Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Biuletyn 2015” Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK można
nazwać „Biuletynem Sudeckim”, gdyż w całości poświęcony jest
trasom, których przewędrowanie pozwoliło trójce kolegów
z naszego Oddziału - Adamowi Lemochowi, Elżbiecie Ochyrze
i Dariuszowi Opalskiemu - spełnić wymagania odznaki turystyki
kwalifikowanej „Włóczykij Sudecki”.
Trzydzieści dwa miejsca
zdobyte na przełomie czerwca i lipca 2015 roku uzupełniły w ich
przypadku listę stu sudeckich szczytów, które składają się na
„Włóczykija”. Pozostałym pięciorgu uczestnikom wyprawy, którą
opisuje tegoroczny „Biuletyn”, wędrówka dała możność zdobycia
kolejnych szczytów w „Diademie Polskich Gór” i różnych „Koronach”, a zwłaszcza
satysfakcję z dotarcia w okolice, które nie są dostępne dla przeciętnego turysty.
Spisana przez Dariusza Opalskiego i Agatę Karwowską relacja z wyprawy to nie
tylko dziennik wydarzeń na trasie, garść wspomnień lub praktyczny przewodnik dla tych,
którzy zechcą pójść w ślady ośmiorga śmiałków (dwóch pań i sześciu panów) i z wiosną
ruszyć w Sudety, ale również fantastyczne świadectwo tego, czym jest aktywność
w PTTK.
Aktywność w PTTK nie oznacza wyłącznie udziału w wycieczkach organizowanych
dla dużych (na objętość autokaru) grup turystów: zasięg takich imprez zwykle bywa
ograniczony „opłacalnością” ekonomiczną przedsięwzięcia. Tymczasem działalność
w PTTK polega także na realizowaniu pasji krajoznawczej na własną rękę,
z zaangażowaniem duchowych i materialnych sił osób, które chcą i potrafią dzielić się
doświadczeniem w planowaniu tras, prowadzeniu po górskich szlakach i bezdrożach,
sprawnością
za
kierownicą,
odpornością
na
stres,
talentami
logistycznymi
(zakwaterowanie!) i kucharskimi (barszcz biały!), ciekawością świata. Z przyjemnością
oddaję głos Autorom „Biuletynu 2015”, którzy bez wielkich słów i retorycznej emfazy
mówią o dobrych znajomościach, przyjaźni, sztuce porozumiewania się i umiejętności
realizowania wspólnych celów.

Olga Płaszczewska
Przewodnicząca Komisji Historii i Tradycji
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
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„Sudecki Włóczykij”
26 czerwca 2015 r.
(Kiedy czereśni brak) zakończenie
10-dniowa eskapada po sudeckich szlakach na pograniczu czesko- polskim
miała na celu zakończenie paroletnich zmagań ze zdobywaniem 100 szczytów,
zaliczanych do Włóczykija Sudeckiego. Ten sam co w ubiegłym roku skład osobowy:
Adam Lemoch, Piotr Lemoch, Elżbieta Ochyra, Dariusz Opalski, Agata Karwowska,
Jan Ślazik, Mirosław Kozak, Marek Prostacki, z zapałem oczekiwał dnia wyjazdu.
Plany były ambitne: zakończyć „Włóczykija”, pomóc uzupełnić brakujące szczyty
pozostałym uczestnikom.

Piątek, 26 czerwca 2015
Wyruszamy rankiem z Krakowa w piątek, 26 czerwca 2015, 8 osobową grupą,
w kierunku Głubczyce / Krnov, by po wyrywkowej kontroli straży granicznej Czech
zdobyć pierwsze wzgórze za granicą, Cvilin (441 m n.p.m.).

Cvilin (441 m n.p.m.)
Położony w paśmie Niskiego
Jesionika – ma dwie atrakcje –
pielgrzymkowy kościół barokowy
św. Krzyża i Matki Boskiej Bolesnej
oraz kamienną wieżę widokową,
wysoką na 26 m.
Wzniesiona w latach 1901- 1903,
uszkodzona podczas II wojny
światowej – remontowana, wpisana
do rejestru zabytków wieża to
kamienna budowla w formie walca
z widokowymi blankami.
Aby podziwiać widoki, musimy
pokonać 144 kamienne schody
i wnieść opłatę w wysokości
25 koron – pieczątka za darmo.

Czas przejścia 1 km – 0:45 h
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Uhlirsky Vrch ( 672 m n.p.m.)
Ścieżka doprowadza nas do ogromnego krateru a zarazem dawnego opuszczonego
kamieniołomu, którego brunatne ściany dochodzą do 40 m wysokości. Wydobywano
tu tuf pochodzenia wulkanicznego, wykorzystywany do produkcji cegieł.

Wzgórze jest naturalnym pomnikiem przyrody, na którym wznosi się barokowy
kościół pielgrzymkowy Najświętszej Marii Panny, wybudowany w latach 1755-1758
zamiast drewnianej kaplicy z 1655 roku.
Czas przejścia 2 km – 100 m – 0:40 h
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Velký Roudný (780 m n.p.m.)
Podejście na szczyt to niepozorna ścieżka a raczej nachylona łąka, która rozgrzała
wszystkich zdobywców (domyślacie się, kto był pierwszy...). Velký Roudný
to najwyższy
wulkan
Niskiego Jesionika, położony
nad jeziorem zaporowym
Slezka Harta na rzece
Morawica.
Kopuła Velký’ego Roudnego
ma spłaszczony wierzchołek,
na którym znajdują się
drewniana wieża widokowa
oraz kamienna kapliczka.
Witają nas roje natrętnych
much,
które
lecą
do
wszystkiego, co ma kolor
czarny. Przy schodzeniu
oglądamy duże bloki skalne
Čertůvkámen – Božíkámen
z odciśniętymi śladami walki Boga z czartem (stopa i szpon).

