między lasem a zabudowaniami, bez oznakowania. Szlak niebieski 

prowadzi dalej szosą, pod górę, by za chwilę ściąć jeden z zakosów. Niestety, 

ścieżka jest niewyraźna w terenie i autor zdecydował się obrać inny, równoległy 

wariant, zarazem bardziej czytelny. Przy okazji ograniczył tym samym kolejne 

odcinki po asfalcie, gdyż do Autostrady Sudeckiej dochodzimy ponownie dopiero 

przy ruinach wapiennika, czyli kilkaset metrów dalej, niż szlak niebieski. Dalej na 

szczęście szlak jest już czytelny w terenie i schodzimy nim w kierunku Międzylesia, 

3-krotnie ścinając serpentyny drogi prowadzącej z Różanki. Za wiaduktem linii 

kolejowej Kłodzko – Międzylesie szlak prowadzi po asfalcie. Pobocze jest miejscami 

wąskie, więc należy zachować szczególną ostrożność. Dopiero po dotarciu do 

ścisłego centrum Międzylesia pojawia się chodnik. 

 W tym mieście kończy się 14. etap. Warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie 

Międzylesia. Ta powstała już w XI w. osada posiada bowiem wiele zabytków. Jednym z 

nich jest zespół pałacowo-zamkowy (Fot. 87.) z Czarną Wieżą – pozostałością po XIV-

wiecznym, gotyckim zamku, zniszczonym w okresie wojen husyckich. W XVI wieku 

postawiono w miejscu dawnej warowni renesansowy pałac, przebudowany następnie w 

stylu barokowym. W 1974 r. obiekt w znacznym stopniu uległ uszkodzeniu w wyniku 

pożaru i do dziś trwają prace remontowe (Czerwiński 2012).  

 

 
Fot. 87. Dziedziniec zamku w Międzylesiu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

W Międzylesiu znajdują się też dwa kościoły z XV w., zniszczone w trakcie 

wojny trzydziestoletniej, później odbudowane w stylu barokowym. Jeden z nich, 
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kościół Bożego Ciała, od XVIII w. jest połączony z zamkiem. W jego wnętrzu 

można podziwiać interesującą ambonę z 1750 r. w kształcie łodzi Piotrowej, z 

masztem i żaglem (Czerwiński 2012, Fot. 88.).  

 

 
Fot. 88. Ambona w kościele Bożego Ciała w Międzylesiu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Warto również przejść się na rynek, który ma wyjątkowy, trójkątny kształt. 

Główny plac miasta otaczają kamienice z XVI-XIX w. Stoi tam również kolumna 

maryjna z XVII w. W pobliżu, przy ul. Sobieskiego, stoją dwa domy z podcieniami z 

XVIII w., tworzące dawniej zespół Siedmiu Braci (Czerwiński 2012). Mimo tego, iż 

w 1945 r. jeszcze stało wszystkie siedem budynków, pięciu z nich już nie ma
218

. 

Międzylesie jest małym miasteczkiem, ale całkiem przyzwoicie 

skomunikowanym. Z stacji kolejowej (ok. 1,5 km od centrum) jesteśmy w stanie 

przemieścić się pociągami Przewozów Regionalnych do Kłodzka, Legnicy, 

Wrocławia, Leszna, Poznania, a także czeskiego Lichkova
219

. Na miejscu znajduje 

się duża, nowa poczekalnia w budynku dworca, jednakże nie da się tam kupić 

biletów. Autobusami PKS-u z rynku pojedziemy tylko w dni robocze lub dni nauki 

szkolnej, w zależności od kursu. Możemy za ich pośrednictwem dostać się do 

Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej i okolicznych miejscowości
220

. Międzylesie niestety 

nie może się wykazać rozbudowaną bazą noclegową. Obiektów, w których możemy 

spędzić noc, jest zaledwie 6 (w tym jedno pole namiotowe)
221

, co wygląda 

specyficznie w porównaniu do niewielkich wsi, które mijaliśmy po drodze. W nich 
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 https://dolny-slask.org.pl/547332,Miedzylesie,Domy_tkaczy_Zespol_Siedmiu_Braci.html (dostęp: 

10.09.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=389644 (dostęp: 11.09.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71771 (dostęp: 11.09.2017 r.) 
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 http://www.mgok.eu/o-nas/informacja-turystyczna/baza-noclegowa (dostęp: 11.09.2017 r.) 
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również była podobna liczba obiektów, przy znacznie mniejszej liczbie mieszkańców 

i o wiele gorszym transporcie. W Międzylesiu warto wyposażyć się na kolejnych 

kilka dni, gdyż najbliższy, na pewno czynny sklep znajdziemy dopiero na etapie 18. 

w Lądku Zdroju. Z miasta można wyruszyć na wędrówkę dalszym ciągiem szlaku 

niebieskiego, który poprowadzi nas wspominaną wcześniej już trasą wokół Ziemi 

Kłodzkiej. Jest tu również szlak żółty, spotkany także w Spalonej, który w drugą 

stronę wiedzie w kierunku Przełęczy Międzyleskiej i granicy w Boboszowie. 

Początkowo za jego znakami, wraz z czerwonym szlakiem, prowadzi trasa 15. etapu. 

 

Etap 15. 

 

Tab. 19. Dane dotyczące etapu 15. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 15 

Miejsce startu Międzylesie 

Miejsce końca Hala pod Śnieżnikiem 

Przybliżony przebieg Międzylesie – Pisary – Trójmorski Wierch – Mały Śnieżnik – 

Hala pod Śnieżnikiem 

Długość etapu 19,7 km 

Najwyższy punkt Mały Śnieżnik (1326 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Międzylesie (436 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 25. Profil etapu 15. (opracowanie własne) 

 

 Przekraczając Nysę Kłodzką w Międzylesiu wkraczamy w Sudety 

Wschodnie. Pierwszym pasmem na naszej trasie będzie Masyw Śnieżnika – 
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najwyższy po Karkonoszach fragment Sudetów w Polsce. Aby dotrzeć na Halę pod 

Śnieżnikiem, gdzie kończy się etap, wyruszamy z Międzylesia szlakami czerwonym 

i żółtym w kierunku granicy z Republiką Czeską. Po przejściu przez rynek skręcamy 

w lewo i przechodząc obok Domów Tkaczy (Fot. 89.), wychodzimy asfaltową ul. 

Sobieskiego z miasta. 

 

 
Fot. 89. Domy Tkaczy w Międzylesiu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Szlaki prowadzi nas lekko pod górę. Za zabudowaniami charakter 

nawierzchni się zmienia. Gdzieniegdzie można zauważyć fragmenty mocno 

zdegradowanego asfaltu, jednakże drogę, po której wędrujemy, najlepiej nazwać 

szutrową. Po naszej lewej stronie roztacza się widok na Masyw Śnieżnika. Tuż przed 

osiągnięciem wierzchołka Sośnika szlak czerwony odbija od dotychczasowej trasy w 

lewo i teraz wędrujemy polną drogą do Pisar. Gdybyśmy poszli prosto, za żółtymi 

znakami, dotarlibyśmy do Boboszowa i Przełęczy Międzyleskiej. 

Przejście do wsi jest dość łagodne i po ok. 50 min docieramy do pierwszych 

zabudowań. W Pisarach autor nie zlokalizował sklepu. Jest za to przystanek 

autobusowy, z którego dwa razy dziennie (w dni nauki szkolnej) jedzie autobus – 

jeden do Jodłowa i chwilę później przez Międzylesie do Gajnika
222

. W miejscowości       

mamy również możliwość przenocować w jednym z 3 gospodarstw 

agroturystycznych
223,224,225

. Do wsi wkraczamy w pobliżu kościoła. Skręcamy 

najpierw w lewo w lokalną drogę z Boboszowa do Pisar, a po kilkunastu metrach, na 

                                                 
222

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71777 (dostęp: 16.09.2017 r.) 
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 http://www.miedzylesie.pl/6791/agroturystyka-casa-del-joko.html (dostęp: 16.09.2017 r.) 
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 http://www.miedzylesie.pl/4050/gospodarstwo-agroturystyczne-zielona-dolina.html (dostęp: 16.09.2017 r.) 
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 http://www.miedzylesie.pl/4045/gospodarstwo-agroturystyczne-osrodek-modrzewie.html (dostęp: 

16.09.2017 r.) 
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skrzyżowaniu z szosą z Międzylesia do Jodłowa, w prawo. Asfaltem idziemy przez 

wieś aż do jej końca, ok. 25 min. Przy ostatnich zabudowaniach szlak czerwony 

skręca w prawo. Polną drogą lekko podchodzimy w kierunku granicy z Republiką 

Czeską. Po ok. 200 m docieramy prostopadle do innej ścieżki i skręcamy w nią w 

lewo. Tym sposobem, po kilku minutach stajemy na granicy państwowej. Tu kończy 

się szlak czerwony i nasza dalsza wędrówka związana jest z granicznym szlakiem 

zielonym, którego przebiegu będziemy się trzymać przez najbliższe dwa etapy. 

Pierwsze kroki wzdłuż zielonych znaków to podejście na Opacz. Na przemian 

polnymi i leśnymi drogami dość szybko przecinamy kolejne poziomice, ale 

wędrówka nie należy do trudnych. Po 1h 40 min marszu osiągamy Przełęcz Jodłową. 

Tak naprawdę orograficznie ciężko ją zauważyć, gdyż stanowi jedynie płytkie siodło 

między niewiele wyższym Jeleńcem a Trójmorskim Wierchem. Jest to jednak 

niezwykle interesujące miejsce, gdyż w pobliżu, po polskiej stronie granicy, znajduje 

się źródło Nysy Kłodzkiej, jednej z najbardziej znaczących rzek regionu. Samo 

źródło to zaledwie niewielka strużka wypływająca między korzeniami, ale warto 

poświęcić kilka minut (szczególnie, że etap jest krótki) i podejść za znakami żółtymi 

i czerwonymi do źródełka. W pobliżu znajdują się tablice informacyjne (Fot. 90.) o 

samym miejscu, a także o rzece. 

 

 
Fot. 90. Dwujęzyczna tablica informacyjna przy źródle  

Nysy Kłodzkiej (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 
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 Z Przełęczy Jodłowej możemy powędrować dalej za znakami żółtymi i 

czerwonymi do Jodłowa, do kolejno dolnej lub górnej części wsi. W drugą stronę, 

szlakiem czerwonym, zejdziemy do czeskich miejscowości Králíky lub Horní 

Moravy (w drugim przypadku – schodząc po kilkuset metrach na szlak niebieski). 

Dalsza trasa prowadzi jednak cały czas grzbietem, wzdłuż zielonych, a teraz także 

czerwonych znaków na Trójmorski Wierch. Nazwa szczytu nie powstała bez 

powodu. Na jego stokach mają źródła rzeki należące do zlewisk trzech mórz: 

Bałtyckiego, Północnego i Czarnego. Ważną atrakcją jest stosunkowo nowa (z 2009 r.) 

wieża widokowa (Fot. 91.), z której można podziwiać widoki na Góry Bystrzyckie, 

Kotlinę Kłodzką, Śnieżnik, Wysoki Jesionik, a nawet Karkonosze
226

. 

 

 
Fot. 91. Wieża widokowa na Trójmorskim Wierchu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Ze szczytu kierujemy się w dalszym ciągu wzdłuż szlaków zielonego i 

czerwonego, które przeprowadzają nas łagodnie przez Puchacza do Przełęczy 

Puchacza. Możemy w tym miejscu odpocząć w niewielkiej wiacie. Stąd żółtym 

szlakiem istnieje opcja zejścia do Międzygórza, zaś czerwonym, trawersem po 

czeskiej stronie granicy, możemy udać się na Śnieżnik. Trzymamy się jednak 

znaków zielonych, które stosunkowo łagodnie prowadzą nas leśną ścieżką na Mały 

Śnieżnik. Po drodze las staje się coraz rzadszy, a drzewa niższe. Zgodnie z 
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 http://www.rozhlednovymrajem.cz/klepac/ (dostęp: 16.09.2017 r.) 



158 

 

podziałem na piętra roślinności, w Masywie Śnieżnika las iglasty regla górnego 

kończy się w okolicach 1250 m n.p.m. Powyżej znajdują się łąki górskie i 

traworośla, a także sztucznie wprowadzona na tym obszarze kosodrzewina 

(Krajewski, Raszka 2011). W związku z tym na wierzchołku Małego Śnieżnika 

(1326 m n.p.m.) las jest już karłowaty i bardzo rzadki. Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy, na obszarze, którego się znajdujemy, jest wyjątkowo cenny 

przyrodniczo. Z rzadko spotykanych w Polsce ssaków warto przytoczyć 

występującego tu muflona oraz kozicę – jest to jej jedyne stanowisko w kraju poza 

Tatrami (Krajewski, Raszka 2011). Niezwykle rzadko obserwowane są w tym 

rejonie również niedźwiedzie i wilki (Brygier, Dudziak 2010). 

 Dalszy odcinek jest już łagodnym zejściem w kierunku Hali pod 

Śnieżnikiem. Szlak zielony na Małym Śnieżniku odchodzi od granicy państwowej, 

by za chwilę połączyć się ze szlakiem niebieskim z Międzylesia i w ciągu ok. 30 min 

dotrzeć do Schroniska na Śnieżniku (Fot. 92.). Jego nazwa jest jednak mylna, gdyż 

do szczytu jest jeszcze stąd ok. 45 min. W rzeczywistości znajduje się ono na Hali 

pod Śnieżnikiem, która położona jest 200 m poniżej najwyższego wierzchołka 

Sudetów Wschodnich po polskiej stronie granicy. 

 

 
Fot. 92. Schronisko na Śnieżniku (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Hala pod Śnieżnikiem jest węzłem szlaków. Spotykamy w tym miejscu m.in. 

GSS, który podchodzi tu od Międzygórza, by dalej przez Żmijowiec i Czarną Górę 

skierować się w stronę Lądka Zdrój. Do Międzygórza warto udać się w ramach 

osobnej wycieczki lub dnia przerwy. Zejście czerwonym szlakiem zajmie nam ok. 

1,5 h. Międzygórze było niezwykle popularnym na przełomie XIX i XX w. 

letniskiem. Z tamtych czasów pochodzi znaczna część urokliwej zabudowy 
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miejscowości. Wówczas modny był styl szwajcarski i norweski, co widać po domach 

w Międzygórzu (Fot. 93.). Kolejną atrakcją jest Wodospad Wilczki – drugi co do 

wysokości (21 m) po polskiej stronie Sudetów (Czerwiński 2012). Warto odwiedzić 

także Ogród Bajek, który cieszy się dużą popularnością wśród dzieci oraz 

Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na zboczach Iglicznej. Z miejscowości 

odjeżdżają autobusy do Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka, większość niestety tylko w 

dni nauki szkolnej i robocze
227

. Międzygórze obecnie ponownie stara się 

pretendować do miana kurortu górskiego. Widać to po liczbie obiektów 

noclegowych, których jest tu obecnie 16 
228

. W miejscowości bez problemu możemy 

się również wyposażyć w podstawowy asortyment spożywczy i higieniczny. 

