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Wstęp 

 

Przebywając na wieży Baraniej Góry 

widziałem dalekie horyzonty. Najbliżej 

Skrzyczne, w prawo Babia Góra, Pilsko, 

Rycerzowa, Czantoria itd. Stwierdziłem, że 

każdego dnia człowiek może przejść tyle, ile 

widzi, aż po horyzont. Przeciętnie około 50 

km dziennie. To swego rodzaju miara 

ludzkich możliwości. Wzrok pokazuje nam 

cel, a nogi niosą tam, dokąd chcemy iść. 

Motywuje nas pragnienie poznania tego, co 

nieznane lub chęć znalezienia się w tych 

miejscach, gdzie są nasze wspomnienia. 

Poruszając się o własnych siłach, realizując 

mniejsze lub większe wędrówki, które 

wcześniej sobie założyliśmy, czujemy się 

wolni.  

Obcowanie z pięknem natury 

przynosi nam poczucie szczęścia. Dla 
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niektórych jest to droższe niż pobyt 

w  pięciogwiazdkowym hotelu. 

 Chodzenie tą samą trasą, to nie to 

samo, co powtórne oglądanie filmu. 

Podczas wędrówki towarzyszy nam zawsze 

coś nowego; nowe pragnienia 

i doświadczenia, inna pogoda, a z wiekiem 

jakieś dodatkowe ograniczenia. Dla mnie 

każda wyprawa jest czasem spotkania 

z Bogiem, odkrywaniem Jego obecności 

oraz poznawaniem siebie. Staram się 

chodzić w milczeniu i być biernym odbiorcą 

tego, co Bóg mówi do mnie przez przyrodę. 

Dużo się od niej uczę i czerpię natchnienia.   

Ta książka jest już kolejnym opisem 

relacji z moich wędrówek po górach. 

Stanowi też możliwość poznania nowych 

tras do przejścia, już nie tylko w Polsce. 

Pierwsza książka to szlak Michała 

Archanioła. Ta, którą czytasz zawiera opis 

kilku pętli górskich szlaków 
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w poszczególnych polskich pasmach 

górskich. Na końcu tej książki znajdziesz 

też opis kilku wędrówek po słowackiej 

stronie.  

Książka Tam gdzie oczy poniosą jest 

kontynuacją pierwszej pod tytułem 

Pokochaj Polski Krajobraz. Daje ona 

spojrzenie na kolejne trasy wędrówek, jest 

swego rodzaju uzupełnieniem poprzedniej.  

Jeśli ktoś jest fanem filmów Jeremiah 

Johnson lub Dersu Uzała, niech przyjmie 

zaproszenie i wyrusza w leśną głuszę, 

w tereny, które opisuję. Tam czekają na 

niego niesamowite przeżycia! Podczas tych 

wędrówek możemy odnaleźć sens życia i na 

nowo sobie przypomnieć, że w towarzystwie 

Boga i przyrody jest ono piękne, odkrywcze 

oraz twórcze.   

Książka opisuje  przejść  Wielką Pętlę 

Kłodzką,  Beskidu Śląskiego oraz szlak 

ośmiu  przełęczy Wysokich Tatr.  
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 Krótka filozofia chodzenia w góry 

 

Psalm 24 

 

Kto wstąpi na górę Pana, 

kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym 

sercu, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom 

i nie przysięgał fałszywie. 

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana 

i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. 

Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, 

co szukają oblicza Boga. 

 

Chodzenie w góry ma też swój sens 

duchowy. Występuje on w Piśmie Świętym 

oraz w nauczaniu świętych takich jak np. 

św. Jan od Krzyża Droga na górę Karmel. 

Ten święty swoją doktrynę doskonałości 

porównał do wspinaczki na górę. Kwestia 
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zdobywania szczytów jest analogią do 

osiągania świętości. Zarówno wejście na 

górę jak i osiągnięcie chrześcijańskiej 

doskonałości wymaga wysiłku. Jest to 

czasem swego rodzaju droga krzyżowa. 

Twarze himalaistów po zejściu 

z wierzchołka ośmiotysięcznika są bolesne 

i napuchnięte od niskich temperatur 

i wysiłku, czerwone lub czarne od 

odmrożeń. Widać na nich trud i graniczne 

zmęczenie, ale też i radość. Możemy 

domyślać się, jak wiele kosztowało ich 

zdobycie wymarzonej góry. Czasem się 

mówi, że góra złoiła wspinacza, dała mu 

nauczkę, gdy ten ją zlekceważył. Wspinacz, 

który wraca na doliny jest osobą 

oczyszczoną. Możemy przypuszczać, że stał 

się lepszym człowiekiem. Wracając z gór 

zabieramy ze sobą ich wielkość i mądrość. 