Tak naprawdę to wyrzucony z wulkanu bazaltowy głaz, który został rozłamany na
dwie części. Od 1966 r. Velký Roudný jest chroniony, jako rezerwat (národnípřírodní
památka) o powierzchni 81 ha.
Czas przejścia 2,2 km – 130 m – 0:45 h
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Vikštejn
Pokonujemy 5 ostrych serpentyn z miejscowości Vitkov Podhradi, aby dostać się pod
zamek lub, jak kto woli, to, co z niego zostało (ruiny). Miejsca do parkowania jest
jedynie na 3 samochody na leśnym postoju. Usytuowany na wysokim cyplu nad
rzeką Moravici Vikštejn był najpotężniejszym zamkiem ziemi Opawskiej, budowlą
niemal nie do zdobycia. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1377 r. Do obecnych
czasów na rozległym terenie uchowała się część wysokich masywnych murów, fosa,
tajemnicze pomieszczenia piwniczne oraz odnowiona wieżyczka. Liczne tablice

informują, jak kiedyś wyglądał zamek.
Czas przejścia 1,3 km – 0:30 h

Juřačka (589 m n.p.m.)
Kluczymy między wioskami a autostradą, szukając wjazdu do wsi Podhoří, będącą
częścią Lipnik. Parkujemy przy kościele św. Havla w wiosce założonej, jako osada
gotyckiego zamku Drahotuš z XII wieku. Wyruszamy za niebieskimi znakami. Pniemy
się stromym podejściem leśnym duktem do momentu osiągnięcia maksymalnej
wysokości, by potem odbić w prawo w kolejną leśną drogę (z GPS nie ma problemu wskazuje szczyt). Rozpoczynamy poszukiwania oznaczenia wierzchołka na rozległej
polanie, przedzielonej starym ,,młodnikiem” (to po prostu chaszcze). Oznaczenie
to słupek w kolorze biało-czerwonym z namalowanym flamastrem napisem (Juraćka).
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Robimy napis z patyków, by upamiętnić nasz pobyt. Przy zejściu zauważamy
ambonę myśliwską, z której wychodzi ,,koza‘’. Przy zejściu zaglądamy do ruin po
gotyckim zamku Drahotuš, mijając kamienny most nad strumykiem. Zarysy i resztki
murów obronnych, fosy i budynków mieszkalnych to wszystko, co można sobie
wyobrazić. Wracamy, bo czas nagli, na nocleg w Šumperku (hotel Koruna).To nasza
baza na 3 dni.
Czas przejścia 4,8 km – 270 m – 1:30 h
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Sobota, 27 czerwca 2015
Zrelaksowani i pełni zapału schodzimy na śniadanie, które jest w cenie noclegu.
Mamy do wyboru 7 zestawów, w tym 2 dietetyczne. Z pewną dozą nieśmiałości
wybieramy, konsultując się z nieocenionym tłumaczem, odpowiedni dla siebie
zestaw. Wzięciem cieszą się vejce machana, parky i hemenex – pychota.
Keprnik (1423 m n.p.m.)
Zmagając się z ograniczeniami
czasowymi, Keprnik zdobywamy
za pomocą kolejki linowej,
pokonując dystans Ramzowa –
Szerak (koszt góra – dół 270
koron, kurs, co pół godziny).
Aura pochmurna z lekkimi
opadami.
W
schronisku
turystycznym Chata Jiřího na
Szeraku
podbijamy
nasze
pomarańczowe książeczki. Dalej
czerwonym szlakiem idziemy na szczyt. Keprnik to wybitny szczyt o wysokości
1423 m n.p.m. w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník). Jest to
czwarty co do wysokości szczyt w całym paśmie a piąty w Sudetach Wschodnich.
Przez wierzchołek biegnie historyczna granica śląsko-morawska.

Kamienny czub położony ponad górną granicą lasu jest wybitnym punktem
widokowym. Na szczycie jest pusto, więc można pomarudzić przy robieniu zdjęć.
Wracamy, po drodze fotografujemy kwitnące szyszki kosodrzewiny.
Czas przejścia 12,5 km – 777 m – 2:30 h
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Haj - Grove (631 m n.p.m.)
Wyruszamy z parkingu osiedlowego w Šumperku. Pierwsi docierają na miejsce
po 36 minutach (jest rywalizacja, kto i ile szczytów zaliczy jako pierwszy). Nie było
łatwo, bez szlaku za białymi pasami na drzewach docieram do wieży.
Wieża robi wrażenie, dzwonek
przy drzwiach... i otwiera się
sezam.
Najpierw
podbijam
pieczątkami książeczkę, bo tłoku
nie ma, a stempli jest w sumie 9.
Oryginalna
wieża
została
uroczyście otwarta w dniu
17 czerwca 1934.
Do II wojny światowej służyła,
jako punkt obserwacyjny a po
wojnie, w 1953 roku, spłonęła po
uderzeniu
pioruna.
Obecna
wieża, przypominająca oryginał,
działa od 28 września 1996.
Wieża widokowa otwarta jest
codziennie w czasie wakacji,
przez resztę roku - w weekendy.
Wstęp za opłatą. Z przeszklonej
platformy
widokowej
na
wysokości 24 m roztacza się
wspaniały widok na grzbiety
Hrubý
Jeseník
i
miasto
Šumperk.

Czas przejścia 6,9 km – 318 m – 2 h
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Niedziela, 28 czerwca 2015
Husak (626 m n.p.m.)