 

 
Fot. 93. Stylowa zabudowa Międzygórza (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

Na Hali pod Śnieżnikiem zaczyna się też szlak żółty, którym możemy zejść 

obok Jaskini Niedźwiedziej (miejsce warte uwagi, przy innej okazji) do Kletna i 

Stronia Śląskiego. Trzymając się dalej szlaku niebieskiego minęlibyśmy trawersem 

od NW Śnieżnik i udali się w kierunku Gór Złotych, unikając wchodzenia na główne 

grzbiety. Kolejnego dnia skorzystamy ze znaków zielonych, które prowadzą nas od 

okolic Pisar, by podczas etapu 16. wprowadzić nas na Śnieżnik. 
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Etap 16. 

 

Tab. 20. Dane dotyczące etapu 16. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 16 

Miejsce startu Hala pod Śnieżnikiem 

Miejsce końca Wiata pod Rudawcem 

Przybliżony przebieg Hala pod Śnieżnikiem – Śnieżnik – Przełęcz Płoszczyna – 

Rudawiec – Puszcza Śnieżnej Białki – Wiata pod Rudawcem 

Długość etapu 18,3 km 

Najwyższy punkt Śnieżnik (1426 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Przełęcz Płoszczyna (817 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Śnieżnik (Masyw Śnieżnika) – 1426 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 26. Profil etapu 16. (opracowanie własne) 

 

 Kolejny etap jest stosunkowo krótki, co umożliwia nam spokojną wędrówkę 

oraz możliwość późniejszego wyjścia na trasę. Ze schroniska wyruszamy szlakiem 

zielonym na Śnieżnik. Początkowo idziemy leśną ścieżką, by wychodząc ponad 

granicę lasu razem z czerwonym szlakiem (dołączył od prawej) wyjść na rozległą 

kopułę szczytową. Niestety, oba szlaki idą na pewnym fragmencie w niewielkiej 

odległości od siebie, a brak dokładnego oznakowania spowodował powstanie bardzo 

szerokiej strefy rozdeptania (Fot. 94.). Autor postuluje wykonanie w tym miejscu 

stosownych zabezpieczeń np. proponowanych przez siebie w jednej z poprzednich 

prac niskich, drewnianych płotków znanych z bieszczadzkich połonin lub 

tworzonych obecnie w Karkonoszach systemów zasieków z chrustu ułożonych 
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wzdłuż szlaku, na jego poboczu (Cybulski 2016). Zapobiegłoby to z pewnością 

niszczeniu roślinności i podłoża kopuły szczytowej Śnieżnika. 

 

 
Fot. 94. Strefa rozdeptania na szlaku prowadzącym na Śnieżnik, osoba pośrodku  

zdjęcia przedstawiona została jako skala porównawcza do wielkości zjawiska  

(fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Śnieżnik dawniej słynął z wieży widokowej na szczycie. Powstały w latach 

1895-1899 obiekt niestety po II wojnie światowej został opuszczony i stopniowo 

ulegał degradacji. Zły stan wieży przyczynił się do wysadzenia jej w 1973 r. 

(Czerwiński 2012). Od tego czasu wierzchołek stanowi gruzowisko pozostałe po tym 

obiekcie (Fot. 95.). Planowana była odbudowa wieży, ale pod koniec 2016 r. okazało 

się, iż Związek Gmin Śnieżnickich nie otrzymał z UE pieniędzy na ten cel
229

. Ze 

szczytu mimo to roztacza się rozległa panorama umożliwiająca obserwacje prawie 

całych Sudetów – od Wysokiego Jesionika, przez pasma otaczające Ziemię Kłodzką 

(Fot. 96.), aż po Karkonosze. 
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Fot. 95. Gruzowisko po wieży widokowej na Śnieżniku (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

 
Fot. 96. Widok ze Śnieżnika na trasę 15. etapu - na drugim planie od lewej:  

Trójmorski Wierch, Puchacz i Mały Śnieżnik (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

  

Korzystając z niewielkiego dystansu do pokonania na tym etapie, warto udać 

się ze Śnieżnika na krótki spacer (ok. 1 km) czerwonym szlakiem do źródeł rzeki 

Morawy. Znajdują się tu również ruiny schroniska Liechtensteinova Bouda. Wartym 

uwagi elementem jest zachowana w świetnym stanie rzeźba słonika z 1932 r.      

(Fot. 97.). Powstała ona jako ekstrawagancki pomysł stowarzyszenia artystycznego 

Jescher
230

. Sam obszar źródłowy Morawy również jest niezwykle interesujący. 

Zarówno ze względu na widoki, które rozpościerają się ze źródeł, ale również 

geologiczną przeszłość tego miejsca. Przypuszcza się, że nie tylko Karkonosze 

spośród sudeckich pasm posiadały swoje lodowce i lodowczyki górskie. Obecnie 

istnieją dowody na glacjalną przeszłość górnej części Doliny Morawy. 

Charakterystyczne zagłębienie terenu, nieco poniżej źródła Morawy, nazywane jest 

przez geologów niszą niwalną, czyli pozostałością po nie w pełni wykształconym 

                                                 
230

 https://dolny-slask.org.pl/5240061,Rzezba_slonia.html (dostęp: 16.09.2017 r.) 
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lodowcu górskim (Krajewski, Raszka 2011). Niewątpliwie strome zbocza doliny w 

tym miejscu mogą kojarzyć się z podobną formą terenu, jaką stanowi Biały Jar w 

Karkonoszach. 

 

 
Fot. 97. Rzeźba słonika przy ruinach Liechtensteinovej Chaty (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Po powrocie na Śnieżnik udajemy się w dalszą wędrówkę szlakiem zielonym 

wzdłuż grzbietu. Początkowo zejście jest dość strome. Lekkie wypłaszczenie 

występuje w rejonie Głębokich Jam, jednakże dalej ponownie schodzimy 

stosunkowo stromo. Co jakiś czas będzie w niewielkiej odległości od naszej ścieżki 

przechodzić czeski szlak czerwony. Przy pierwszej takiej sytuacji, w razie załamania 

pogody lub kryzysowej sytuacji, można udać się do znajdującej się tuż po drugiej 

stronie granicy Františkovej Chaty. Obiekt ten należy do Horskiej Služby, czeskiego 

odpowiednika GOPR-u. Rzadko kiedy ktoś bywa w chatce, ale urządzono przy niej 

zadaszone pomieszczenie, w którym można się schronić, a nawet spędzić noc. Na 

ścianach budynku znajdują się numery telefonów, z których można skorzystać w 

razie potrzeby ratunku. Z usług Horskiej Služby należy jednak korzystać rozważnie, 

gdyż są one płatne
231

. 

 Zejście ze Śnieżnika szlakiem zielonym staje się bardziej łagodne dopiero w 

pobliżu Siodła Martena. W tym miejscu od lewej dochodzi do nas szlak żółty z 

Bolesławowa. Można tu także skręcić w las w prawo, by po kilkudziesięciu metrach 

dojść do czeskich szlaków czerwonego i niebieskiego. Przy nich, bardzo blisko 

granicy, stoi kolejna wiata ze źródełkiem wody pitnej mającym ujście... w wiacie. Po 

krótkim odpoczynku wracamy na grzbietowy szlak graniczny i teraz znacznie 

                                                 
231

 https://www.horskasluzba.cz/data/web/download/cennik-specialnich-vykonu/hscr-information-
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łagodniej wędrujemy w kierunku Rykowiska, by z niego zejść do Przełęczy 

Płoszczyna. Odcinek ten zajmuje nam nieco ponad 1h. 

Na przełęczy łączą się dwie historyczne drogi – Droga Staromorawska i 

Droga Morawska. Obie prowadziły od Bolesławowa przez to siodło na Morawy, lecz 

pierwsza z nich jest już nieco zapomniana i obecnie korzysta się głównie z nowszej, 

asfaltowej szosy, zwanej Drogą Morawską. Na przełęczy znajduje się też Chata 

Kladské Sedlo (Fot. 98.), która prowadzi noclegi i małą gastronomię. Warto 

zatrzymać się tu na chwilę i posilić przed dalszą drogą. To ostatnia możliwość aż do 

Lądka Zdroju, by nabyć jakieś płyny na trasę. Z tego miejsca niestety nie kursuje 

komunikacja publiczna. Jeśli ktoś chciałby swoją wędrówkę zakończyć na Przełęczy 

Płoszczyna, to musiałby udać się szlakiem żółtym do Bolesławowa, co zajmuje ok. 

1,5h. Z tego dawnego miasteczka kursują autobusy do Kłodzka, Stronia Śląskiego, 

Bystrzycy Kłodzkiej i Lądka Zdroju, ale tylko w dni nauki szkolnej
232

. 

 

 
Fot. 98. Autor przy Chacie Kladské Sedlo (fot. K. Sikorska, sierpień 2016 r.) 

 

 Dalsza wędrówka prowadzi już po Górach Złotych, które Przełęcz 

Płoszczyna oddziela od Masywu Śnieżnika. Szerokie, leśne dukty i niemalże zupełny 

brak turystów na szlakach to cechy charakterystyczne tego pasma. Z przełęczy 

podchodzimy początkowo łagodnie, a później nieco bardziej stromo, szeroką ścieżką 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71826 (dostęp: 17.09.2017 r.) 
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przez las. Podejście na Sierstkową będzie ostatnim tak znaczącym na 16. etapie. 

Kolejne kilometry prowadzą po łagodnie pofałdowanym grzbiecie. W wyższych 

partiach, w pobliżu Rudych Krzyży i Rudawca, odsłonią się przed nami ograniczone 

widoki na Kotlinę Kłodzką i Masyw Śnieżnika. Po drodze, przez krótki odcinek (w 

okolicy Jeleniej Kopy), wraz ze szlakiem zielonym będzie prowadził nas również 

szlak czerwony, znany z wcześniejszych fragmentów trasy. Odchodząc od naszej 

ścieżki w prawo, schodzi przez Medvědí Boudę w kierunku Chaty Paprsek. W 

drugiej ze wspomnianych lokalizacji można zarówno przenocować, jak i posilić się, 

gdyż miejsce to funkcjonuje jako obiekt noclegowy z restauracją. W sezonie 

zimowym zaś przy Paprsku działają krótkie trasy narciarskie z wyciągami. Warto tu 

zajść, choć autor poleca uczynić to na kolejnym etapie, gdyż do Paprska będzie bliżej 

z okolic Postawnej. 

 Po odejściu szlaku czerwonego w prawo, nasza ścieżka się zwęża, choć 

nadal pozostaje dość wyraźna. Zielone znaki prowadzą łagodnie w najwyższe 

partie Gór Złotych. Krótkie, choć niezbyt strome podejście czeka nas jeszcze na 

Rudawiec (Fot. 99.). Według autorów Korony Gór Polski, jest to najwyższy szczyt 

Gór Bialskich
233

. Znajduje się tutaj również stosowna tabliczka informacyjna i 

narzędzie (pomarańczowy klips przywiązany do drogowskazu), którym można 

zaznaczyć w książeczce zdobywców KGP fakt osiągnięcia tego szczytu. 

 

 
Fot. 99. Wierzchołek Rudawca (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

 Z Rudawca do mety zostało ok. 2,5 km spokojnego marszu w dół. Na Iwince 

szlak zielony skręca w lewo od granicznej ścieżki i prowadzi nas w głąb Rezerwatu 
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 Więcej na temat problemu Gór Bialskich i Rudawca autor napisał w rozdziale 2., dotyczącym 

koron górskich. 
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„Puszcza Śnieżnej Białki” (Fot. 100.). Został on utworzony w 1963 r. w celu ochrony 

lasu regla dolnego i górnego o charakterze puszczańskim (Krajewski, Raszka 2011). 

Autor przyznaje, że miejsce to wywarło na nim duże wrażenie. Ingerencja człowieka 

w ten obszar została ograniczona niemalże do zera, co widać po otaczającej nas 

roślinności. Jedne antropogeniczne przemiany to ścieżka (bardzo wąska, bez rozejść 

i skrótów), którą prowadzi szlak zielony i fundamenty dawnej chatki, dziś już ledwo 

widoczne.  

 

 
Fot. 100. Szlak zielony w Puszczy Śnieżnej Białki (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

 Szlak zielony doprowadza nas do Duktu nad Spławami, pod koniec zejścia 

dość stromo, po czym przecina leśną drogę i schodzi w kierunku Bielic
234

. My na 

skrzyżowaniu skręcamy jednak w prawo, bez szlaku, by po kilkuset metrach dotrzeć 

do dużej wiaty wypoczynkowej z piętrem przystosowanym do noclegu (Fot. 101.). 

Autor był w tym miejscu dwukrotnie w odstępie dwóch lat (2014 i 2016). Mimo 

naprawdę dobrego stanu wiata została w tym czasie wyremontowana, co pokazuje 

jak bardzo miejscowe nadleśnictwo dba o podobne obiekty na swoim terenie. Inne 

wiaty na tym obszarze, w których miał okazję przebywać autor, również sprawiały 

wrażenie niedawno odnowionych. To bardzo pozytywny znak, tym bardziej, że nie 

widać śladów zniszczeń, dość częstych w takich ogólnodostępnych obiektach. 

 

                                                 
234

 O Bielicach więcej w opisie etapu 17. 
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Fot. 101. Wiata pod Rudawcem (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

Etap 17. 

 

Tab. 21. Dane dotyczące etapu 17. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 17 

Miejsce startu Wiata pod Rudawcem 

Miejsce końca Przełęcz Dział 

Przybliżony przebieg Wiata pod Rudawcem – Dukt nad Spławami – Postawna – 

Przełęcz Trzech Granic – Bielice – Czernica – Przełęcz Dział 

Długość etapu 20,2 km 

Najwyższy punkt stok Travnej Hory (1120 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Bielice (746 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Postawna (Góry Złote) – 1117 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 27. Profil etapu 17. (opracowanie własne) 
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 Na tym etapie, aż do Przełęczy Trzech Granic, nie występuje oznakowanie. O 

ile wędrówka Duktem nad Spławami jest prosta, gdyż ta leśna droga jest szeroka i 

wyraźna, o tyle pewien problem na pewno stanowić będzie przejście przez Postawną. 

Ścieżki, którymi będziemy podchodzić przez szczyt do granicy z Republiką Czeską, 

nie występują na ogólnodostępnych mapach i ich wytyczenie jest wynikiem prac 

terenowych autora. Oczywiście Szlak KPS został poprowadzony po ścieżkach już 

istniejących, ale nie zmienia to faktu, iż na niektórych odcinkach trzeba będzie 

zachować czujność, gdyż kopuła szczytowa Postawnej jest bardzo rozległa i łatwo 

się na niej zgubić. 

 Początek trasy to wędrówka wspomnianym Duktem nad Spławami. To 

szeroka, leśna droga, o szutrowej nawierzchni, która łagodnie powadzi wzdłuż 

poziomic. Przez większość czasu wędrujemy lasem i tylko w pobliżu Działowego 

Siodła, przekraczając źródłowe strumienie Białej Lądeckiej, odsłoni się przed nami 

widok na wyraźnie górujące nad okolicą Kowadło. W tym samym rejonie, przy 

skrzyżowaniu leśnych dróg, znajduje się drogowskaz do Paprska oddalonego o 

zaledwie 1,8 km (Fot. 102.). Za znakami szlaków narciarskich można udać się do 

tego obiektu, by skosztować potraw kuchni czeskiej. 