Będąc już w domu tęsknimy za tym 

minimalizmem do rzeczy doczesnych, jaki 
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był na wysokościach. Cieszymy się 

z małych rzeczy, takich jak bezpieczny, 

ciepły kąt, gorąca herbata, coś do jedzenia. 

Potrafimy też docenić bardziej nasze 

zdrowie, rodzinę, pracę. z większym 

dystansem patrzymy na nasze życiowe 

problemy, oceniamy je w prawdzie.  

Tak samo jest w życiu duchowym. 

Zdobywanie świętości wymaga 

samozaparcia. Świętość jest mistyczną 

górą, na której mogą stanąć ci, co poprzez 

cierpienie oczyścili się z brudu doczesnych, 

niskich pragnień. Psalmista pisze, że na 

szczycie tej góry staną tylko ci, którzy są 

czystego serca, byli wierni swoim 

obietnicom i nie ulegli kłamstwu. Ta 

duchowa wspinaczka według szlaku 

ustalonego przez Boga kończy się nagrodą, 

którą jest sam Bóg. Kiedy się stanie na 

samej górze, na świętym miejscu 
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zobaczymy oblicze Boga i otrzymamy obfite 

błogosławieństwo.  

Chodzenie w góry uczy nas, abyśmy 

stawali się ludźmi z wysoka, czyli świętymi. 

O tym mówi św. Jan Chrzciciel Ten co 

przychodzi z wysoka ponad wszystkimi 

panuje (J, 3, 31). Prorok tymi słowami 

określa Boskie pochodzenie Jezusa i jego 

władzę nad ludźmi. Mamy przecież 

naśladować Jego przykład i być osobami, 

które przychodzą z wysoka, czyli zstępują 

od Boga Ojca. Człowiek z wysoka to ten, 

który do życia doczesnego schodzi po 

kontemplacji Stworzyciela, Odkupiciela 

i Uświęciciela. Nosi on w sobie wielkość 

Boga i będąc wolnym człowiekiem 

zachowuje Jego pierwszeństwo. Umysł 

i serce takiego człowieka nie determinują 

pożądliwości cielesne, materializm itp. 

Ciekawe, że w górach ukrywali się ludzie, 
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którzy byli banitami i często walczyli 

z niesprawiedliwością.    

Możemy też użyć porównania, że to 

Chrystus jest mistyczną górą do zdobycia. 

Czasem ona nas przeraża swym ogromem 

i doskonałością formy. Lecz jeśli nas 

powołał, to z Jego pomocą na nią 

wejdziemy. Jezus wytyczył swym życiem 

drogę na świętą górę. My powinniśmy tą 

drogą pójść, nie bojąc się zostawić 

wszystkiego, co jest wobec tego zadania 

błahe. Chcąc być człowiekiem z wysoka 

trzeba zostawić to, co nas niepotrzebnie 

obciąża, co jest niekonieczne, aby stać się 

prostą, czystą formą gotową na przyjęcie 

łaski. Już samo wchodzenie nas 

przekształca. Wejście na szczyt oznacza 

zdobycie doświadczenia obecności Bożej. 

Będąc na nizinach znów czujemy głód tego 

spotkania. Dla mnie tą mistyczną górą jest 

Msza Święta – Najświętsza Ofiara. 



11 
 

Doświadczenie Boga, jakie z niej zabieram 

staje się byciem człowiekiem z wysoka. To 

Jezus Eucharystyczny unosi mnie ponad 

pokusy tego świata i daje przewagę nad 

materią. Na Mszy świętej otrzymuję w Jego 

imię moc panowania nad sobą i wszystkim. 

Wędrując w góry umacniam swoją wiarę 

i zjednoczenie z Bogiem. Uświadamiam 

sobie Jego obecność w pięknie tego, co 

stworzył. Obserwacja przemijalności pór 

roku w przyrodzie i roślin, które są piękne 

i silne latem, a usychają na jesieni 

uświadamia mi też mój kres i powrót do 

Niego. To wszystko, co widzę i czuję 

chodząc po górach daje mi łaskę życia 

w prawdzie, którą jest Syn Boży.       
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Część I. 