To zapewne jedno z licznych
miejsc do odgadnięcia – Husak.
Z miejscowości Pacov wyruszamy
zielonym szlakiem za tradycyjnie
uciekającym
Adamem.
Szlak
okazuje się doskonale oznaczony
i bez
problemu
osiągamy
wierzchołek.
Na szczycie potrójna formacja
skalna, za którą na ogromnym
buku widnieje tabliczka szczytu.
Powyżej skałek mieści się słupek
triangulacyjny a 5 metrów dalej
znajduje się zabytkowy, kamienny słupek graniczny, oznaczony numerem 30/33. Na
wszystkich tych miejscach robimy sobie pamiątkowe fotki. Schodząc zaglądamy do
nieczynnego schroniska i kapliczki ze źródłem Holubi Studanka (520 m n.p.m.).

Czas przejścia 7,21 km – 257 m – 1:50 h

Bouzov (425 m n.p.m.)
To tak jakby się przenieść w czasie... Nagle jesteśmy w średniowieczu i zarazem
u Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego. Nie spodziewaliśmy się tak cudownego
miejsca ukrytego pośród wzgórz. Jednak najpierw odnaleźliśmy reper, by dopiero
później udokumentować nasz pobyt u stóp zamku.
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Zamek w Bouzovie na Morawach to miejsce, którego nie wolno ominąć. Kupiony
w 1696 r. przez Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego, Franza Ludwiga
zu Neuburg, pozostał w rękach zakonu aż do 1939 r. Zamek, skonfiskowany przez
narodowych socjalistów, po II wojnie światowej – zgodnie z postanowieniami dekretu
Edvarda Beneša – nie wrócił już do dawnych właścicieli. Jak zwykle czasu brakło
na zwiedzenie jego pomieszczeń, ale zawsze można wrócić i uzupełnić braki.
Czas przejścia 1,5 km – 0:45 h
Bradlo (600 m n.p.m.)

W miejscowości Kamenna przeczekujemy
gwałtowne opady deszczu w samochodach.
Trwa to zaledwie kilka minut. Wyruszamy
zielonym szlakiem w stronę szczytu i po raz
kolejny idziemy w ciemno - jakie atrakcje nas
czekają? Docieramy do wiaty i krzyżówki
szlaków, mijamy ogromnego czarnego czarta
i za trójkątami dochodzimy do formacji skalnej
z kwarcytu, która osiąga około 20 metrów
wysokości.
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Na punkt widokowy wspinamy
się po kamiennych schodkach
i łańcuchach. Oj, cudowne to
miejsce – platforma widokowa
wyłożona i wypoziomowana
niebieską
kratownicą,
jest
maszt i tabliczka wyznaczająca
szczyt.

Czas przejścia 4,75 km – 200 m – 1:30 h
Kamenný vrch (952 m n.p.m.)
W drodze mijamy ciągnące się kilometrami przydrożne, ociężałe od owoców
czereśnie, lecz kierowca jest nieczuły na nasze sugestie i bezlitośnie tnie po szutrze.

Mamy pecha, urywamy tłumik w drugim wozie, więc musimy coś temu zaradzić.
Dzisiejsza wycieczka to trasa przełożona z soboty, bo wówczas zdecydowaliśmy,
że zwiedzamy Šumperk.
Parkujemy na przełęczy Tratovka (619 m n.p.m.), skąd bacznie obserwuje nas stado
krów. Idziemy asfaltem aż do szlabanu, by później czerwonym szlakiem udać się na
szczyt. To duża formacja bloków skalnych z filitu.
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Wejście z boku, przez wysoki próg na szczyt, oznaczony tabliczką i już płynie
melodia Dziadek- Polka (lato z radiem) winner!!!
Czas przejścia 8,33 km – 344 m – 2 h
Śpieszymy się na parking, by naprawić usterkę (podwiązać drutem - uszczelnić)
i zdążyć na kolację serwowaną przez hotelową kuchnię (grillowana makrela lub
żeberka).

Poniedziałek, 29 czerwca 2015
Opuszczamy hotel i jego urocze śniadanka. Zmieniamy lokal na Stronie Śląskie tradycyjne Montenegro.
Lázek ( 714 m n.p.m.)
Na dziś zaplanowano 5 szczytów, czyli dość sporo jak na jeden dzień. Pierwszy
to Lazek (714 m n.p.m.). Z naszej strony to ukłon dla tych, którym tego szczytu
brakuje i dla Jasia, który zakończył Lazkiem zdobywanie Korony Sudetów. Dużo

sobie obiecywaliśmy, marząc choćby o chłodnej Holbie u trapera, ale to,
co zastaliśmy, zmroziło nas. Zamiast czystego miejsca do odpoczynku – pobojowisko
(wywleczony sprzęt AGD, porozbijane szafki, walające się szklanki i akcesoria
piwowarskie, czyli totalny bałagan). Wejście na wieżę było dostępne, stan budynku
i okien nie budził zastrzeżeń, ale było nam bardzo smutno z powodu stanu, w jakim
znajdował się obiekt podczas naszej wizyty.
Po wnikliwym rozejrzeniu się stwierdziliśmy, że prąd odcięto 15 maja (wywieszona
kartka dozoru energetycznego). Zastanowiło nas, władze gminy nie zabezpieczyły
obiektu, z jakiej przyczyny doprowadzono go do takiego stanu? Kiedyś było
tu naprawdę całkiem przyjemnie.
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Suchy Vrch (995 m n.p.m.)
Wzniesienie w Górach Orlickch, położone
około 6 km od Kralik. Miejsce o bardzo
charakterystycznej, 33-metrowej wieży
widokowej z betonu. Budowla została
zaadaptowana
z
wieży
ciśnień.
Wybudowana w latach 1931 - 1932
kształtem przypomina grzyb.
Po aneksji Czech obiekt służył za ośrodek
rehabilitacyjny
dla
rannych
lotników
Luftwaffe.