 

 
Fot. 102. Drogowskaz do Paprska przy Dukcie nad Spławami (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

 Idąc dalej Duktem nad Spławami mniej więcej po 4 km od wyruszenia z 

wiaty zaczynamy okrążać Postawną. Od drogowskazu na Paprsek do odejścia ścieżki 

na najwyższy szczyt polskich Gór Złotych zostało nam ok. 1,4 km. Po pokonaniu 

tego dystansu od dotychczasowej drogi należy skręcić w prawo, pod ostrym kątem, 

lekko pod górę. Podchodząc na Postawną przy rozejściach ścieżek (będą dwa) należy 

zawsze wybierać tę lewą. W momencie, gdy można zacząć się zastanawiać, czy 
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obrało się dobrą trasę, widoczne staje się drzewo z tabliczką informującą o zdobyciu 

Postawnej (1117 m n.p.m., Fot. 103.). Ścieżki na szczycie są stosunkowo wyraźne, 

brakuje jednak oznakowania i dobrego przetarcia, które sugerowałoby właściwy 

wybór w chwilach zawahania. Zdaniem autora wejście na Postawną od strony Duktu 

nad Spławami jest łatwiejsze nawigacyjnie i wyraźniejsze od tego, które prowadzi od 

ścieżki granicznej. W trakcie tego krótkiego i łagodnego podejścia warto również 

przystanąć od czasu do czasu, gdyż panorama na Masyw Śnieżnika robi duże 

wrażenie. 

 

 
Fot. 103. Autor z dziewczyną na szczycie Postawnej (fot. samowyzwalacz, sierpień 2016 r.) 

 

 Ze szczytu należy kierować się jedną z niezbyt wyraźnych ścieżek, przez 

jagodowe krzaki, w stronę ogrodzenia z drucianej siatki. Dochodząc do niego, 

idziemy w lewo i przy narożniku skręcamy w prawo, wzdłuż ogrodzenia. Na tym 

odcinku ścieżka jest stosunkowo wyraźna. Gdy siatka się kończy, staramy się 

utrzymać dotychczasowy azymut i mało widoczną ścieżką dochodzimy w ten sposób 

do granicznej przecinki, w najwyższym punkcie polskich Gór Złotych. Z tego 

miejsca można udać się na Travną Horę, na której stoku się znajdujemy, by w ciągu 

5 min dotrzeć na niewielką, kwarcytową formację skalną wieńczącą jej wierzchołek 

(Večeřa 2013). 

 Ścieżką graniczną kierujemy się w lewo. Początkowo lekko schodzimy, by 

potem wędrować już po niemalże płaskim grzbiecie. Na trasie czeka nas jednak 

krótkie podejście na niepasujący do otoczenia Brusek (Fot. 104.), który stanowi 

kilkumetrową wychodnię skał metamorficznych i jest zaledwie o 1 m niższy od 

Postawnej.  
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Fot. 104. Skałki na szczycie Bruska (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Za Bruskiem ponownie graniczna ścieżka się wypłaszcza i po ok. 500 m 

docieramy do Przełęczy Trzech Granic (Fot. 105.). W tym miejscu znajduje się 

wiata, w której można spędzić noc, a obok niej – zadaszone ławy. Na przełęczy 

pierwszy raz na etapie 17. spotykamy znakowane szlaki piesze. Idąc szlakiem 

czerwonym przejdziemy przez najwyższy w całych Górach Złotych Smrk (1125 m 

n.p.m.), by następnie zacząć schodzić do Ramzovej. Wybierając znaki zielone 

okrążylibyśmy Travną Horę i zeszli do Ostružnej, natomiast szlak niebieski 

poprowadzi nas do Petříkova.  

 

 
Fot. 105. Przełęcz Trzech Granic (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Naszym dalszym przewodnikiem zostaną znaki żółte, które w najwyższe 

partie Gór Złotych dochodzą od wschodu, z Wysokiego Jesionika. Idąc za nimi w 

lewo, w kierunku północno-zachodnim, wędrujemy dalej grzbietem. Początkowo 

łagodnie, by za Smrekiem Trójkątnym zacząć stromo schodzić w dół. Ta część 

pasma w swych górnych partiach jest prawie bezleśna. Dzięki temu rozpościerają się 
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stąd szerokie widoki na okoliczne góry. Schodząc nieco niżej, po ok. 40 min marszu 

z Przełęczy Trzech Granic, za dobre punkty widokowe posłużą nam także skałki na 

Klinowcu. 

Idąc dalej szlakiem żółtym docieramy po 45 min od Klinowca do szlaku 

zielonego, który schodzi z Kowadła. Szczyt stanowi przyzwoity punkt widokowy na 

okolicę. W razie dobrego czasu na trasie i wystarczających sił można podejść (dość 

stromo!) ok. 100 m w pionie na ten górujący nad Bielicami wierzchołek. Na szczyt 

prowadzi również szlak żółty. My jednak skręcamy za zielonymi znakami w dół i 

stromo schodzimy leśną ścieżką do doliny Białej Lądeckiej. Po 30 min jesteśmy w 

Bielicach przy pętli autobusowej. W dni nauki szkolnej odjeżdżają stąd autobusy do 

Kłodzka i Lądka Zdroju (jeden wcześnie rano) i Stronia Śląskiego (trzy)
235

. We wsi 

nie ma niestety sklepu, ale istnieje całkiem rozbudowana baza noclegowa – noc 

możemy spędzić w aż 7 obiektach świadczących tego typu usługi
236

. Bielice zawsze 

były uważane za dość odludne miejsce, położone na przysłowiowym „końcu świata”. 

Z tego zapewne powodu okolice wsi posłużyły za plan w filmie Baza ludzi umarłych, 

gdzie „grały” Bieszczady. Film ten powstał na podstawie powieści Marka Hłaski pt. 

Następny do raju, której autor w latach 50. XX w. pracował jako kierowca 

ciężarówki zwożącej drewno z okolic Bielic. Prywatne doświadczenia zdobyte w 

tych okolicach skłoniły Hłaskę do napisania książki
237

. 

Z Bielic możemy się udać zielonym szlakiem w kierunku wiaty pod 

Rudawcem lub żółtym, który w tym miejscu się zaczyna, stromo na Czernicę. 

Początkowo oba szlaki idą razem wzdłuż Białej Lądeckiej, ale po 5 min skręcamy 

pod górę za żółtymi znakami. Leśna ścieżka stromo wyprowadza nas z doliny na 

stoki Szerokiej Kopy, którą ostatecznie okrąża od północnego-wschodu. W okolicy 

Bialskiego Duktu następuje niewielkie wypłaszczenie, ale zaraz po przecięciu tej 

szerokiej ścieżki szlak ponownie pnie się stromo na Płoskę – jedno z ramion 

Czernicy. Z niej na szczyt zostało ok. 20 min już nieco łagodniejszego podejścia. 

Na Czernicy od 2014 r. stoi wieża widokowa, z której można podziwiać 

Kotlinę Kłodzką wraz z otaczającymi ją pasmami, Wysoki Jesionik, a przy dobrej 

widoczności nawet Karkonosze
238

. Szczyt stanowi też krzyżówkę dwóch szlaków. 

Poza naszym żółtym prowadzi na niego również szlak czerwony z Przełęczy 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71831 (dostęp: 17.09.2017 r.) 
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 http://www.bielice.info.pl/noclegi-i-kwatery.html (dostęp: 17.09.2017 r.) 
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 http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5271 (dostęp: 17.09.2017 r.) 
238

 http://turystaklodzki.pl/otwarcie-wiezy-widokowej-na-czernicy/ (dostęp: 17.09.2017 r.) 
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Gierałtowskiej na Przełęcz Suchą. Oba szlaki bezpośrednio (żółty) lub pośrednio 

(czerwony) doprowadzą nas na metę etapu na Przełęczy Dział w tym samym czasie, 

jednakże autor zadecydował, aby zejść za znakami czerwonymi do szlaku 

niebieskiego, a następnie w prawo. Wiąże się to co prawda z koniecznością 

wędrówki po asfalcie przez ostatnie 40 min trasy, ale trasa jest wyłączona z użytku 

dla samochodów osobowych, a co najważniejsze – jest niezwykle widokowa (Fot. 

106.). Na jednym z punktów widokowych została postawiona nawet ławeczka, na 

której można przysiąść i obserwować zachód słońca. Z niej już niedaleko do 

Przełęczy Dział, gdzie kończy się etap 17. 

 

 
Fot. 106. Widoki ze szlaku niebieskiego między Czernicą  

a Przełęczą Dział (fot. K. Sikorska, sierpień 2016 r.) 

 

 Na Przełęczy Dział znajduje się wiata noclegowa (Fot. 107.). Co prawda nie 

jest ona aż tak rozbudowana jak ta pod Postawną, ale autor osobiście sprawdził 

podczas badań terenowych możliwość spędzenia w niej nocy i nie stwierdził 

problemów. W chłodniejsze noce konieczne może być zabranie ze sobą zimowego 

śpiwora, gdyż wiata posiada tylko trzy ściany i dach, w związku z czym może być w 

niej mniej komfortowo niż w zabudowanym ze wszystkich stron obiekcie. Spać 

można na ławach ustawionych wzdłuż ścian. Jest to jednak nowy schron i zadbany, 

w związku z powyższym nie należy się obawiać o np. przeciekający dach. 
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Fot. 107. Wiata na Przełęczy Dział (fot. D. Cybulski, sierpień 2016 r.) 

 

 W razie konieczności zakończenia wycieczki w tych okolicach lub potrzeby 

noclegu w lepszych warunkach, sugerowane jest zejście szlakiem żółtym (1h 10min) 

przez dawną osadę Popków i Goszów do Stronia Śląskiego. Miejsca noclegowe 

znajdą się już w Goszowie (4 obiekty, w tym: 2 to pokoje gościnne, 1 gospodarstwo 

agroturystyczne i 1 domek do wynajęcia
239

), ale najlepiej zejść do Stronia Śląskiego, 

gdyż tam poza noclegami (31 obiektów, głównie pokoje gościnne
240

) znajdziemy 

również sklepy spożywcze, punkty gastronomiczne oraz możliwość transportu do 

Kłodzka i Wrocławia, a także do Lądka Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Bolesławowa i 

Bielic (w dni nauki szkolnej)
241

. 

 

Etap 18. 

 

Tab. 22. Dane dotyczące etapu 18. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 18 

Miejsce startu Przełęcz Dział 

Miejsce końca Radochów 

Przybliżony przebieg Przełęcz Dział – Stara Droga Kresowa – Stary Gierałtów – 

Zamek Karpień – Trojak – Lądek Zdrój – Radochów 

Długość etapu 17,4 km 

Najwyższy punkt Stara Droga Kresowa (926 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Radochów (397 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 
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 http://www.stronie.pl/12/mapa_obiektow.html#city=Gosz%C3%B3w&nameSearch=Wpisz+nazw%C4 
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Rys. 28. Profil etapu 18. (opracowanie własne) 

 

 Z Przełęczy Dział wyruszamy na kolejny etap Starą Drogą Kresową, wzdłuż 

której prowadzi szlak niebieski. On też będzie naszym przewodnikiem na całym 

odcinku do Radochowa, a także podczas znacznej części etapu w Górach Bardzkich. 

Początkowo szlak prowadzi asfaltem, który po ok. 800 m skręca w prawo. 

Wchodzimy tym samym, za znakami niebieskimi, na leśną ścieżkę, która po 

przejściu przez płytkie siodło między Gołogrzbietem a Gołogórą zaczyna schodzić w 

kierunku Gierałtowic. W pobliżu skrzyżowania z Bialską Drogą szlak mija po prawej 

stronie grupę skalną Trzy Siostry, do której prowadzi drogowskaz. Wystarczy odbić 

od szlaku ok. 100 m, by móc stanąć u stóp zbudowanych z gnejsów gierałtowskich 

skał. Nazwa Trzech Sióstr pochodzi od legendy o smoku, który miał mieć swoją 

siedzibę na pobliskim Łyścu. Pewnego razu bestia porwała 3 mężczyzn, a ich żony, 

będące siostrami, udały się z okupem na Łysiec, by wykupić swoich mężów. Po 

drodze napotkały jednak smoka i zaskoczone skamieniały (Martynowski, Mazurski 

1988). Na te skalne grzędy prowadzi kilka dróg wspinaczkowych, jednak na jedną ze 

skał można wejść nawet bez asekuracji – roztacza się z niej widok na dolinę Białej 

Lądeckiej i Góry Złote. 

 Minąwszy Trzy Siostry przekraczamy Bialską Drogę i schodzimy dalej do 

Starego Gierałtowa. Do pierwszych zabudowań wsi dochodzimy leśną, a potem 

polną ścieżką w ok. 30 min od opuszczenia skałek. W Starym Gierałtowie istnieje 8 

obiektów noclegowych, głównie o charakterze gospodarstw agroturystycznych, choć 

[n.p.m.] 
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jest tu również jedno duże (120 miejsc) centrum wypoczynkowo-konferencyjne
242

. 

Ponadto zaraz po wejściu do wsi ukaże nam się duża wiata, zapewne używana przez 

mieszkańców podczas lokalnych festynów. Nikt zapewne nie oprotestowałby 

ewentualnego noclegu w niej. Przez wieś jeżdżą dokładnie te same autobusy, co do 

Bielic, w związku z czym nie należy się spodziewać transportu publicznego w inne 

dni, niż dni nauki szkolnej, w tym tylko jeden poranny do Kłodzka
243

. W Starym 

Gierałtowie nie ma też sklepu. W związku z tym zapasy uzupełnić będzie można 

dopiero za 7,5 km w Lądku Zdrój. 

 We wsi skręcamy w lewo i asfaltem idziemy ok. 0,5 km. Po tym odcinku 

szlak niebieski skręca w prawo w polną drogę. Idąc skrajem lasu szlak obchodzi 

wzgórze Kłobka i delikatnie się wznosi. Niedługo po wejściu do lasu docieramy do 

drogi, która prowadziła ze Stronia Śląskiego do dawnej osady Karpno. Skręcamy w 

nią w prawo, by po ok. 0,5 km skręcić ponownie, tym razem w lewo, pod górę. Szlak 

niebieski wyprowadza nas w ten sposób do równoległej leśnej drogi zwanej Drogą 

Gierałtowską. Idąc nią dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem zielonym – tym 

samym, którym z Masywu Śnieżnika przeszliśmy w Góry Złote i ostatni raz 

widzieliśmy w pobliżu Kowadła. Dalej oba szlaki stosunkowo stromo wyprowadzają 

nas na Karpiak, na szczycie którego znajdują się ruiny zamku Karpień. Jest to bardzo 

stary gród, którego założenie wiąże się z przebywającymi na tych terenach od VI do 

XI w. Chorwatami. Podczas swojej wyprawy na Czechy miał się tu podobno 

zatrzymać Bolesław Chrobry. Pierwszy raz w dokumentach zamek jest 

wzmiankowany dopiero w 1346 r. Niestety w okresie wojen husyckich zamek został 

zdobyty i przez najbliższe 100 lat jego zarządcy prowadzili stąd liczne łupieżcze 

wyprawy na okoliczne miejscowości, co skończyło się najpierw w 1443 r. spaleniem 

zamku, a gdy to nie pomogło – zupełną jego likwidacją w 1543 r. Od tej pory 

warownia była traktowana jako źródło materiału budowlanego. Dopiero w XIX w. 

miejsce to stało się popularnym celem wycieczek kuracjuszy z Lądka Zdrój. 