W rejs dookoła Kotliny Kłodzkiej 
 

Ogólna charakterystyka Kotliny 

Kłodzkiej  
 

Patrząc na mapę Polski widzimy na 

zachodnio południowej granicy jej kształt 

podobny do półwyspu, szczególnie, gdy 

Kotlina wychodzi w głąb ziemi naszych 

sąsiadów.  

Są to tzw. ziemie odzyskane. Jest to 

teren mało znany, a nawet zapomniany 

przez Polaków. Pierwotnie żyło tu plemię 

Ślężan, które wraz z Polanami oraz 

Wiślanami wchodziło w skład państwa 

Polskiego. Słowianie na tych terenach mieli 

swoje osady i przez wieki prowadzili 

wymianę handlową z innymi państwami 

zachodniej oraz południowej Europy. 

Wydobywali miedź i inne surowce, po które 

przybywali z daleka kupcy, nawet z Rzymu. 
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Mało osób zdaje sobie sprawę, że kilka 

tysięcy lat przed Chrystusem żyli tutaj 

ludzie. Byli oni zorganizowaną 

społecznością i całkiem dobrze dawali sobie 

radę. A cofając się jeszcze bardziej 

w przeszłość okazuje się, że 200 milionów 

lat temu żyły tu zwierzęta, które dały 

początek erze dinozaurów. 

Jeśli ktoś chce ogarnąć wzrokiem 

całość tej krainy, to istnieje taka możliwość 

od południowego wzniesienia Wielkiej Sowy 

w miejscowości Jugów (po rosyjsku oznacza 

południe, wcześniej, kiedy żyli tu Niemcy 

nazwa brzmiała Domowice). Stąd możemy 

dostrzec bardzo wiele. Powyżej ulic 

Świętojańskiej i Sikorskiego na łąkach 

roztacza się daleki na długość ok. 60 km 

widok. Co roku pieczołowicie wycinana 

trawa i małe drzewka tworzą wielkie jasne 

polany z licznymi kwiatami. Panorama jest 

niesłychana, widać stąd wszystkie pasma 
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górskie, a jest ich wiele. Po lewej stronie 

widać fragment gór; stok góry Słonecznej 

Kalenicy, dalej nieco schowane góry 

Bardzkie, następnie masyw Śnieżnika, 

Góra Czarna i sam Śnieżnik z dwoma 

szczytami (nie zawsze jest widoczny). Drugi 

szczyt nieco mniejszy prowadzi do 

Trójmorskiego Wierchu. Nazwa pochodzi od 

trzech rzek, które są dopływami do trzech 

mórz. Nagły spadek do doliny i granicznego 

przejazdu w stronę Czech na Pragę 

Boboszów, dalej Graniczny Wierch i góry po 

stronie Czech. Następnie podejście w góry 

Bystrzyckie z widokiem na Jagodną. Dalej 

pasmo gór Orlickich z Orlicą, która z tego 

miejsca jest niewidoczna. Wreszcie Góry 

Stołowe z samotnym szczytem Szczeliniec 

Wielki. z daleka, gdy u góry jest spowity 

chmurami przypomina wulkan. Pośrodku 

zaś jest góra św. Anny i Wszystkich 
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Świętych z Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej. 

 Kotlina Kłodzka jest przewleczona 

wstęgą szlaku Maryjnego, który prowadzi 

do Wambierzyc, góry Iglicznej itd.. Przed 

wiekami tymi terenami,  porowadzony był 

szlak bursztynowy z Rzymu do Gdańska. 

Całość tych ziem to wielka pętla sześciu 

pasm górskich, które chcę opisać w tej 

książce. Wędrowanie po tych terenach 

określiłem, jako rejs po Kotlinie Kłodzkiej. 

Takie nasuwa się porównanie, gdyż te 

pasma górskie harmonijnie układają się 

swym konturem w fale pojawiające się 

i znikające na horyzoncie. Poza tym rano 

lub po burzy wierzchołki gór spowite są 

mgłą, co daje skojarzenie z jeziorem.  

Przypominając jeszcze geologiczną 

historię tych terenów zdajemy sobie 

sprawę, że wszystko to, co widzimy było 

zanurzone w wodzie. Zapraszam, więc do 
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rejsu po tej tajemniczej krainie, która 

w swojej różnorodności posiada wiele 

uroku. 

Książka opisuje moje osobiste 

wspomnienia z przejścia przez Kotlinę 

Kłodzką, rozłożone na wiele wypraw. Nie 

było to przejście za jednym razem. Trasę 

wędrowania trzeba dostosować do swoich 

możliwości.  