W przeszłości przez wzniesienie przechodziła historyczna granica między Morawami
a Czechami.
Wejście na wieżę: 30 koron i 3 pieczątki do kolekcji. W odległości około 250 m od
schroniska znajduje się szczyt, pomiędzy skałkami pozujemy do zdjęcia na tle
charakterystycznego grzyba.
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Studenske Skaly (720 m n.p.m.)
Parkujemy pod urzędem dokładnie w chwili, kiedy dzwony pobliskiego kościoła
wybijają godzinę 12. Idziemy niebieskim szlakiem, lasem łagodnie na szczyt.

Miejsce o tyle ciekawe, że ma punkt widokowy nad pionowo opadającymi skałami,
oddalony od szczytu o około 30 metrów.
Miejsce jest oznaczone tabliczką i słupkiem. Dystans do pokonania 1,9 km od
urzędu.
Czas przejścia 7,6 km – 197 m – 1:05 h
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Jeřáb (1003 m n.p.m.)
Kolejny ukłon wobec tych, którzy mają zaległości w zdobywaniu sudeckich szczytów.
W Severomoravskiej Chacie spożywamy posiłek, po czym udajemy się na szczyt
niebieskim szlakiem.

Dokonujemy wpisu do zeszytu i wracamy pod kapliczkę św. Trójcy.
Czas przejścia 4,23 km – 132 m – 1 h
Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.)
Większość już na tym szczycie była, ale od strony czeskiej tu jeszcze nie
wchodziliśmy. Godzina jest mocno popołudniowa (16:20), kiedy wyruszamy ostrym
podejściem dalej, wzdłuż granicy, do wieży widokowej. Mamy doskonałą widoczność
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i ciekawy pogląd na odległą burzę. Robimy pętlę, schodząc zielonym szlakiem.
Pozostaje wykonać pamiątkowe fotki i schodzimy. Cała eskapada zajmuje nam 1:15
godziny.
W Dolnej Morawie w prawie zamkniętej restauracji podbijamy nasze pomarańczowe
książeczki. Wywiązuje się dyskusja, co robić dalej, bo godzina już późna,
a zakwaterowanie czeka w Stroniu Śląskim. To, co nam zostało do zdobycia,
przenosimy na dzień wolny i wszyscy są „happy”. Po zatankowaniu i zrobieniu
zakupów w Międzylesiu zmęczeni docieramy na kwaterę.
Czas przejścia 5 km – 292 m – 1:15 h

Wtorek, 30 czerwca 2015
Nareszcie niektórzy są w swoim żywiole. Cała kuchnia do dyspozycji, więc tłok jest
obowiązkowy. Poranna melodia „Lata z radiem” ożywia całe towarzystwo. Co dzisiaj
w programie? Jaskinia Na Pomezi i Studnicny Vrch, oraz najważniejsza sprawa:
odprowadzić auto do mechanika, żeby się zajął urwanym tłumikiem. Robimy zakupy
jak zwykle w „Stonce” – gotujemy barszcz biały!!!

Dziś, zgodnie z planem, zwiedzanie Jaskini Na Pomezi, która znajduje się przy
drodze na Lipova Lazne. Jaskinia została odkryta w 1936 r. i udostępnia nam 460 m
korytarzy, czas zwiedzania to około 45 min. Podziwiamy bogate formy krasowe
i przeciskamy się przez wąskie i wysokie korytarze. Wstęp 120 kśc. Oprowadza nas
czeski przewodnik, mówiący łamaną polszczyzną.
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Studnicni Vrch (975 m n.p.m.)
Lipova Lazne – tu zostawiamy nasze pojazdy na bezpłatnym parkingu, nieco
oddalonym od centrum uzdrowiska (są tacy, którzy mówią, że „można było bliżej
podjechać”). Wspinamy się asfaltem do centrum informacyjnego, gdzie podbijamy
stemple w książeczkach. Wyruszamy ku szczytowi, o którym nic nie wiemy.
Po drodze mijamy liczne źródła. Dzielimy się na grupki w zależności od tempa
marszu i mkniemy żółtym szlakiem.

Na szczycie znajduje się przekaźnik telekomunikacyjny oraz, oczywiście, tabliczka
wskazująca szczyt. W oczekiwaniu na pozostałych uczestników zmagamy się
z chmarą muszek, które chcą nas pożreć żywcem. W drodze powrotnej część ekipy
zwiedza Muzeum Prysznica. Uzdrowisko opuszczamy około godz.14. Wejście na
szczyt zajęło mi 56 min – razem 1:36 min.
Czas przejścia 7,6 km – 197 m – 1:05 h
Odprowadzamy auto do mechanika na umówioną godzinę 16-tą i decydujemy się
w 4 osoby zdobyć Śnieżnik (1424 m n.p.m.). Pozostali warzą barszcz biały.
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Śnieżnik (1424 m n.p.m.)
Z Kletna o godz. 16:35 szybkim krokiem zmierzamy ku schronisku Pod Śnieżnikiem –
mnie to zajęło 58 min. Razem z Mirkiem postanawiamy zdobyć szczyt, którego
brakuje mu do Diademu Polskich Gór. Od ostatniej naszej bytności tutaj zmieniło się
schronisko, w którym wymieniono dach i elewacje. Na parkingu meldujemy się
o godz.19:15.
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Środa 1 lipca 2015
Bozi Hora (525 m n.p.m.)
W miejscowości Zulowa wysadzamy część naszych turystów, bo idą zdobywać Bozi
Hore, pozostali okupują centrum informacji turystycznej oraz rynek i uzupełniają
zapasy politury. Za cierpliwe oczekiwanie zostajemy nagrodzeni świeżymi
czereśniami.
Czas przejścia 3,5 km – 199 m – 1h