Wówczas wyryto w skale plan pierwotnego zamku, niestety coraz trudniejszy do 

odczytania (Martynowski, Mazurski 1988). 

                                                 
242

 http://www.stronie.pl/12/mapa_obiektow.html#city=Stary+Giera%C5%82t%C3%B3w&nameSearch= 

Wpisz+nazw%C4%99&redirectPage=%2F12%2Fmapa_obiektow.html&object_map_id=0&action=fil

ter&mapaObiektow_p=1&IdKategoria%5B%5D=20&pagination=1&ajaxmethod=post (dostęp: 

17.09.2017 r.) 
243

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71828 (dostęp: 17.09.2017 r.) 
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 Z zamku kierujemy się na Kobyliczne Siodło, gdzie szlak zielony skręca do 

dawnej osady Karpno, po której został tylko kościół i budynek obecnej leśniczówki. 

Na siodle znajduje się też wiata, w której można odpocząć i w razie potrzeby spędzić 

noc, choć niestety na ziemi. My zaś kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim, 

który prowadzi nas pod górę na Trojak. Na szczycie są liczne skałki z gnejsów 

gierałtowskich. Na jednej z nich (Trojan) znajduje się łatwo dostępny punkt 

widokowy na Lądek Zdrój. Sąsiednie skałki są popularne wśród wspinaczy, którzy 

wytyczyli tu liczne, oryginalnie nazywające się drogi (Ihnatowicz, Stachowiak 

2013a). 

 Z Trojaka szlak niebieski prowadzi w dół, stosunkowo stromo, w kierunku 

Lądka Zdroju. Do części uzdrowiskowej docieramy po ok. 30 min marszu. Jest to 

jedna z najstarszych na Śląsku miejscowości pełniących funkcje lecznicze 

(Czerwiński 2012). Miejscowe wody mineralne są wodami siarczkowymi o 

wyraźnym posmaku siarkowodoru. Część z ogólnodostępnych źródeł na terenie 

miejscowości jest również termalna. Z niektórych z nich wypływają wody 

radoczynne (Ihnatowicz, Stachowiak 2013a). Pośród licznych zabytków Lądka 

Zdroju należy wymienić ratusz z XIX w. (Fot. 108.), otaczające rynek kamienice 

(głównie z wieku XVIII), zabudowę uzdrowiskową z zakładami leczniczymi Jerzy 

(najstarsze fragmenty z XV w.) i Wojciech (z XVII w., przebudowany w XIX w.), a 

także obiekty sakralne m.in. barokowy kościół parafialny Narodzenia NMP 

(Czerwiński 2012). Przechodząc przez miasto szlakiem niebieskim na pewno każdy 

zwróci też uwagę na ruiny ewangelickiej świątyni, położone w niewielkiej odległości 

od rynku. Także w jego pobliżu znajduje się XVI-wieczny, kamienny most nad Białą 

Lądecką, ozdobiony figurą św. Jana Nepomucena (Fot. 109.). Z racji dość krótkiego 

etapu i sporej liczby atrakcji warto poświęcić chociaż chwilę na zwiedzanie 

miejscowości i kurację lądecką wodą mineralną. 
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Fot. 108. Ratusz w Lądku Zdrój (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 
Fot. 109. Most z XVI w. nad Białą Lądecką (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 W miejscowości bez problemu znajdziemy nocleg. Duża część obiektów 

pełni również funkcje sanatoryjne i medyczne. Zgodnie ze stroną gminy w samym 

mieście możemy szukać noclegu w jednej z 65 lokalizacji
244

. Z Lądka Zdrój kursują 

autobusy do Wrocławia, Kłodzka, Stronia Śląskiego oraz w dni nauki szkolnej do 

Bielic, Bolesławowa i Bystrzycy Kłodzkiej
245

. Niestety, od 2004 r. do uzdrowiska 

nie jeżdżą już pociągi
246

. Od czasu wyjścia z Międzylesia na etapie 15. jest to 

pierwsze miejsce, w którym jesteśmy w stanie dobrze się zaopatrzyć w artykuły 
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 http://noclegi.ladek.pl/ (dostęp: 18.09.2017 r.) 
245

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71819 (dostęp: 18.09.2017 r.) 
246

 http://pl.atlaskolejowy.net/dolnoslaskie/?id=baza&poz=735 (dostęp: 18.09.2017 r.) 
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spożywcze i higieniczne potrzebne na trasie – zakupy można zrobić np. w jednym z 

2 supermarketów. 

 Na rynku ponownie spotykamy GSS. Dochodzi do Lądka Zdrój od strony 

Stronia Śląskiego, a następnie przekracza rzekę i prowadzi dalej do Złotego Stoku. 

Nasza trasa wiedzie zaś za znakami niebieskimi, które ulicą Wiejską wyprowadzają 

nas z miasta. Asfaltowa droga prowadzi wzdłuż Białej Lądeckiej, bez przewyższeń. 

Mniej więcej w połowie drogi dochodzimy do stóp wzgórza Radoszka, które szosa z 

Lądka Zdroju do Radochowa okrąża. W tym miejscu, po prawej stronie jezdni, 

znajduje się przydrożny pomnik religijny. Po ok. 1h od wyjścia z rynku docieramy 

na metę etapu. Warto tutaj dotrzeć najpóźniej o 16, gdyż w pobliskiej (1,8 km 

szlakiem niebieskim od Radochowa) Jaskini Radochowskiej (Fot. 110.) ostatnie 

wejście jest o 17:20. Po znalezieniu noclegu w jednym z 5 obiektów noclegowych
247

 

i zostawieniu w nim bagażu, warto udać się na spacer do jaskini. Na następnym 

etapie szlak będzie przechodził obok niej, ale dystans przewidziany na kolejny dzień 

jest zbyt długi i wymagający, by zarezerwować dodatkowo 40 min na zwiedzanie. 

Jaskinia Radochowska jest czynna od 1.05 do 30.09, przy czym we wrześniu 

opiekunowie obiektu proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny
248

. Sama jaskinia 

jest efektem zachodzenia procesów krasowych w marmurach, z których częściowo 

zbudowany jest górujący nad Radochowem Bzowiec. Ubogą szatę naciekową 

rekompensują wąskie przejścia prowadzące do przestronnej Komory Gotyckiej z 

dużym, podziemnym jeziorkiem (Ihnatowicz, Stachowiak 2013a). Przy wejściu do 

jaskini znajduje się spora wiata z miejscem przeznaczonym na grill. Co prawda 

posiada ona szczelne zadaszenie, ale brakuje jej ścian, przez co autor odradza nocleg 

w tym miejscu w innych miesiącach, niż letnie. Gdyby po zakończeniu tego etapu 

potrzebny był transport, przy kościele w centrum wsi znajduje się przystanek,  przez 

który przejeżdża większość autobusów kursujących na trasie Stronie Śląskie – Lądek 

Zdrój – Kłodzko
249

.  
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 http://noclegi.ladek.pl/ (dostęp: 18.09.2017 r.) 
248

 http://jaskiniaradochowska.pl/zwiedzanie (dostęp: 18.09.2017 r.) 
249

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=338756 (dostęp: 18.09.2017 r.) 
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Fot. 110. Wejście do Jaskini Radochowskiej (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

  

Etap 19. 

 

Tab. 23. Dane dotyczące etapu 19. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 19 

Miejsce startu Radochów 

Miejsce końca Źródło Marii 

Przybliżony przebieg Radochów – Jaskinia Radochowska – Przełęcz Leszczynowa – 

Przełęcz Kłodzka – Szeroka Góra – Przełęcz Łaszczowa – 

Kalwaria – Źródło Marii 

Długość etapu 25,4 km 

Najwyższy punkt Szeroka Góra (771 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Radochów (396 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Szeroka Góra (Góry Bardzkie) – 771 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 29. Profil etapu 19. (opracowanie własne) 

 

 Po względnie łatwych etapach, dość krótkich i nacechowanych niedużymi 

przewyższeniami, następuje etap 19. Gdyby przyjrzeć się wysokościom 

bezwzględnym, na jakie wyprowadza szlak, można by rzec, że nie jest to trasa po 

górach. Nic bardziej mylnego. Odcinek z Radochowa do Źródeł Marii, prowadzący 

przez Góry Złote, a za Przełęczą Kłodzką przez Góry Bardzkie, jest jednym z 

trudniejszych na całym szlaku. Wpływ na to będą miały liczne i częste podejścia na 

przemian z zejściami. Większość z nich jest dość krótka, ale niezwykle intensywna. 

Suma podejść na etapie to 1197 m, a zejść – 1164 m
250

. Warto zatem wyjść na trasę 

wcześnie, gdyż dość szybko może pojawić się zmęczenie. 

  Z Radochowa wyruszamy znaną z poprzedniego dnia trasą, w kierunku 

Jaskini Radochowskiej. Prowadzący nas szlak niebieski stromo wychodzi z doliny 

Białej Lądeckiej na stoki Cierniaka. To podejście stanowi dawną pątniczą ścieżkę, 

czego dowody widzimy mijając po drodze stacje drogi krzyżowej i kaplicę. Po 

pokonaniu ok. 150 m w pionie (na niecałym 1 km dystansu!) schodzimy w kierunku 

Jaskini. Obok niej dołącza do nas szlak żółty, który zaczyna się w Radochowie przy 

dawnej stacji kolejowej. Oba szlaki prowadzą nas przez nieco ponad 1 km wzdłuż 

potoku Jaskiniec, by w górnej części doliny się rozejść. Żółte znaki w tym miejscu 

prowadzą w prawo, do Złotego Stoku. Pozostając przy szlaku niebieskim, stromym 

podejściem wchodzimy na Przełęcz pod Bzowcem. Z niej w ciągu 25 min schodzimy 

do Polany nad Skrzynką. W tym miejscu schodzą się źródłowe strumienie 
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 Wyliczenia własne w programie Google Earth. 
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Skrzynczanej. Na jednym z nich wybudowano ciąg zbiorników retencyjnych, które 

mijamy po prawej stronie podchodząc na stoki Wilczej Góry. Po ok. 0,5 km szlak 

niebieski odbija od szerokiej leśnej drogi w lewo w boczną dolinkę, która 

wyprowadza nas na grzbiet. Na Wilczą Górę nie wchodzimy, szlak okrąża ją od 

północnego-wschodu i schodzi do Przełęczy Leszczynowej. W tym miejscu znajduje 

się kamienna pieta z 1672 r. (Martynowski, Mazurski 1988). Z przełęczy mamy 

możliwość zejścia szlakiem czarnym w kierunku Ołdrzychowic Kłodzkich lub w 

drugą stronę – do Złotego Stoku. Podążamy jednak dalej za znakami niebieskimi, 

które prowadzą nas stromą ścieżką na Ptasznik. Z niego czeka nas 6 km zejścia do 

Przełęczy Kłodzkiej. Na nieco ponad 1 km przed opuszczeniem Gór Złotych 

wychodzimy z lasu, a nasza szeroka, szutrowa ścieżka wkracza na asfalt, który od 

Jaszkowej Górnej prowadzi do Koloni Gaj i dalej, wraz ze szlakiem niebieskim, do 

Przełęczy Kłodzkiej (Fot. 111.). 

 

 
Fot. 111. Przełęcz Kłodzka - widok w kierunku Gór Złotych (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Przez wspomnianą przełęcz przechodzi droga krajowa nr 46, która łączy 

Kłodzko ze Złotym Stokiem, a dalej prowadzi na Śląsk Opolski. Z położonego tu 

przystanku odjeżdżają zaledwie dwa autobusy dziennie do Złotego Stoku, tylko w 

dni nauki szkolnej
251

. Za to niecały kilometr stąd w kierunku Kłodzka, ze wsi 

Podzamek odbywa się więcej kursów (Kłodzko, Paczków, Złoty Stok, Gościce), 

głównie od poniedziałku do soboty
252

. Na Przełęczy Kłodzkiej znajduje się również 

parking i wiata, która niestety posiada tylko dwie ściany i dach – zdaniem autora 

nadaje się na nocleg tylko w ostateczności. 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71935 (dostęp: 19.09.2017 r.) 
252

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71728 (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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 W Góry Bardzkie wkraczamy za sprawą bardzo stromego podejścia (Fot. 

112.). Niebieski szlak prowadzi nas na Podzamecką Kopę leśną ścieżką. Po 

osiągnięciu szczytu nasza dalsza trasa do siodła między Kłodzką Górą a Szeroką 

Górą będzie prowadzić po krótkich, ale intensywnych podejściach, na przemian z 

równie stromymi zejściami. Przejście wspomnianego fragmentu zajmuje nam ok. 1 h. 

 

 
Fot. 112. Podejście z Przełęczy Kłodzkiej na Podzamecką Kopę (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Na siodle między dwoma najwyższymi szczytami Gór Bardzkich panuje 

mały chaos w oznakowaniu. Zaczynający się w tym miejscu żółty szlak w stronę 

Kłodzka (przez Kłodzką Górę) wydaje się prowadzić w dwóch przeciwnych 

kierunkach. Jest to wynik amatorskich prac przy wytyczaniu ścieżki, również 

malowanej na żółto, która prowadzi na Szeroką Kopę. Za jej znakami skręcamy tuż 

przed siodłem w prawo. Żółte sygnatury na drzewach, kierujące turystów na 

najwyższy szczyt Gór Bardzkich, są co prawda nierówne (Fot. 113.), ale rozmieszczono je 

wystarczająco gęsto, w dobrze widocznych punktach, więc trudno je zgubić. 

 

 
Fot. 113. Znakowana na żółto ścieżka prowadząca na Szeroką Górę (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 
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Szeroka Góra (771 m n.p.m., Fot. 114.) to przedostatni szczyt na liście 

Korony Polskich Sudetów. Wierzchołek nie charakteryzuje się walorami 

widokowymi ze względu na gęsty las. Staje się za to niezwykle interesujący, gdy 

pojawia się temat jego wysokości i pierwszeństwa w Górach Bardzkich
253

. Ze 

szczytu schodzimy ścieżką w dół, która doprowadza nas do trawersującej 

wierzchołek leśnej drogi. Skręcamy w nią w lewo i po kilkuset metrach dochodzimy 

z powrotem do idącego grzbietem szlaku niebieskiego, już za Szeroką Górą. 

 

 
Fot. 114. Szeroka Góra i konkurencyjne tabliczki na jej szczycie (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Krótki odcinek za szczytem prowadzi dość wyrównaną ścieżką grzbietową. 

Stąd w wyniku prac leśnych odsłonił się szeroki widok na m.in. jeziora zaporowe na 

Nysie Kłodzkiej (Zbiornik Topola, Zbiornik Kozielno, Jezioro Otmuchowskie i 

Jezioro Nyskie). Po kilkuset metrach łagodnego fragmentu szlak schodzi na siodło, 

po czym stromo pnie się w górę. Na naszej trasie znajduje się jeszcze 3. najwyższy 

szczyt Gór Bardzkich, Ostra Góra. Dawniej stała tu wieża widokowa (Martynowski, 

Mazurski 1988), której fundamenty są dziś nadal zauważalne. Jeszcze bardziej 

strome jest zejście ze szczytu w kierunku Przełęczy Łaszczowej, choć dość krótkie i 

później schodzimy nieco łagodniej. 

 Przez przełęcz przechodzi lokalna droga z Kłodzka do Laskówki. Znajduje 

się tu parking, miejsce ogniskowe oraz spora wiata, niestety bez ścian. W związku z 

tym nadaje się na nocleg tylko w sezonie letnim. Po przekroczeniu drogi uważamy 

na oznakowanie szlaku niebieskiego, gdyż jest rozmieszczone dość rzadko. W razie 

wątpliwości należy trzymać się prawej strony grzbietu, gdyż właśnie od wschodu 
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 Autor szerzej omówił ten problem w rozdziale 2. 
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leśną drogą szlak obchodzi Mszańca i Zaroślaka. Po ok. 45 min docieramy do 

podnóża Kalwarii. Ścieżką w lewo dostaniemy się bezpośrednio do Źródła Marii i 

dalej szlakiem do Barda, jednakże warto wejść na wspomniany przed chwilą szczyt. 

Znajduje się tam bowiem kaplica górska, która kończy drogę krzyżową prowadzącą 

z sanktuarium w Bardzie. Stromo podchodzimy prawie 100 m w pionie i po ok. 15 

min jesteśmy na szczycie. Po krótkiej kontemplacji i odpoczynku kontynuujemy 

wędrówkę, by po 10 min znaleźć się przy rozdrożu ze szlakiem zielonym. W tym 

miejscu formalnie kończy się etap. Źródło Marii położone jest ok. 100 m dalej, w 

dolinie. Dochodzimy tu za znakami niebieskimi i zielonymi. Źródło ma postać 

kapliczki z ujściem wody (Fot. 115.). Istnieje możliwość schronienia się w niej w 

razie deszczu, ale miejsce to nie nadaje się na nocleg. W tym celu autor zaleca zejść 

do Barda (ok. 15 min drogi w dół szlakami zielonym i niebieskim). W miejscowości 

jest możliwość zakwaterowania w jednym z 9 obiektów o różnym standardzie – od 

hoteli po pokoje gościnne
254

. Można tu również zakończyć swoją wędrówkę 

wsiadając do pociągu (połączenia do Kłodzka, Kudowy Zdrój, Międzylesia i 

Wrocławia) lub autobusu (do Wrocławia, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich)
255

. W 

miejscowości również bez problemu zaopatrzymy się w produkty spożywcze i 

artykuły higieniczne potrzebne na trasie. 

 

 
Fot. 115. Źródło Marii (fot. D. Cybulski, marzec 2017 r.) 

 

 Do Barda warto zejść nie tylko w sprawie noclegu. Mieści się tu znane 

sanktuarium Matki Boskiej Bardzkiej (Fot. 116.), pięknie położone w antecedentnym 

przełomie Nysy Kłodzkiej, który dzieli Góry Bardzkie na dwie części. Do 
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 http://www.bardo.pl/turystyka/noclegi/ (dostęp: 19.09.2017 r.) 
255

 http://www.bardo.pl/turystyka/jak-dojechac-2/ (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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najcenniejszych zabytków należy bazylika mniejsza z XVII/XVIII w. W niej 

zobaczyć możemy niezwykłą figurkę Matki Boskiej Bardzkiej, która pochodzi z XII 

lub XIII w. i uznawana jest za najstarszą drewnianą, romańską rzeźbę na Śląsku. 

Warto przyjść tu w trakcie nabożeństwa, by posłuchać XVIII-wiecznych organów, 

które uważane są za jedne z cenniejszych w całym regionie (Czerwiński 2012). 

 

 
Fot. 116. Sanktuarium Matki Boskiej Bardzkiej (fot. D. Cybulski, październik 2017 r.) 

 

Etap 20. 

 

Tab. 24. Dane dotyczące etapu 20. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 20 

Miejsce startu Źródło Marii 

Miejsce końca Paczków 

Przybliżony przebieg Źródło Marii – Laskówka – Złoty Stok – Zbiornik Kozielno – 

Paczków 

Długość etapu 31,5 km 

Najwyższy punkt stok Kalwarii (483 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Kozielno (219 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 30. Profil etapu 20. (opracowanie własne) 

 

Po noclegu w Bardzie wracamy na start etapu w okolicy Źródła Marii. W tym 

miejscu obieramy za przewodnika znaki zielone. Kilka minut marszu doprowadza 

nas do punktu widokowego na Bardo i przełom Nysy Kłodzkiej. Nad skalnym 

obrywem wykonano barierki oraz drewniane platformy, dzięki czemu można 

podziwiać położone w głębokiej dolinie miasteczko w sposób bezpieczny. 

Podążając dalej szlakiem zielonym okrążamy od północy Kalwarię i 

Kurzyniec, jednocześnie schodząc w kierunku Janowca. W razie potrzeby noclegu 

znajduje się tu jedno gospodarstwo agroturystyczne
256

. We wsi wkraczamy na asfalt  

i idziemy nim kilkaset metrów, aż droga zmienia się w szutrową. Trzymamy się jej 

oraz potoku Jasionowiec, które wyprowadzają nas lekko pod górę do Laskówki. Ta 

mała wieś położona jest w charakterystycznym, kotlinowatym obniżeniu terenu 

otoczonym ze wszystkich stron wzgórzami. Przez Laskówkę przechodzi szosa na 

Przełęcz Łaszczową. Jezdnię przecinamy w dolnej części miejscowości, chwilę 

wcześniej przechodząc obok niewielkiego sklepiku spożywczego. We wsi, gdyby 

zaistniała potrzeba zakończenia w tym miejscu etapu, znajdują się 2 obiekty 

noclegowe
257

, w tym jeden na terenie renesansowego dworu z XVII w. (Słownik... 

Tom XII, 1993). Przez miejscowość nie jeździ żaden regularny autobus. 

Minąwszy dwór z prawej strony idziemy przez kilkadziesiąt metrów asfaltem, 

by za chwilę skręcić za znakami zielonymi w polną drogę, która wyprowadzi nas do 

lasu na płytkie siodło między wzgórzami Płaskota i Patrzałek. Stamtąd schodzimy 

                                                 
256

 http://www.bardo.pl/turystyka/noclegi/ (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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 http://www.bardo.pl/turystyka/noclegi/ (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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stromo do doliny Ożarskiego Potoku. Prowadzi nią lokalna, asfaltowa droga z 

Kamieńca Ząbkowickiego do drogi krajowej nr 46. Schodząc w lewo doszlibyśmy 

po kilku minutach do pierwszych zabudowań wsi Ożary, skąd odjeżdżają w dni 

robocze lub nauki szkolnej (brak połączeń weekendowych) autobusy do Ząbkowic 

Śląskich lub Lasek
258

. W miejscowości brak obiektów noclegowych. 

Szlak zielony prowadzi nas dalej w prawo, ok. 150 m asfaltem, po czym 

stromo wychodzi nad dolinę, wspinając się leśną ścieżką na zbocza Olchówki. Sam 

szczyt mijamy z lewej strony, by schodząc z jego zboczy opuścić Sudety. 

Wkraczamy na Nizinę Śląską. 

Polną drogą dochodzimy wraz ze znakami zielonymi do wsi Mąkolno. W jej 

południowej części, przy drodze z Kłodzka do Złotego Stoku, znajduje się najstarszy 

czynny zakład produkcji czarnego prochu, otwarty w 1692 roku
259

. Jest to niezwykle 

interesujący obiekt. W Mąkolnie niestety nie istnieją obiekty noclegowe. Przez 

miejscowość idziemy ok. 10 min, po czym szlak zielony skręca w lewo, w szutrową 

drogę. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się przystanek, z którego możemy 

odjechać do Kłodzka, Paczkowa (przez Złoty Stok) i Gościc, głównie w dni 

robocze
260

. W połowie drogi od odejścia szlaku do kościoła (ok. 5 min marszu) 

znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy. 

Idąc polną drogą w kierunku Złotego Stoku wyraźnie widzimy granicę 

Sudetów w postaci Sudeckiego Uskoku Brzeżnego, zaś patrząc w drugim kierunku, 

na północ i wschód, rozciąga się przed nami rozległa, lekko pofalowana równina 

(Fot. 117.), której monotonny krajobraz zaburza jedynie Masyw Ślęży. Od tej pory 

wędrówka będzie znacznie łatwiejsza pod względem przewyższeń, które szczególnie 

na ostatnich 2 etapach w Górach Złotych i Bardzkich były dość znaczne. 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=371121 (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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 http://zlotystok.salwach.pl/fabryka_prochu (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=71652 (dostęp: 19.09.2017 r.) 
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Fot. 117. Nizina Śląska ze szlaku zielonego między Mąkolnem 

a Złotym Stokiem (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Do Złotego Stoku dochodzimy w okolicy stacji benzynowej. Przekraczamy 

ostrożnie drogę krajową nr 46 (brak przejścia dla pieszych w pobliżu) i za znakami 

zielonymi dochodzimy do centrum miasta. Ze Złotym Stokiem związana jest 

przeszłość przede wszystkim górnicza. Już sama nazwa wskazuje na wydobywanie w 

dawnych czasach złota na tym terenie. Właśnie z tym kruszcem związane są lata 

świetności osady, kiedy to uzyskała prawa miejskie i posiadała własną mennicę, 

której budynek z XVI w. (Fot. 118.) do dziś stoi w pobliżu rynku. Złoty Stok należał 

wówczas do największych europejskich producentów złota. Po katastrofie w kopalni 

w 1565 r. jej dotychczasowi właściciele wycofali się i górnictwo zaczęło przeżywać 

regres. Jak w przypadku większości miejscowości na Dolnym Śląsku wojna 

trzydziestoletnia przyniosła w Złotym Stoku duże straty i upadek przemysłu. Dopiero 

w 1679 r. powrócono do górnictwa, ale rud arsenu, z których pozyskiwano arszenik. 

Do 1850 r. miasto było jego największym na świecie producentem. W międzyczasie 

powrócono do wydobycia złota. Ostatecznie 1962 r. zaprzestano eksploatacji 

górniczej w Złotym Stoku. Dziś warto się udać na podziemną trasę turystyczną w 

dawnej kopalni złota.  
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Fot. 118. Mennica z XVI w. (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Po zabudowie miasteczka widać, iż była to bardzo bogata osada, której lata 

świetności dawno już minęły. Wielu budynkom przydałby się remont, choć i tak 

zabudowa Złotego Stoku zrobiła na autorze duże wrażenie. Szczególnie warto 

zobaczyć renesansowy, poewangelicki kościół Zbawiciela z XV w. (Fot. 119.), dziś 

niestety zamknięty. Przy rynku i w jego najbliższym otoczeniu znajduje się również 

wiele zabytkowych kamienic, niektóre z XVI w. (Czerwiński 2012). 

 

 
Fot. 119. Renesansowy portal wejściowy do kościoła Zbawiciela (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 
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 W Złotym Stoku znajduje się 7 obiektów noclegowych, raczej 

wieloosobowych, niż prywatnych kwater z pojedynczymi miejscami
261

. Ponadto bez 

problemu uzupełnimy tu zapasy na dalszą wędrówkę. Kończąc wycieczkę w tym 

miejscu możemy liczyć na transport publiczny z dworca autobusowego przede 

wszystkim do Kłodzka i Paczkowa. Dwa razy dziennie odbywają się także kursy do 

Gościc (od poniedziałku do soboty) oraz do Kudowy Zdrój. Raz dziennie odjeżdża 

autobus do Zakopanego, do Wrocławia i przez Górny Śląsk do Kielc
262

. 

 Miasto jest sporym węzłem szlaków. Poza naszym dotychczasowym 

szlakiem zielonym, który prowadzi dalej wzdłuż granicy z Republiką Czeską w 

kierunku Zamku Karpno, mamy również szlaki w kolorze czarnym (przez 

Ołdrzychowice Kłodzkie do Bystrzycy Kłodzkiej), żółtym (do Radochowa) oraz 

czerwonym. Ten ostatni to wielokrotnie spotykany już na trasie Główny Szlak 

Sudecki. On też będzie naszym przewodnikiem aż w Góry Opawskie. Za jego 

znakami wychodzimy z miasta.  

Odcinek do Paczkowa będzie niestety poprowadzony głównie po asfalcie, z 

racji braku alternatywnych rozwiązań. Początkowo idziemy chodnikiem wzdłuż 

drogi krajowej nr 46 w kierunku Paczkowa. Za leśniczówką lokalna droga odchodzi 

w kierunku granicy z Republiką Czeską, a wraz z nią podąża szlak zielony. W tym 

miejscu kończy się chodnik i niestety najbliższe 150 m trzeba iść poboczem 

ruchliwej drogi. Po pokonaniu tego odcinka przechodzimy ostrożnie szosę i 

wchodzimy do lasu. GSS prowadzi asfaltem przez kolejne 150 m, po czym skręca w 

leśną ścieżkę w lewo. Doprowadza nas ona do ul. Kolejowej, którą wędrujemy do 

Koloni Błotnicy. W tej małej osadzie znajduje się pole namiotowe
263

. Na 

skrzyżowaniu skręcamy w prawo i najpierw polną, później leśną drogą dochodzimy 

do miejsca odpoczynkowego przy stawie. Kilka minut za stawem skręcamy w lewo. 

Asfaltowa droga doprowadza nas po nieco ponad 1 km do centrum Błotnicy. We wsi 

znajduje się sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi, nie ma za to obiektów 

noclegowych i przystanku. Od tego miejsca autor zaplanował trasę w inny sposób, 

niż przebiega GSS. Wynika to z chęci ograniczenia do minimum odcinków 

asfaltowych na etapie, których, zdaniem autora, i tak było dotychczas za dużo. 

Zamiast iść przez Kozielno jezdnią, jak prowadzi czerwony szlak, skręcamy tuż za 
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wsią w lewo, w polną drogę, która doprowadza nas do Zbiornika Topola. Stamtąd 

szutrowa ścieżka prowadzi nas do Zbiornika Kozielno (Fot. 120.). To sztuczne 

jezioro zaporowe jest popularnym miejscem wypoczynku dla okolicznych 

mieszkańców. We wsi Kozielno utworzono nawet plażę, przez którą przechodzi trasa 

etapu. Należy jednak pamiętać, że oficjalnie obowiązuje zakaz kąpieli w zbiorniku. 

Oczywiście, nie zawsze jest respektowany, co miał okazję zaobserwować autor.  

 

 
Fot. 120. Zbiornik Kozielno, w tle Góry Bardzkie (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Wędrując wzdłuż niego, dochodzimy do elektrowni wodnej. Mijamy ją 

kilkadziesiąt metrów od nas, z lewej strony i wchodzimy ścieżką do lasu, która idąc 

po lekkim łuku doprowadza nas do Paczkowa. Do miasta wkraczamy obok Muzeum 

Gazownictwa, w tym samym miejscu co GSS, który dochodzi z Kozielna. 