Zámecký vrch (934 m n.p.m.)
Z sennej turystycznej miejscowości Horni Udoli, która zapewne ożywa w zimowym
sezonie z powodu licznych wyciągów narciarskich, wyruszamy asfaltowym
podejściem w stronę naszego szczytu, idąc za niebieskimi znakami. Mijamy rozbity
obóz pionierski i po kilkuminutowym marszu ukazuje nam się zarys zamkowej baszty
Koberśtejn (912 m n.p.m.).
U podnóża góry mijamy ścieżkę
dydaktyczną
i rozpoczynamy
kilometrowe
podejście
z morderczą końcówką (zielony
szlak) pośród rozrzuconych
wśród drzew odosobnionych
skalisk. Jesteśmy zaskoczeni
brakiem oznaczenia szczytu,
jest tylko słupek z czerwoną
oblamówką. Kopulasta góra jest
zalesiona i z tego powodu nie
jest punktem widokowym.
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Po raz kolejny bronimy się
przed
inwazją
muszek,
szybkie foto i schodzimy
niżej do ruin zamku. Obecnie
po zamku została część
walcowatej kamiennej wieży
o wysokości 9 m i resztki
ścian.
Na początku XVII wieku
zamek był siedzibą rycerzy
rozbójników
(raubritterów).
Nasz pobyt potwierdzamy
w okolicznym hotelu.

Czas przejścia 7,5 km – 390 m – 2h

Zlatý Chlum ( 875 m n.p.m.)

Troszkę nam się pobłądziło w Jesioniku,
nim trafiliśmy na odnogę drogi, która
prowadzi
do
schroniska
Certovy
Kameny (675 m n.p.m.) czyli Czarcie
Skały.
Po opłaceniu parkingu wspinamy się
niebieskim szlakiem do wieży widokowej
Zlatý Chlum, która została otwarta dla
publiczności 3 września 1899 roku.
Wieża ma wysokość 26 m (wejście
25 kśc) i jest oddalona o koło 200 m od
szczytu. Z platformy podziwiamy piękne
widoki
na
okolice
z
jeziorem
Otmuchowskim w Polsce.
W leśnej gęstwinie i na szczytowym
szlaku nie udało nam się odnaleźć
słupka
lub
tabliczki
znaczącej
wierzchołek.

Czas przejścia 4,25 km – 268 m – 2 h
Wracamy do schroniska, za którym jest kolejna atrakcja, punkt widokowy mieszczący
się na skale, do którego dojście zabezpieczone jest łańcuchami ( super miejsce).
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Czwartek, 2 lipca 2015
Jagodna (977 m n.p.m.) – Jagodna pn. ( 980 m n.p.m.)
Wszyscy się cieszą: mamy dzień wolny – prognoza na dziś: idziemy na jagody!
Godzina 9:40 wyspani ruszamy zdobywać dwie Jagodne, zaliczane do Diademu
Polskich Gór.

Aby dojechać do schroniska na Spalonej, musimy zrobić objazd z powodu
asfaltowania drogi na Zieleniec.

Pełne słońce - porozbierani, a niektórzy z turbanami na głowach - maszerujemy
szutrową drogą w stronę znanej nam ambony.
Jagodna (977 m n.p.m.) zaliczona. Rozpoczynamy, więc poszukiwania tej drugiej.
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O godzinie 13:30 udaje nam się odnaleźć Jagodną Północną (980 m n.p.m.) –
oznaczoną przez Klub Wędrowiec z Lubina. Jak tam dojść? Trzeba odbić w prawo
(150 m) na wysokości słupka o numerze 170/171, stojącego po lewej stronie drogi.
Czas przejścia 9,13 km – 299 m – 2:25 h
Niektórym było jeszcze mało, więc poleźli na Suchoń (964 m n.p.m.).
Suchoń (964 m n.p.m.)
Zaliczany do Korony Ziemi Kłodzkiej i Diademu Polskich Gór. Pozostali degustowali
na Przełęczy Puchaczówka wybornego czeskiego ,,dzika”.

Czas przejścia 5,14 km – 214 m – 1:20 h
Po południu grillujemy i biesiadujemy w blasku zachodzącego słońca.
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Piątek 3 lipca 2015
Borówkowa (900 m n.p.m.)

Z Przełęczy Lądeckiej (Lutynia) wyruszamy najszybszą spacerową trasą na górę
Borówkową (900): zielonym szlakiem zajmuje to około 1h 15 min. Szczyt znajduje się
na granicy polsko-czeskiej w Górach Złotych. Wznosi się tam 25-metrowa wieża
widokowa o metalowej konstrukcji, obudowana z zewnątrz drewnem. Obiekt był
kilkakrotnie przebudowywany, a obecny kształt zawdzięcza Czechom, którzy wznieśli
ją tutaj w 2006 roku. Do wieży dobudowano przybudówkę, w której można
przenocować. Jest także bufet, prowadzony przez Czecha (wędrując „naszym
tempem” wyprzedziliśmy gospodarza obiektu, który jechał autem, a wyruszyliśmy
prawie jednocześnie z dolnego parkingu), gdzie bez problemu można dokonywać
płatności rodzimą walutą i potwierdzić swą obecność. Widok z wieży jest - jak mówi
młodzież - „powalający”. Nasz pobyt pod wieżą upamiętniamy w „borówkowych”
koszulkach.
Czas przejścia 7,26 km – 273 m – 2:15 h

Czernica (1083 m n.p.m.)
W samo południe parkujemy w Bielicach – leśniczówce skąd wyruszamy na kolejny
szczyt Czernice. Co niektórzy się ociągają i spoglądają na siebie, kto z kim ma iść.
Formuje się pociąg na tą dziewiczą górkę żółtym szlakiem.
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Tempo było zawrotne i rywalizacja też (47 min).
Osłodą dla zmęczenia jest wieża widokowa, która uatrakcyjnia ten rejon w Górach
Bialskich. Uroczyste otwarcie wieży nastąpiło 26 września 2014 r. To solidna
konstrukcja składająca się z 5 platform.