Z racji długiego dystansu na etapie 20., a dość krótkiego i łatwego przejścia 

zaplanowanego na kolejny dzień, zwiedzanie miasta autor poleca zostawić na 

później, gdyż Paczków z racji wielu zabytków i niezwykle interesującej historii 

zasługuje na poświęcenie mu dłuższej chwili
264

. Najpierw warto się skupić na 

znalezieniu noclegu, gdyż są tu zaledwie trzy obiekty (2 razy pokoje gościnne i 1 

apartament)
265

. W sytuacji kryzysowej w mijanym wcześniej Kozielnie jest jeszcze 

jedno gospodarstwo agroturystyczne
266

. W miasteczku za to bez problemu 

zaopatrzymy się w jednym ze sklepów spożywczych na dalszą trasę. Gdyby ktoś 

jednak planował na tym skończyć swoją wędrówkę, z Paczkowa odjeżdża sporo 

autobusów. Ciężko znaleźć w jednym miejscu spójny rozkład, ale na podstawie 
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 Opis miejscowości został przedstawiony w rozdziale dotyczącym etapu 21. 
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 http://paczkow.pl/133/148/baza-noclegowa.html (dostęp: 20.09.2017 r.) 
266

 j.w. 
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danych z portalu miejskiego
267

 i serwisu e-podróżnik
268

 można potwierdzić bardzo 

dobre skomunikowanie miasta z Kłodzkiem i Nysą, a także możliwość 

bezpośredniego dojazdu do Wrocławia, Opola, Katowic, a nawet Zakopanego. W dni 

robocze odjeżdżają zaś lokalne autobusy do takich miejscowości jak Lisie Kąty, 

Kozielno, czy Gościce. 

 

Etap 21. 

 

Tab. 25. Dane dotyczące etapu 21. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 21 

Miejsce startu Paczków 

Miejsce końca Kałków 

Przybliżony przebieg Paczków – Unikowice – Ujeździec – Trzeboszowice – 

Piotrowice Nyskie – Kałków 

Długość etapu 20,2 km 

Najwyższy punkt droga z Unikowic do Lisich Kątów (252 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Trzeboszowice (213 m n.p.m.) 

droga z Meszna do Piotrowic Nyskich (213 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 31. Profil etapu 21. (opracowanie własne) 

 

Pierwszą rzeczą, jaka nas czeka na etapie, jest zwiedzanie Paczkowa. To stara 

osada założona od razu jako miasto w 1254 r. Ze względu na zachowany w 

znacznym stopniu system średniowiecznych murów obronnych miejscowość bywa 
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nazywana śląskim lub polskim Carcassonne
269

. Ich najstarsza część pochodzi z 1350 r.  

i stanowi wewnętrzny pierścień umocnień. Część zewnętrzna, wybudowana w 1514 r., 

obecnie zachowała się w formie szczątkowej po rozbiórce w 1820 r. Dziś możemy 

podziwiać także wieże obronne: Bramy Wrocławskiej (XIV w.), Bramy Kłodzkiej (z 

renesansową attyką z XVI w.), Bramy Ząbkowickiej i Bramy Nyskiej. Całość 

otaczają planty (Fot. 121.), założone w XIX w. w miejscu dawnej fosy (Czerwiński 

2012, Brygier 2015). 

 

 
Fot. 121. Planty wokół murów miejskich w Paczkowie (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Na rynek GSS wprowadza nas obok Baszty Ząbkowickiej. Na głównym 

placu miasta należy zachować czujność, gdyż do niedawna szlak czerwony kończył 

się właśnie w Paczkowie, koło stacji kolejowej (obecnie nieczynnej). Dziś nadal 

prowadzi w tym kierunku szlak, także czerwony, my jednak skręcamy na rynku w ul. 

Narutowicza, zgodnie z aktualnym przebiegiem GSS. 

 Na samym środku placu stoi ratusz (Fot. 122.) z XVI w., przebudowany w 

wieku XIX. Szczególnie uwagę zwraca jego 45-metrowa wieża, którą wieńczy tzw. 

polska attyka. Plac otaczają liczne kamieniczki, najstarsze z nich wybudowane 

zostały w stylu renesansowym. W pobliżu Bramy Nyskiej znajdziemy zaś masywną 

sylwetkę kościoła świętego Jana Ewangelisty z XIV w. Po klęsce Ludwika 

Jagiellończyka pod Mohaczem zapanował strach przed inwazją turecką, czego 

efektem jest XVI-wieczna przebudowa paczkowskiego kościoła, mająca na celu 

ufortyfikowanie świątyni i przygotowanie jej do ewentualnej obrony. W środku 

bogaty wystrój, głównie neogotycki i renesansowy (Czerwiński 2012). 

                                                 
269

 Carcassonne – miasto w południowej Francji, znane ze swych murów obronnych, wpisane na listę 

UNESCO (źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Carcassonne;3883183.html – dostęp: 20.09.2017 r.). 
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Fot. 122. Rynek w Paczkowie - ratusz po prawej stronie (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Z części staromiejskiej wychodzimy przez Wieżę Kłodzką (Fot. 123.). Jeśli 

zwiedzanie rynku wraz z wchodzeniem na mury miejskie (część umocnień jest 

udostępniona dla turystów) nie zużyło zbyt wielu sił i czasu, można udać się do 

Muzeum Gazownictwa, w którym jednym z eksponatów jest nawet... lokówka do 

włosów na gaz (Brygier 2012). W przeciwnym razie kierujemy się za szlakiem 

czerwonym, który po przecięciu drogi ze Złotego Stoku w stronę Nysy, prowadzi 

asfaltem do Unikowic. W okresie wakacyjnym, szczególnie przy bezchmurnym 

niebie, warto wyposażyć się na odcinek do Kałkowa w spore zapasy płynów, gdyż 

większość trasy przebiega w terenie otwartym, po polach. Skutkiem tego może dojść 

do przegrzania organizmu. 

 

 
Fot. 123. Szlak czerwony przechodzący przez Wieżę Kłodzką (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

Droga do Unikowic prowadzi przez pola uprawne, bez przewyższeń, jednak 

widoczne w tle Góry Złote w znacznym stopniu urozmaicają krajobraz (Fot. 124.). 
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Po dotarciu do zabudowań oglądamy przez chwilę średniowieczne krzyże pokutne i 

skręcamy w drogę prowadzącą przez wieś. Przez miejscowość przejeżdża dwa razy 

dziennie bus do Lisich Kątów, by następnie wracać przez Paczków do Kozielna
270

. 

We wsi nie ma obiektów noclegowych, ale jest za to mały sklep. Po ok. 30 min szlak 

odchodzi od drogi, skracając nieco w polną ścieżkę i doprowadza nas do Lisich 

Kątów. Tu sytuacja jest podobna jak w Unikowicach – 2 autobusy dziennie (do 

Kozielna przez Paczków)
271

, baza noclegowa nie istnieje, nie ma też sklepu. Można 

za to zajrzeć do ruin dworu, znajdujących się kilka minut od szlaku w głąb 

miejscowości. 

 

 
Fot. 124. Kapliczka przy drodze do Unikowic, w tle Góry Złote (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Z Lisich Kątów w dalszym ciągu wędrujemy asfaltem, który po pewnym 

czasie staje się drogą szutrową. Do następnej wsi, Ujeźdzca, docieramy po ok. 30 

min marszu. Największą atrakcją jest tu zespół pałacowy z XVI-XIX w. Sam pałac 

(Fot. 125.) pełni obecnie funkcję budynku mieszkalnego. Warto jednak podejść 

bliżej i przyjrzeć się znajdującej się na ganku renesansowej płycie z 1595 r. Dość 

wyraźnie widoczne jest jeszcze godło z piastowskim orłem. W miejscowości nie ma 

ani przystanku, ani obiektów noclegowych. Możemy za to uzupełnić prowiant w 

miejscowym sklepiku. 
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Fot. 125. Pałac w Ujeźdźcu (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Za parkiem otaczającym pałac szlak czerwony skręca w lewo. Polną, 

szutrową drogą wędrujemy do Trzeboszowic (Fot. 126.). Po ok. 30 min docieramy 

do pierwszych zabudowań. Z miejscowością wiąże się interesująca historia sprzed 

ponad 200 lat. W 1810 r., po kasacie majątku kościelnego, Trzeboszowice znalazły 

się w rękach Wilhelma von Humboldta, twórcy uniwersytetu w Berlinie. Jego bratem 

był słynny geograf i podróżnik, Alexander von Humboldt (Brygier 2015). We wsi 

znajdują się dwa gospodarstwa agroturystyczne
272,273

, nie ma za to przystanku. Z 

kolei uzupełnienie zapasów spożywczych nie będzie problemem, gdyż w 

Trzeboszowicach są aż 3 sklepy. 

 

 
Fot. 126. Trzeboszowice - widok ze szlaku z Ujeźdźca (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Po ok. 2 km zabudowania się kończą, a szlak czerwony skręca w polną drogę 

w prawo. Niecały 1 km dalej przecinamy dawną linię kolejową z Otmuchowa do 
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Dziewiętlic, a chwilę później przechodzimy mostkiem nad rzeką Świdną. Z 

Trzeboszowic do kolejnej miejscowości dochodzimy po ok. 40 min marszu. 

Ratnowice, do których wkraczamy, zasłynęły jako modelowy przykład wsi 

regularno-niwowej, w której w średniowieczu stosowano trójpolówkę. 

Schematyczny plan wsi był przedrukowywany w licznych opracowaniach 

naukowych (m.in. Szulc 1995), a nawet w Atlasie historycznym Polski z 1967 r. Poza 

tą „ciekawostką” we wsi brakuje wyróżniających ją spośród sąsiednich miejscowości 

atrakcji. W Ratnowicach nie ma przystanku autobusowego, obiektów noclegowych, 

a sklep jest słabo zaopatrzony. 

 Wieś przecinamy w poprzek i ponownie wędrujemy polną drogą. Po ok. 20 

min docieramy do lokalnej, asfaltowej szosy. Skręcamy w nią w prawo, mijamy 

niewielką osadę Krakówkowice i dochodzimy w niecałe pół godziny do Piotrowic 

Nyskich. W miejscowości warto zwrócić uwagę na pałac z 1660 r. (Fot. 127.), 

obecnie rewitalizowany przez angielskiego właściciela. W obiekcie oferowane są 

nawet noclegi
274

. Niewykluczone, że w przypadku niemożności znalezienia noclegu 

na mecie etapu w Kałkowie, będzie trzeba wrócić w to miejsce. We wsi ponadto jest 

sklep spożywczy. Niestety, nie odjeżdżają stąd żadne autobusy. 

  

 
Fot. 127. Pałac w Piotrowicach Nyskich (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 

 

 Z Piotrowic Nyskich do Kałkowa wędrujemy asfaltową drogą. Na metę etapu 

powinniśmy dotrzeć maksymalnie w 40 minut. We wsi znajdziemy dobrze 

wyposażone sklepy spożywcze, aptekę, placówkę poczty, szkołę... ale nie ma tu 

noclegów. Autor wspominał na początku rozdziału o relacji turystów, którym udało 
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się znaleźć nocleg w Kałkowie. Była to co prawda jednorazowa sytuacja i nie ma 

pewności, że za każdym razem uda się przenocować pod dachem, ale perspektywa 

przechodzenia przez wieś dwóch długodystansowych szlaków turystycznych 

(Główny Szlak Sudecki i Szlak Korony Polskich Sudetów) mogłaby skłonić 

mieszkańców do rozpoczęcia działalności w sektorze usług noclegowych. Możliwe, 

że również wtedy do Kałkowa doprowadzono by linię autobusową, gdyż obecnie 

transport publiczny tu nie dojeżdża. Odnośnie do szlaków warto jeszcze wspomnieć, 

że przez wieś przechodzi również szlak niebieski, który prowadzi pętlą po regionie, 

odwiedzając po drodze m.in. Otmuchów i Nysę. Dodatkowo, w formie łącznika z 

czeskim szlakiem zielonym, do granicy z Republiką Czeską prowadzi ścieżka, 

znakowana niefortunnie na niebiesko i czerwono, co może dezorientować turystów.  

Największą atrakcję Kałkowa stanowi kościół (Fot. 128.), którego początki 

mają sięgać 1132 r., kiedy to przybyli na te tereny templariusze, mieli zacząć 

budowę świątyni. Podczas prac remontowych w XIX w. odkryto właśnie taką 

informację w formie inskrypcji, która nie zachowała się niestety do naszych czasów 

(Brygier 2015). Pomijając niepotwierdzoną, aczkolwiek możliwą, historię dotyczącą 

początków budowli, kościół niewątpliwie powstał bardzo dawno, gdyż zbudowany 

został w stylu późnoromańskim. To jeden z najcenniejszych zabytków regionu.  

 

 
Fot. 128. Kościół w Kałkowie (fot. Z. Cybulski, sierpień 2017 r.) 
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Etap 22. 

 

Tab. 26. Dane dotyczące etapu 22. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 22 

Miejsce startu Kałków 

Miejsce końca Głuchołazy 

Przybliżony przebieg Kałków – Łąka – Jarnołtów – Sławniowice – Gierałcice – 

Bodzanów – Głuchołazy 

Długość etapu 25,4 km 

Najwyższy punkt stok Kalwarii (373 m n.p.m.) 

Najniższy punkt dolina Widnej (214 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie brak 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 32. Profil etapu 22. (opracowanie własne) 

 

 Etap z Kałkowa do Głuchołazów jest już nieco bardziej pofałdowany od 

poprzedniego. Przedgórze Paczkowskie, na którego obszar wkraczamy, 

charakteryzuje się jednak dość łagodnymi wzniesieniami. W związku z tym 

wędrówka nie powinna należeć do męczących. Niestety, ponownie pojawią się 

odcinki asfaltowe, po których prowadzi GSS. Poza problemem nawierzchni turysta 

wędrujący z Kałkowa do Głuchołazów musi się zmierzyć również z bardzo słabym 

oznaczeniem szlaku w kilku miejscach. 

 Z Kałkowa wychodzimy za znakami niebieskimi i czerwonymi, asfaltową 

drogą w kierunku Łąki. W trakcie ok. 30 min marszu przechodzimy przez most na 

[n.p.m.] 
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Widnej oraz dawną linię kolejową nr 328 z Nysy do Vidnavy
275

. Po naszej lewej 

stronie są zabudowania dawnego dworca, dziś dom mieszkalny. W Łące szlak 

niebieski skręca w lewo, w kierunku na Jodłów, zaś czerwony w prawo i chwilę 

potem w lewo, w polną drogę. Jeszcze niedawno (2015 r.) było w tym miejscu mylne 

oznakowanie, które nakazywało skręt za wcześnie. Należy zatem pamiętać, by ze wsi 

wyjść drugą z dróg znakowanych na czerwono. Sama Łąka to stara wieś z 

barokowym kościołem, którego początki sięgają średniowiecza. Możemy to poznać 

m.in. po późnoromańskim portalu w kruchcie (Brygier 2015). W okolicy odejścia 

szlaku znajduje się mały sklep spożywczy. We wsi nie ma przystanku autobusowego 

oraz miejsc noclegowych. Na południowych krańcach zabudowań znajduje się wiata 

odpoczynkowa składająca się z ław i zadaszenia. 

 Za Łąką wkraczamy w polną drogę. Niestety, oznakowanie szlaku 

czerwonego na odcinku do Jarnołtowa jest fatalne. Zdaniem autora, jeśli nie 

posiadamy przy sobie urządzenia z GPS-em, do którego można wgrać gotową 

ścieżkę dla etapu (na potrzeby pracy takie pliki zostały wykonane i zostaną w 

przyszłości udostępnione), najlepiej nawigować na azymut. Z czasem widoczne będą 

też zabudowania Jarnołtowa, w którym ponownie napotkamy szlak. W miejscowości 

nie ma przystanku autobusowego, ani miejsc noclegowych. 

Przez wieś idziemy ok. 1 km, po drodze mijając sklep spożywczy, obok 

którego szlak czerwony ponownie skręca w lewo, w polną drogę. Po 700 m 

przekraczamy potok Łuża i wchodzimy do lasu, podchodząc lekko pod górę. Szlak 

prowadzi lasem zaledwie kilometr, by potem ponownie wyjść na otwartą przestrzeń, 

pozbawioną cienia, a także niestety oznakowania. Polna ścieżka doprowadza nas w 

ciągu 30 min do drogi z Kijowa do Sławniowic, za pośrednictwem której wkraczamy 

do miejscowości w pobliżu przystanku. W dni robocze (większość kursów) 

odjeżdżają z niego busy do Głuchołazów i granicy państwa
276

. Obok wspomnianego 

przystanku ustawiono ławy, można w tym miejscu chwilę odpocząć. We wsi nikt nie 

prowadzi noclegów, a przy szlaku autor nie zlokalizował sklepu. W Sławniowicach 

łatwo zauważyć, iż w pobliżu działa wiele zakładów kamieniarskich. Wynika to z 

górniczych tradycji miejscowości – od średniowiecza eksploatowany jest tu bardzo 

                                                 
275

 https://dolny-slask.org.pl/4671122,Kalkow,Stacja_kolejowa_Kalkow_Laka_dawna.html (dostęp: 

21.09.2017 r.) 
276

 http://www.xn--bus-guchoazy-hcce.cba.pl/slawniowice.html (dostęp: 21.09.2017 r.) 



201 

 

dobry jakościowo marmur, który zdobi wnętrza m.in. Sejmu, Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów oraz zamku królewskiego w Kopenhadze (Brygier 2015). 

 Przy przystanku jest skrzyżowanie. W lewo doszlibyśmy asfaltem do 

Burgrabic, w prawo taką samą nawierzchnią szlak czerwony (łącznikowy) 

doprowadzi nas do granicy z Republiką Czeską i miejscowości Velké Kunětice – 

dawniej jednej wsi ze Sławniowicami. My podążamy jednak w dalszym ciągu 

wzdłuż GSS. Wiedzie on prosto, lekko pod górę asfaltową drogą, która okrąża 

gospodarstwo i wychodzi na pole. Chwilę później przecinamy dawną linię kolejową 

nr 332 z Nowego Świętowa, która zaraz za stacją w Sławniowicach (dziś budynek 

mieszkalny) miała swój koniec. Niegdyś do pobliskich kamieniołomów prowadzić 

tor kolejki wąskotorowej. W 1992 r. infrastruktura została jednak rozebrana
277

. 

 Wchodząc do lasu, po kilku minutach od wyjścia ze wsi, mijamy 

kamieniołomy marmuru, część z nich jest jeszcze w trakcie eksploatacji. Należy 

mieć to na uwadze, gdyż w określonych godzinach prowadzone są tu odstrzały, o 

czym informują stojące przy szlaku tabliczki. W podłożu mamy kostkę, która zaraz 

za zabudowaniami zanika i od tej pory wędrujemy szeroką leśną, później polną 

drogą. Zaraz za lasem nasza trasa skręca w kierunku północno-wschodnim i 

niemalże w linii prostej prowadzi do Gierałcic. 

 Do centrum miejscowości dochodzimy idąc ostatni kilometr asfaltem wzdłuż 

pierwszych zabudowań wsi. Po przejściu mostu nad potokiem stajemy na wprost 

przystanku autobusowego. Z niego odjeżdża ten sam bus, który łączy Sławniowice z 

Głuchołazami
278

. Obok znajduje się też sklep spożywczy. Ważnymi obiektami we 

wsi są kościół, wzmiankowany już w 1302 r., po licznych przebudowach 

renesansowo-neogotycki, a także dwór, obecnie renesansowy, który powstał w 1429 r. 

jako gotycka budowla (Martynowski, Mazurski 1988).  

Przez Gierałcice idziemy w prawo, asfaltową drogą, lekko pod górę. 

Wyprowadza nas ona z miejscowości w kierunku granicy z Republiką Czeską. Po 

drodze mijamy jedyny obiekt noclegowy we wsi, którym jest dom do wynajęcia
279

, 

czyli obiekt raczej dla większej grupy osób, niż pojedynczego turysty. 

 Po dotarciu do granicy szosa zakręca ostro w lewo. Stąd można podążyć 

ścieżką do małej, czeskiej wsi Kolnovice i dalej w kierunku Mikulovic, ze stacją 
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kolejową. Nasza dalsza droga, a wraz z nią szlak czerwony, przez następne 1,5 km 

prowadzi asfaltem wzdłuż granicy. Z trasy możemy podziwiać widoki na Góry 

Opawskie oraz Góry Złote. Po wspomnianym dystansie szosa ponownie skręca ostro, 

tym razem w prawo. Należy tutaj zachować dużą czujność, gdyż po ok. 200 m od 

tego zakrętu w lewo odchodzi szlak czerwony, którym podążymy. Początkowo jest 

widoczny, gdyż prowadzi aleją wzdłuż drzew, ale później niestety niknie w 

zaroślach. Wtedy najprościej iść polem, wzdłuż zadrzewień. Doprowadzą nas one do 

mostu na Białej Głuchołaskiej, za którą widoczny jest już Bodzanów. 

 W ostatniej miejscowości przed Głuchołazami znajduje się kościół z 

przełomu XVII i XVIII w., przebudowany w wieku XIX w stylu 

neoklasycystycznym, a także klasztor z 1624 r., w XIX w. przerobiony na rezydencję 

magnacką. Obiekt ten od 1932 r. ponownie pełni pierwotną funkcję, a opiekę nad 

nim sprawują misjonarze oblaci. Dodatkowo część pomieszczeń klasztornych 

udostępniono na potrzeby domu rekolekcyjno-wypoczynkowego, w którym można 

znaleźć nocleg (Czerwiński 2012). Zabudowania wsi dość płynnie łączą się z 

Głuchołazami. Na metę etapu szlak czerwony prowadzi nas obok stacji kolejowej 

Głuchołazy Miasto (Fot. 129.), czynnej ponownie od końca 2014 r.
280

 Dziś możemy 

stąd odjechać zaledwie dwa razy dziennie: jeden pociąg jedzie do Opola, drugi przez 

stolicę województwa opolskiego do Kluczborka
281

. Przy stacji znajduje się również 

dworzec autobusowy, z którego dostać się można do Wrocławia, Nysy, Opola, 

Prudnika (część przez Pokrzywną i Jarnołtówek), Sławniowic i Podlesia
282

. 
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Fot. 129. Budynek dworca Głuchołazy Miasto (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Głuchołazy są starym i zabytkowym miastem, założonym już w 1222 r. Do 

najcenniejszych zabytków należą częściowo zachowane fragmenty umocnień wokół 

Starego Miasta z wieżą Bramy Górnej (Fot. 130.) oraz wielokrotnie 

przebudowywany i noszący ślady różnych styli (m.in. późnoromański portal, 

gotyckie okna, barokowe wnętrze) kościół św. Wawrzyńca. Interesującym faktem 

jest to, iż w Głuchołazach przyszedł na świat Michał Bajor, piosenkarz i aktor znany 

m.in. z roli Nerona w kinowej adaptacji powieści Sienkiewicza Quo Vadis
283

. Dla 

turystów ważniejszą informacją będzie zapewne to, że po mieście i najbliższej jego 

okolicy kursuje darmowa komunikacja miejska. Dzięki niej możemy bezkosztowo 

dostać się np. do Jarnołtówka lub Pokrzywnej
284

 i stamtąd zacząć wędrówkę 

Szlakiem KPS, już po Górach Opawskich. Kolejną ważną kwestią są miejsca 

noclegowe. Jeszcze 3 lata temu autor osobiście spędził dwie noce w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym, które mieściło się w miejscowej szkole. Niestety, w 

2015 r. zostało zlikwidowane
285

. Obecnie nocleg można znaleźć w jednym z 8 

obiektów (o różnym standardzie: do wyboru hotel, pokoje gościnne, ośrodki 

wypoczynkowe i gościniec) na terenie miasta
286

. 
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Fot. 130. Wieża Bramy Górnej w Głuchołazach (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

Etap 23. 

 

Tab. 27. Dane dotyczące etapu 23. Szlaku Korony Polskich Sudetów 

Numer etapu 23 

Miejsce startu Głuchołazy 

Miejsce końca Pokrzywna 

Przybliżony przebieg Głuchołazy – Średnia Kopa – Jarnołtówek – Karliki – 

Gwarkowa Perć – Płuczkowa Droga – Schronisko pod Biskupią 

Kopą – Biskupia Kopa – Przełęcz pod Zamkową Kopą – 

Pokrzywna 

Długość etapu 25,8 km 

Najwyższy punkt Biskupia Kopa (890 m n.p.m.) 

Najniższy punkt Głuchołazy (287 m n.p.m.) 

Szczyty KPS na trasie Biskupia Kopa (Góry Opawskie) – 890 m n.p.m. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 33. Profil etapu 23. (opracowanie własne) 

[n.p.m.] 
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 Na ostatnim etapie Szlak KPS wraca w góry. Pasmo Gór Opawskich jest 

najdalej wysuniętym na wschód fragmentem Sudetów po polskiej stronie granicy, 

przez co znajduje się nieco na uboczu i wiele osób o nim zapomina. Niesłusznie, 

gdyż ten niewielki skrawek Gór Opawskich, jaki mamy w Polsce, kryje w sobie 

wiele atrakcji geologicznych, historycznych, przyrodniczych i ogólnie 

krajoznawczych. Osobiście dla autora wycieczka na Biskupią Kopę z Jarnołtówka, 

którą odbył w 2014 r., okazała się być wielkim zaskoczeniem, bardzo pozytywnym. 

Nie spodziewał się on na szlaku np. fragmentów, w których do „wędrówki” trzeba 

będzie użyć również rąk (Fot. 131.). Okazało się, że takich miejsc jest w Górach 

Opawskich nawet kilka, w przeciwieństwie do innych pasm w Sudetach. 

 

 
Fot. 131. Autor prezentuje trudności do pokonania na szlaku niebieskim  

w okolicach Jarnołtówka (fot. K. Sikorska, sierpień 2014 r.) 

  

Z Podwala kierujemy się szlakiem czerwonym w stronę dawnej stacji 

Głuchołazy Zdrój. W XIX w. miasto było uzdrowiskiem, w którym stosowano w 

celach leczniczych hydroterapię (Brygier 2015). Za torami podchodzimy leśną 

ścieżką na Przednią Kopę, gdzie znajdują się ruiny wieży widokowej i restauracji 

(zgodnie z informacjami z lokalnych mediów mają zostać odbudowane
287

). Przez 

krótki odcinek, równolegle do naszego, czerwonego szlaku, prowadzi również szlak 

niebieski, który chwilę przed ruinami odbija w lewo, a następnie okrąża cały masyw 

Góry Parkowej. W Zdroju zaczynają się też szlaki żółty (również w formie pętli 

prowadzący wzdłuż Białej Głuchołaskiej, przez Przednią Kopę, na Osiedle 

Tysiąclecia) oraz zielony (do dawnego przejścia granicznego do Mikulovic). Za 

Przednią Kopą – kierując się nadal czerwonymi znakami – podchodzimy na nieco 

                                                 
287

 http://www.goryopawskie.eu/2017/06/schroniskoprzedniakopa.html (dostęp: 5.12.2017 r.) 
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wyższą Średnią Kopę (wierzchołek zostawiamy kilkanaście metrów po naszej prawej 

stronie), za którą czeka nas zejście do Podlesia. Po drodze przecinamy ponownie 

szlak niebieski. 

Podlesie to niewielka osada, która otoczona jest z trzech stron granicą, a od 

północy przez Górę Parkową, co czyni z niej miejsce na przysłowiowym „końcu 

świata”. We wsi mimo to znajdują się hotel
288

 oraz przystanek autobusowy (z 

którego dojedziemy w dni robocze do Prudnika i Głuchołazów
289

). Brak za to sklepu. 

 Na skrzyżowaniu w centrum miejscowości szlak czerwony się rozwidla. Jest 

to wynik utworzenia szlaku łącznikowego do Ondřejovic
290

. W tym miejscu należy 

wybrać asfaltową drogę w kierunku szosy z Głuchołazów do Zlatych Hor. GSS 

doprowadza nas do niej po ok. 45 min. Przechodzimy ostrożnie na drugą stronę i 

wkraczamy na szutrową, polną drogę, która mija wieś Starowice od południa, 

następnie przecina niewielką osadę Skowronków i doprowadza nas do Jarnołtówka. 

Po drodze cały czas towarzyszy nam widok na Biskupią Kopę. 

 Jarnołtówek jest niewielką wsią letniskową, w której jednak bez problemu 

znajdziemy zarówno nocleg (brakuje spójnego źródła w Internecie, brak spisu 

zarówno na stronie gminy Głuchołazy, jak i informacji turystycznej dla Jarnołtówka i 

Pokrzywnej, która podaje zaledwie jeden obiekt
291

 – autor osobiście naliczył ich 14, 

są to głównie pokoje gościnne i ośrodki wypoczynkowe
292

), jak i sklep, a w razie 

potrzeby także transport do Głuchołazów, Prudnika, Opola i Podlesia
293

.  

We wsi zaczyna się szlak żółty do Schroniska pod Biskupią Kopą. Przechodzi 

tędy także pętla znakowana na niebiesko łącząca Jarnołtówek z Pokrzywną. GSS zaś 

prowadzi bezpośrednio na Biskupią Kopę. Nasze kroki prowadzą tym razem za 

szlakiem niebieskim, który początkowo idzie wzdłuż drogi do Pokrzywnej, by za 

chwilę skręcić w prawo, pod górę. Wąska ścieżka przez las prowadzi nas wzdłuż skałek 

zwanych Karliki (Fot. 132.), które stromo opadają do Złotego Potoku. Po ok. 20 min 

docieramy do dawnego wyrobiska łupków, zwanego Piekiełko (Fot. 133.). Legenda głosi, 

że na jego dnie znajdują się wrota do piekła (Ihnatowicz, Stachowiak 2013). 

                                                 
288

 http://www.hotelaspen.pl/pl/ (dostęp: 22.09.2017 r.) 
289

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=41375 (dostęp: 22.09.2017 r.) 
290

 To kolejna taka sytuacja na Ziemi Nyskiej (wcześniej w Sławniowicach, Kałkowie i Lisich 

Kątach), gdy używa się koloru czerwonego do oznakowania łącznika, mimo iż szlak, do którego ów 

łącznik dochodzi, posiada znaki w tym samym kolorze. 
291

 http://jarnoltowek.pl/noclegi (dostęp: 22.09.2017 r.) 
292

 Na podstawie badań własnych, linki do obiektów podane w źródłach internetowych. 
293

 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=278848 (dostęp: 22.09.2017 r.) 