Z najwyższej rozpościera
zapierający
widok
na
4 strony świata. Jedni na
około inni za szlakiem
wracamy do Bielic.

W Chacie Cyborga obijamy nasze książeczki i marzymy o naszym zimnym Kancu.
Czas przejścia 10,39 km – 382 m – 2:45 h
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Sobota 4 lipca 2015
Chełmiec ( 851 m n.p.m.)
Opuszczamy kwatery w „Montenegro” i kierujemy się w stronę Wałbrzycha. Tutaj
niebieskim szlakiem idziemy w upale po raz kolejny na ten szczyt z ciekawości, czy
bufet przy wieży został w końcu otwarty. Droga przez mękę, tak można nazwać
w skrócie wejście na Chełmiec.

Wieża
otwarta
za
opłatą,
pieczątka taka sama, jak zawsze,
tylko gospodarz nam posiwiał.
Bufetu nadal nie ma (brak wody,
jęzor na wierzchu – ktoś
podsumował „…jak bym wiedział,
że nie będzie piwa, to bym nie
wchodził…”). Podziwiać należy
samozaparcie i walkę właściciela
z
trudnościami
związanymi
z modernizacją i biurokracją.

Czas przejścia 8 km – 405 m – 2:30 h

Trójgarb (778 m n.p.m.)
Parkujemy pod schroniskiem „Bacówka pod Trójgarbem”, którego stan w coraz
większym stopniu ulega degradacji. Maszerujemy zgodnie, pilnując razem, żeby ktoś
nie wszedł na szczyt jako pierwszy. Tradycyjne foto grupowe (cud, Nikon się
odblokował!) i schodzimy żółtym szlakiem, zataczając pętlę.

27

Czas przejścia 4,5 km – 260 m – 1:15 h

Poręba (671 m n.p.m.)
Przemieszczamy się do wsi Pastewnik, gdzie leży najwyższy szczyt Grzbietu
Wschodniego Gór Kaczawskich, Poręba. Przy parkowaniu spotykamy zakonników
z Bractwa Włóczykijów z Wrocławia, których spotkaliśmy w maju przy zdobywaniu
Stożka Wielkiego.
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Spacerem, tak można nazwać nasze zdobywanie tej góry. Przy pomocy GPS
lokalizujemy najwyższe wzniesienie, które w zaroślach ukrywa skałkę. Po przeciwnej
stronie znajduje się radar meteorologiczny, stojący na terenie byłej jednostki
wojskowej wojsk radiotechnicznych.
Czas przejścia 2 km – 57 m – 0:35 h

Dzisiaj to już wszystko, jedziemy do Bolkowa na kwaterę (1 nocleg). Czujemy się
bardzo zmęczeni upałem. Kwatera okazuje się super noclegiem o wysokim
standardzie (Pod Lipami).
Odświeżeni postanawiamy udać się na
zamek, gdzie akurat odbywają się Czaty
Zamkowe - Festiwal Twórczości Jacka
Kaczmarskiego.
Ze szczytu wieży słuchamy wykonań,
podziwiamy przepiękne widoki i zachód
słońca, to dla ducha, a dla ciała - już na
dole - kaszanka z ogórasem i, niestety,
niezbyt chłodne napoje.
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Niedziela 5 lipca 2015
Noc była krótka, bo to ostatni dzień naszej włóczęgi, a pozostały jeszcze 3 górki do
zdobycia.
Skiba (433 m n.p.m.)
Zamek Książ to miejsce gdzie na drogim parkingu pozostawiamy nasze pojazdy i wyruszamy
szukać
Skiby.
Idziemy
trasą
z zawieszonymi
na
skałach
kładkach - to ze względu na duże
nachylenie stoków.
Ścieżka ta poprowadzona jest tuż
pod krawędzią wąwozu i wiedzie
w kierunku Starego Książa.
Przekraczamy
rzekę
Pełcznicę
wspinając się docieramy do Starego
Książa, wystylizowanego na ruinę
gotyckiego
zamczyska.
Skiba
okazuje się wyniesieniem o słabo
zaakcentowanym
wierzchołku
i rozległej, spłaszczonej kopule.
Szczyt oznaczony słupkiem i tablicą.

Robiąc pętlę przechodzimy obok najstarszego w Sudetach cisu – Bolko, rosnącego
w rezerwacie przyrody „Przełomy pod Książem” w Książańskim Parku
Krajobrazowym.
Czas przejścia 6,7 km – 249 m – 1:45 h
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Ostra Góra (360 m n.p.m.)
Szczyt wznosi się u podnóża ogrodu dendrologicznego w Wojsławicach i jest na
wyciągnięcie ręki. Wcinamy czereśnie, które rosną bezpańsko, zanim wyruszymy ku
przedostatniej górze. Nagle okazuje się jednak, że to nie takie proste. Ogród rozrósł
się tak rozlegle, że stanęło nam na drodze - wyznaczonej żółtym szlakiem - jego
ogrodzenie. Wybieramy „drogę” obok parkanu wśród łąk. Odnajdujemy czerwony
szlak, który ginie nam w gęstwinie liściastego lasu. Idziemy na azymut. Szczyt
okazuje się wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem o stromo opadających i mocno
urozmaiconych zboczach.