207 

 

 
Fot. 132. Szlak niebieski przy Karlikach (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 
Fot. 133. Piekiełko (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Przy dawnym kamieniołomie spotykamy szlak żółty. Skręcamy jednak w tym 

miejscu w kierunku następnej atrakcji, jaką jest Gwarkowa Perć. To kolejne 

wyrobisko, w którym eksploatowano łupki, jednakże znacznie bardziej spektakularne 

od Piekiełka. Na jego dno prowadzi szlak niebieski po... drabinie (Fot. 134.). Osoby 

z lękiem wysokości lub dużym bagażem mogą mieć w tym miejscu problem. W razie 

niemożności przejścia tego fragmentu, można skierować się do Schroniska pod 

Biskupią Kopą bezpośrednio szlakiem żółtym, napotkanym kilkaset metrów 

wcześniej. 
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Fot. 134. Szlak niebieski na Gwarkowej Perci (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

 Drabinka sprowadza na dno dawnego kamieniołomu. W pobliżu jest kilka 

otworów po sztolniach, w których poszukiwano cennych kruszców. Szlak po kilku 

minutach zejścia doprowadza nas do doliny Bystrego Potoku. W tym miejscu warto 

podejść krótki odcinek w dół, w stronę Pokrzywnej, gdyż bardzo blisko Gwarkowej 

Perci znajdują się ruiny dawnej skoczni narciarskiej, niestety nieużywanej od 1947 r.
294

 

 Nasza dalsza wędrówka prowadzi w górę doliny, tzw. Płuczkową Drogą. 

Szlak niebieski co prawda skręcił w lewo do Pokrzywnej, ale z tego samego 

kierunku wychodzi ścieżka przyrodnicza, znakowana na zielono. Za jej śladem, idąc 

lekko pod górę, dochodzimy po nieco ponad 1h ponownie do szlaku żółtego. Stąd do 

Schroniska pod Biskupią Kopą (Fot. 135.) docieramy za żółtymi znakami w ciągu 25 

min. Końcówka podejścia jest dość stroma, a tuż przed obiektem pojawiają się 

drewniane schody. 
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 http://www.skisprungschanzen.com/PL/Skocznie/POL-Polska/O-Opolskie/Pokrzywna/0651/ (dostęp: 

22.09.2017 r.) 
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Fot. 135. Schronisko pod Biskupią Kopą (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 

 

  Po krótkim odpoczynku docieramy krótkim łącznikiem, bez znaków, do 

GSS, który wyprowadza nas na szczyt Biskupiej Kopy. Podczas podejścia warto się 

czasem obejrzeć, gdyż za naszymi plecami rozpościera się widok na Nizinę Śląską. 

 Biskupia Kopa (890 m n.p.m.) jest ostatnim szczytem z listy Korony Polskich 

Sudetów, przez który prowadzi Szlak KPS. Na jej wierzchołku znajduje się 18-

metrowa kamienna wieża widokowa (Fot. 136.), z której roztacza się rozległa 

panorama. Przy wieży działa mały bufet z zimnymi napojami i pokarmami, które 

można spożyć na jednej z pobliskich ław. Chętni mogą wysłać stąd nawet 

pocztówkę, gdyż w budowli funkcjonuje również czeska agencja pocztowa (Brygier 

2015). 

 

 
Fot. 136. Wieża widokowa na Biskupiej Kopie (fot. D. Cybulski, sierpień 2014 r.) 
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 Przez szczyt prowadzą poza GSS jeszcze dwa czeskie szlaki: zielony i 

niebieski. Pierwszym z nich możemy zejść do Zlatych Hor lub Petrovic. Drugi zaś 

również schodzi do Zlatych Hor, jednak na tym się nie kończy i można za jego 

znakami dotrzeć aż na zbocza Gór Złotych w okolicach miasta Jesionik. W drugą 

stronę szlak niebieski zaprowadzi nas, nieco inną trasą od szlaku zielonego, do 

Petrovic. Czerwony szlak pozostaje na grzbiecie i schodzi stromo w kierunku 

Przełęczy pod Kopą. Na niej ponownie spotykamy szlak żółty, który głównie 

trawersuje grzbiet, wchodząc na niektóre siodła. Dalsze kroki prowadzą nas 

stosunkowo łagodnie na Srebrną Kopę, z której czeka nas kolejne strome zejście. 

Leśną ścieżką dochodzimy do Przełęczy pod Zamkową Kopą. Z tą okolicą wiąże się 

tragiczna historia pewnej starszej kobiety, która żyjąc z dala od ludzi, była oskarżana 

o czary. Któregoś razu nie wytrzymała presji i powiesiła się w tej okolicy. Jej ciało w 

lesie znalazł myśliwy. Niestety, nikt nie chciał zająć się denatką – nie podjęły się 

tego ani władze z Jarnołtówka, skąd pochodziła, ani władze Pokrzywnej, na której 

terenie stało drzewo, ani władze Janova, po którego stronie na gałęzi wisiała kobieta. 

Ostatecznie ściągnął ją stamtąd wspomniany wcześniej myśliwy, który pochował ją 

w lesie, w pobliżu Przełęczy pod Zamkową Kopą, oznaczając to miejsce dużym, 

białym kamieniem (Brygier 2015). Chętni mogą postarać się odszukać ów grób. Na 

przełęczy ponownie pojawia się żółty szlak, który również prowadzi do Pokrzywnej, choć 

poniżej grzbietu. Zaczyna się tu także szlak niebieski, którym możemy zejść w ciągu nieco 

ponad godziny do Wieszczyny, w której mieści się schronisko młodzieżowe
295

. 

 Z siodła podchodzimy krótko na Zamkową Kopę, gdzie znajdują się 

fundamenty średniowiecznej warowni. To było nasze ostatnie podejście na całym 

Szlaku KPS. Od tej pory wędrujemy tylko w dół, do Pokrzywnej, gdzie w okolicy 

dawnej stacji kolejowej kończy się trasa zarówno etapu, jak i szlaku. 

 Pokrzywna jest małą, letniskową wsią z wieloma obiektami noclegowymi. 

Sytuacja jest jednak podobna jak w Jarnołtówku – nie ma zbiorczej bazy. Autor 

samodzielnie naliczył 13 obiektów noclegowych (plus 3 obiekty tego samego właściciela, 

wchodzące w skład kompleksu Gorzelanny), w tym jedno schronisko młodzieżowe
296

. 

Kończąc wycieczkę w tym miejscu bez problemu wydostaniemy się w kierunku 

Głuchołazów, Prudnika, Opola i Podlesia
297

. We wsi znajdziemy też sklep spożywczy. 
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 http://schroniskoprudnik.pl/53/70/oferta-i-baza-noclegowa-w-wieszczynie.html (dostęp: 22.09.2017 r.) 
296

 Na podstawie badań własnych, linki do obiektów podane w źródłach internetowych. 
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 https://www.e-podroznik.pl/public/timeTableSearcherResults.do?stopId=41379 (dostęp: 22.09.2017 r.) 
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 Podsumowanie 

  

 Opracowanie koncepcji Korony Polskich Sudetów oraz szlaku łączącego 

poszczególne szczyty byłoby niezwykle interesującym przedsięwzięciem. Póki co, 

droga do realizacji tych obu celów jest jeszcze daleka. Pierwszą rzeczą, którą trzeba 

byłoby zrobić, to zadziałać w odpowiednich gronach (specjaliści od turystyki, 

regionaliści, geografowie) pod kątem zaaprobowania przez szeroko pojęte 

„środowisko” podziału pasm górskich w Sudetach, wraz ze wskazaniem ich 

najwyższych szczytów. Następnie należałoby stworzyć system tabliczek na 

wierzchołkach Korony Polskich Sudetów i wypromować przedsięwzięcie wśród 

turystów. Dopiero gdy zaistnieje wspomniana Korona, można będzie realizować 

drugi etap – szlak. 

 W powyższej pracy autor przedstawił swoją koncepcję przebiegu Szlaku 

Korony Polskich Sudetów. Warto podkreślić, że jest to na razie tylko koncepcja. 

Każdy pojedynczy kilometr wymaga zgód licznych instytucji – od PTTK, przez 

nadleśnictwa, samorządy, parki narodowe, aż po prywatnych właścicieli gruntów. 

Autor starał się prowadzić szlak tak, by wykorzystać już funkcjonującą sieć, ale nie 

zwalnia go to w przyszłości od konieczności uzyskania stosownych zgód. W wielu 

miejscach może dojść do modyfikacji przebiegu szlaku, oby jednak były one jak 

najmniejsze. Wizualizacja kartograficzna, o której wspomniano w rozdziale 2., 

również wymagać będzie rozbudowania, a przede wszystkim konkretnego 

zaplanowania rozmieszczenia tablic informacyjnych, drogowskazów oraz 

zaprojektowania ich kształtu. To praca na lata, ale pierwszy krok, w postaci 

powyższego opracowania, autor już wykonał. Setki kilometrów, które w ostatnim 

czasie przemierzył po górach, a także godziny poszukiwań informacji w źródłach nie 

mogą pójść na marne. Ta praca będzie miała swoją kontynuację. 

Autor chciałby w tym miejscu podziękować przede wszystkim dr hab. 

Małgorzacie Durydiwce, która mimo ogromu obowiązków, które autor wziął w 

ostatnim czasie na siebie, do końca wierzyła w powodzenie pracy. Poza tym 

podziękowania należą się również najbliższym – Dziewczynie i Ojcu, 

przewodnikowi sudeckiemu, którzy towarzyszyli autorowi wielokrotnie podczas 

badań terenowych lub też docierali w miejsca dla niego w danym momencie 

nieosiągalne. Także dzięki wsparciu pracodawcy (Sklep Podróżnika), który użyczył 

autorowi urządzeń GPS, możliwe było dokonanie pomiarów niezbędnych do 
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rozpoczęcia pracy. Bez wspomnianych osób i instytucji ta praca mogłaby nie 

zaistnieć, a jeśli już, to w znacznie odleglejszej perspektywie czasowej. 
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Rys. 2. Mapa podziału Sudetów wg Kondrackiego na tle ukształtowania powierzchni 

(opracowanie własne na podstawie Mapy mezoregionów fizycznogeograficznych 

Polski na tle ukształtowania terenu i podziału administracyjnego) – str. 20 

Rys. 3. Położenie Folwarcznej, Skopca, Barańca i Okola względem siebie 

(opracowanie własne) – str. 22 

Rys. 4. Położenie względem siebie Chełmca i Borowej (opracowanie własne) – str. 

24 

Rys. 5. Położenie względem siebie Szczelińca Wielkiego i Skalniaka (opracowanie 

własne) – str. 26 

Rys. 6. Położenie względem siebie Jagodnej Północnej i Południowej (opracowanie 

własne) – str. 28 

Rys. 7. Położenie względem siebie Rudawca, Postawnej i Bruska (opracowanie 

własne) – str. 30 

Rys. 8. Położenie względem siebie Szerokiej Góry i Kłodzkiej Góry (opracowanie 

własne) – str. 32 

Rys. 10. Profil etapu 1. (opracowanie własne) – str. 48 

Rys. 11. Profil etapu 2. (opracowanie własne) – str. 55 

Rys. 12. Profil etapu 3. (opracowanie własne) – str. 61 

Rys. 13. Profil etapu 4. (opracowanie własne) – str. 68 

Rys. 14. Zdjęcie lidarowe zachodnich Karkonoszy. Od lewej widać Mały i Wielki 

Śnieżny 

Kocioł oraz U-kształtną Dolinę Wrzosówki wraz z Czarnym Kotłem Jagniątkowskim 

(źródło: http://geoportal.kpnmab.pl/imap/) – str. 72 

Rys. 15. Profil etapu 5. (opracowanie własne) – str. 81 

Rys. 16. Profil etapu 6. (opracowanie własne) – str. 87 

Rys. 17. Profil etapu 7. (opracowanie własne) – str. 94 

Rys. 18. Profil etapu 8. (opracowanie własne) – str. 102 

Rys. 19. Profil etapu 9. (opracowanie własne) – str. 108 

Rys. 20. Profil etapu 10. (opracowanie własne) – str. 113 

Rys. 21. Profil etapu 11. (opracowanie własne) – str. 120 

Rys. 22. Profil etapu 12. (opracowanie własne) – str. 129 

Rys. 23. Profil etapu 13. (opracowanie własne) – str. 139 

Rys. 24. Profil etapu 14. (opracowanie własne) – str. 145 

Rys. 25. Profil etapu 15. (opracowanie własne) – str. 154 

Rys. 26. Profil etapu 16. (opracowanie własne) – str. 160 

Rys. 27. Profil etapu 17. (opracowanie własne) – str. 167 

Rys. 28. Profil etapu 18. (opracowanie własne) – str. 174 

Rys. 29. Profil etapu 19. (opracowanie własne) – str. 180 

Rys. 30. Profil etapu 20. (opracowanie własne) – str. 186 



232 

 

Rys. 31. Profil etapu 21. (opracowanie własne) – str. 192 

Rys. 32. Profil etapu 22. (opracowanie własne) – str. 199 

Rys. 33. Profil etapu 23. (opracowanie własne) – str. 204 

Spis tabel 

Tab. 1. Szczyty zaliczane do tzw. Korony Himalajów (Źródło: opracowanie własne 

na podstawie serwisu drytooling.com.pl) – str. 13 

Tab. 2. Najwyższe szczyty Sudetów wg list Korona Gór Polski oraz Korona Sudetów 

Polskich (Źródło: opracowanie własne na postawie serwisów kgp.amos.waw.pl i 

ktg.walbrzych.pttk.pl) – str. 19 

Tab. 3. Wykaz szczytów zaliczanych do Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne na podstawie własnych badań terenowych i analizy map) – str. 

35 

Tab.4. Podział Szlaku Korony Polskich Sudetów na etapy (Źródło: opracowanie 

własne) – str. 45 

Tab. 5. Dane dotyczące etapu 1. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 48 

Tab. 6. Dane dotyczące etapu 2. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 54 

Tab. 7. Dane dotyczące etapu 3. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 60 

Tab. 8. Dane dotyczące etapu 4. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 68 

Tab. 9. Dane dotyczące etapu 5. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 80 

Tab. 10. Dane dotyczące etapu 6. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 87 

Tab. 11. Dane dotyczące etapu 7. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 93 

Tab. 12. Dane dotyczące etapu 8. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 101 

Tab. 13. Dane dotyczące etapu 9. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 107 

Tab. 14. Dane dotyczące etapu 10. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 113 

Tab. 15. Dane dotyczące etapu 11. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 119 

Tab. 16. Dane dotyczące etapu 12. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 128 

Tab. 17. Dane dotyczące etapu 13. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 138 

Tab. 18. Dane dotyczące etapu 14. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 144 

Tab. 19. Dane dotyczące etapu 15. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 154 

Tab. 20. Dane dotyczące etapu 16. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 160 

Tab. 21. Dane dotyczące etapu 17. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 167 
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Tab. 22. Dane dotyczące etapu 18. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 173 

Tab. 23. Dane dotyczące etapu 19. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 179 

Tab. 24. Dane dotyczące etapu 20. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 185 

Tab. 25. Dane dotyczące etapu 21. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 192 

Tab. 26. Dane dotyczące etapu 22. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 199 

Tab. 27. Dane dotyczące etapu 23. Szlaku Korony Polskich Sudetów (Źródło: 

opracowanie własne) – str. 204 

Załączniki 

Załącznik nr 1 (opracowanie własne na podstawie Instrukcja znakowania szlaków 

turystycznych, 2014, red. Śledzińska, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 