Na szczycie znajduje się stalowa, 18-metrowa wieża widokowa, postawiona w 1930
roku. Jej stan techniczny jest tak zły, że nikt nie ma odwagi, by na nią wejść. Żeby
nie wracać tą samą drogą, postanawiamy, że obejdziemy ogród wokoło, kierując się
na Niemczę.
Okazuje się to „niezłą wyrypą” pośród wąwozów i łanów zielonej pszenicy. Tak
kąśliwych docinków Adama „buszującego w zbożu” na temat wyjątkowo atrakcyjnej
trasy i pomysłodawców drogi powrotnej już dawno nie słyszałem ;)
Czas przejścia 6,47 km – 239 m – 1:35 h
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Gromnik (393 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Wzgórz Strzelińskich
zbudowany jest z granitu i ma kształt
pochyłego stożka. Pokonanie tego
wzniesienie nie wymagało zbytniego
wysiłku. Nazwa pochodzi od słowa
grom (czeskiego hrom) i oznacza górę
odwiedzaną przez pioruny. Tak opisują
tę górę źródła pisane. Dla nas to
ostatni szczyt zaliczany do Sudeckiego
Włóczykija.
Obecnie
to
teren
wykopalisk archeologicznych i atrakcji
w postaci wieży widokowej o ciekawym
kształcie.
Wejście bezpłatne, lecz pilnowane
przez etatowego pracownika. Wieża
okazuje się za niska w stosunku do
okalających drzew i nie spełnia swej
funkcji.
Cała konstrukcja ma około 25m
wysokości.

Czas przejścia 1,23 km – 66 m – 0:35 h
Trudno opisać stan ducha po ukończeniu tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim było
zdobycie odznaki „Sudecki Włóczykij”. Trzy lata zajęły nam zmagania z tymi górami
i ich licznymi atrakcjami. To wyzwanie wyzwalało w nas energię i mobilizowało do
jego ukończenia.
Wszystkim uczestnikom naszych wypraw gratuluję i życzę rychłej kontynuacji
zdobywania zaległych szczytów. Będziemy Was w tym wspierać pomocą! Zapraszam
do wspólnych wędrówek nie tylko po sudeckich szlakach.
Dariusz Opalski
Zdobywca Sudeckiego Włóczykija
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SZCZYTY DO „SUDECKIEGO WŁÓCZYKIJA”... I NIE TYLKO
Kolejny wyjazd w Sudety z wyśmienitą, 8-osobową grupą znajomych przeszedł już
do historii, chociaż po głowie cały czas krążą wspomnienia wspaniałej towarzyskiej
atmosfery i wydarzeń z tego 10-dniowego wyjazdu.
Zdobyte 32 szczyty, wpisane do różnych książeczek odznak sudeckich,
a szczególnie do „Włóczykija Sudeckiego” są namacalnym dowodem na to, cośmy
widzieli, cośmy przeżyli.
Rejestrowaliśmy te wydarzenia jeszcze w innych książeczkach. Wśród nich były:
„Korona Sudetów”, „Korona Sudetów Polskich”, „Korona Sudetów Czeskich”,
„Diadem Polskich Gór”, „Korona Ziemi Kłodzkiej”. Dużo tego, wiem, chwilami trudno
było się połapać, „co?”, „gdzie?” i do czego przybić stempel. Trzeba było zachować
spokój i cierpliwie czekać na swoją kolej pieczętowania, a także skorzystać
z podpowiedzi uczestników, żeby czegoś nie pominąć. W końcu można polubić
tę czynność.
Poszczególne szczyty i trasy zdobywaliśmy w Sudetach czeskich i polskich. Do 2-3
szczytów udało się nam podjechać samochodem dosyć wysoko, natomiast
pozostałych 30 zdobywaliśmy często, wędrując po stromych podejściach i dużych
przewyższeniach. Zgodnie z danymi z GPS- u, łącznie przeszliśmy 166 km i 7 tysięcy
400 m przewyższenia, w ciągu zaledwie 10 dni wędrowania. Dużo podróżowaliśmy
samochodami. Aby dojechać w wiele miejsc, pokonaliśmy ok. 2 tysięcy kilometrów.
Wszystkie dojazdy, przejazdy, mapki, przejścia i ciekawostki, logistycznie opracował
Adam. To bardzo ułatwiło realizację napiętego programu. Ileż odeszło czasu na
indywidualne studiowanie map, analizowanie programu, dopasowywania go do
pogody i realizacji poszczególnych, brakujących szczytów dla każdego uczestnika.
Co wieczór podawany był program, poranna godzina wyjazdu a naszym zadaniem
pozostawało stosowanie się do tych opracowań, by nie pominąć jakiegoś miejsca,
miejscowości ważnej dla naszych celów turystycznych.
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No dobrze, był jeden wyjątek!
Zresztą od pierwszego dnia wyjazdu omawianego- miał to być jeden dzień wolny bez
gór, szczytów, biegania. Odpoczynek i już! Już, już prawie był wolny, gdy okazało
się, że nie zdążyliśmy poprzedniego dnia pójść na Jagodną w Górach Orlickich.
Więc po burzliwej dyskusji, postanowiliśmy wykorzystać ten niby wolny dzień na jej
zdobycie.
Planowanie drogi i ustawianie GPS-a zgodnie z potrzebną trasą przejazdu, należało
do Marka i Mirka. Też nie obyło się bez przygód z tym nowoczesnym i, jak by nie
patrzeć, ułatwiającym podróżowanie urządzeniem. Zdarzyło się, że nawigacja
wyłączyła się, a nam pozostał do orientacji zarys zamku na horyzoncie. Dobrze, że
był to górujący wysoko nad miasteczkiem zamek Bouzov, więc trafiliśmy bezbłędnie.
W ciągu tak długiego wyjazdu wiele nieprzewidzianych sytuacji może się zdarzyć.
Ważne, by podejść do nich z rezerwą a często z humorem. Kierowcy
w samochodach zmieniali się, bo jazda po drogach Jesioników, przez sudeckie
przełęcze, małe miejscowości prowadzi przez ciasne, kręte drogi z dużą ilością
serpentyn. Zdarzyło się nam również zabłądzić, potem szukając drogi, dodaliśmy
kilometry i czas.
Każdy dzień to wiele ciekawych sytuacji, wrażeń. Staraliśmy się z Darkiem spisywać
je na bieżąco, żeby nic nie umknęło z pamięci. Darek unowocześnił swoją reporterkę
o kamerę, potem było wesoło, gdy odtwarzaliśmy niektóre epizody.

Wracając na nocleg, dzień kończyliśmy zakupami w sklepie, a potem wspólną
kolacją, przygotowaną przez chętnych kucharzy. W gotowaniu prym wiedli Piotr
i Adam, ale Ela i Darek również ugościli nas pyszną kolacją.
Wieczorami były rozmowy, relaks, planowanie dnia następnego, podsumowywanie
minionego. Czas mijał przyjemnie i szybko. Wszystkie szczyty obfotografował Darek,
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nosząc ze sobą sprzęt fotograficzny, a potem ustawiał nas, wymyślając różne pozy.
Żeby było interesująco, dopasowywaliśmy się nawet do zdjęcia kolory koszulek.
Były także ciekawe spotkania. Na jednym ze szczytów spotkaliśmy grupę
zakonników z Bractwa Włóczykijów z Wrocławia, również zdobywających szczyty do
„Sudeckiego Włóczykija”. Tych samych zakonników, z którymi mieliśmy okazję
poznać się podczas wyjazdu majowego, na szczycie Stożka Wielkiego w Górach
Kamiennych. To bardzo przyjemne spotkać osoby zafascynowane tym
przedsięwzięciem podobnie jak my. Podchodząc pod szczyt Chełmca w Górach
Wałbrzyskich, spotkaliśmy na szlaku członka komisji weryfikującej „Koronę Gór
Polski”. Wychodząc stromym szlakiem niebieskim w upalnej pogodzie, łapaliśmy
oddech i tak wywiązała się rozmowa z mijającymi nas turystami. Tym sposobem
jeden szczyt do korony mamy już naocznie zweryfikowany.
Realizując naszą wyprawę, przemieszczaliśmy się z Sudetów Środkowych do
Sudetów Wschodnich.
Ostatniego dnia przed powrotem do Krakowa, jednym z ostatnich zdobywanych
szczytów tego wyjazdu był GROMNIK, należący do Wzgórz NiemczańskoStrzelińskich. Pokonanie wzniesienia nie wymagało zbytniego wysiłku, bo trzeba było
podejść ok. 500 m ścieżką edukacyjną. Na szczycie stoi piękna wieża widokowa
wybudowana w 2012 r. a wokół niej znajdują się wykopaliska archeologiczne
dawnego grodziska.
To przykładowy, bardzo krótki opis jednego z ciekawych miejsc, które odwiedzaliśmy,
ale takich opisów można by przedstawić 32. Miejsca wybrane do „Włóczykija” są
szczególne. Każde z nich odznacza się czymś ciekawym, specyficznym pod
względem geograficznym, krajobrazowym, geologicznym czy historycznym. Jestem
urzeczona tymi punktami rozsianymi po Sudetach i Pogórzu Sudeckim, tak mało
znanymi, często znajdującymi się poza głównym pasmem Sudetów, gdzieś na
uboczu. Do każdego miejsca trzeba dostać się, dojechać specjalnie. Czasem trzeba
dobrze wpatrzyć się i przeanalizować mapę, ażeby odnaleźć dany potrzebny punkt.
Wspominając, że był to ostatni szczyt tego wyjazdu, trzeba podkreślić, że dla trzech
osób - Eli, Darka i Adama - był to zarazem ostatni szczyt w zdobywaniu „Sudeckiego
Włóczykija”.
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Tych troje kolegów przemierzyło 100 wyznaczonych specjalnych miejsc, odwiedziło
sporo wież widokowych, zwiedziło kilka ciekawych zamków itp. Zdobyciem Gromnika
zakończyli swoje wędrowanie po szlakach „Włóczykija”. Gratulacje. Jak dziś
pamiętam, kiedy podczas jednej z wycieczek proponowali mi włączenie się do tego
rodzaju wędrówek, bo właśnie wybierali się na pierwszy wyjazd, a teraz już kończą to
przedsięwzięcie. Dzisiaj są zadowoleni, że udało się pokonać wiele trudności,
zrealizować marzenia i rozpoczęte zadanie. Teraz pozostaje złożyć książeczkę do
weryfikacji i czekać na przyznanie zasłużonej odznaki i wpisu do rejestru zdobywców.
Można zadać pytanie podsumowujące: czy było warto?, co przez to zyskali? jaki był
koszt jej zdobycia? Jest to rzecz bezcenna. O ile koszty wyjazdów, biletów wstępu
itd. można w przybliżeniu policzyć, to innych wartości, jak przyjaźń, znajomość,
wspólnie spędzone chwile i przeżycia, nie da się oszacować.
Sama odpowiem krótko. Cieszę się, że dla mnie to jeszcze nie koniec, że jeszcze
mam co poznawać, zdobywać i mogę planować następne wyjazdy.
Mam nadzieję, że w tym wspaniałym, zgranym towarzystwie, które tak świetnie się
rozumie (nawet gdy są czasem rozbieżne zdania) będziemy się spotykać i dalej
realizować plany, zwłaszcza, że „wszyscy patrzą w jedną stronę” i są zmotywowani,
by osiągnąć cel. Taka postawa ułatwia pokonywanie różnych trudności np.
z organizacją, finansami, transportem itd.
Wszystkim - bardzo dziękuję
Agata Karwowska