Przejście gór Sowich do Masywu 

Śnieżnika opisałem już wcześniej w książce 

„Pokochaj Polski krajobraz”. Teraz 

zapraszam do dziennika swoich kolejnych 

wypraw. 

Plan 

Przejście całej Kotliny Kłodzkiej 

zajmuje około tygodnia. Wariant, który 

proponuję zakłada zrobienie pętli od 

Jugowa, do Jugowa. Jest to też 

udogodnienie, bo w jednym miejscu można 
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zostawić samochód i potem do niego 

wrócić. 

Na polanach Jugowskich pod 

południowym zboczem Wielkiej Sowy widać 

całą panoramę tej Kotliny, stąd zaczynamy 

wędrówkę. Najpierw więc Góry Sowie 

(czerwonym szlakiem można zdobyć Wielką 

Sowę oraz inne góry z masywu gór Sowich 

i cofnąć się do schroniska Zygmuntówka), 

potem Góry Bardzkie, Góry Złote, Masyw 

Śnieżnika, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe, 

Wzgórza Wyrębińskie i miejscowość, 

z której wyruszyliśmy. Razem - siedem 

pasm górskich! 

 

Krótkie streszczenie trasy 
 

Proponowany plan  wyprawy: 

1. Wielka Sowa – Srebnogóra       średni 

odcinek ok. 26 km  
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Zygmuntówka - Wielka Sowa (5,6 

km) powrót do Zygmuntówki (5,6 km) 

– Zygmuntówka – Srebrnogóra (15 

km)  

czerwony szlak  

2. Strebnogóra – Bardo               krótki 

odcinek     14,5 km 

czerwony szlak 

3. Bardo- Lądek Zdrój                długi 

odcinek     30,2 km 

niebieski szlak 

4. Lądek Zdrój – Śnieżnik          długi 

odcinek      22,3 km 

czerwony szlak 

5. Śnieżnik – Boboszów             średni 

trudny odcinek  19,2 km 

niebieski zielony szlak 

6. Boboszów – Schronisko         długi 

odcinek  31,3 km 

pod Jagodną Spalona   szlak zielony, 

żółty, niebieski            



19 
 

7. Spalona – Zieleniec                krótki 

odcinek  18,6 km 

czerwony szlak 

8. Zieleniec – Szczeliniec           długi 

odcinek 34,7 km 

zielony, żółty, czerwony wariant 

krótszy  przez Rogową Kopę 23, km 

wtedy jednak bez Kudowy zdrój 

i Mylnych Skał. 

9.  Szczeliniec - Jugów                długi 

odcinek  42 km 

 

Razem 238,8 kilometrów  

 

 

Początki  

 

18 lipca niedziela 2019r. 

Po Mszy św. o godz. 12.00 w Sobikowie 

pojechałem do domu ministranta 

Mateusza. Jego mama poczęstowała mnie 
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obiadem, po którym rozłożyłem na stole 

mapę i pokazałem jego ojcu plan naszej 

wędrówki. To była wersja optymistyczna. 

Na mapie wszystko blisko i bezproblemowo. 

Okazało się, że zaplanowane odcinki poza 

pierwszym, musieliśmy dzielić na dwa dni. 

 Mateusz był już zniecierpliwiony wyprawą, 

którą rozpoczęliśmy ok. 16.00 wyjeżdżając 

z jego domu. Kierowaliśmy się na drogę nr 

50 do Grójca, potem na autostradę A 2 

w kierunku Łodzi, a następnie Wrocław 

i drogą nr 8 na Łagiewniki, skręt na 

Dzierżoniów, podjazd na Przełęcz 

Woliborską, Podgórze i Jugów.  

Tu w bacówce zatrzymaliśmy się na nocleg. 

Akurat w okolicach był subdiakon 

Przemek, zdobył tego dnia szczyt Waligóra. 

Ostatecznie udało mu się do nas dołączyć. 

Gdy już wszyscy znaleźliśmy się z bagażami 

w drewnianym domku, zaczęło padać. Po 

wieczornej modlitwie poszliśmy spać.  
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Opis trasy 

Góry Sowie – Lądek Zdrój 

Od pól górnego Jugowa idzie się do 

zielonego szlaku w kierunku Bukowej 

Chaty, a następnie do schroniska 

Zygmuntówka i dochodzi się do szlaku 

czerwonego prowadzącego do Wielkiej 

Sowy. 

 Schronisko Zygmuntówka jest 

położone na dość ostrym zboczu 

Słonecznej. Wzdłuż niego jest trasa 

narciarska z trudną, stromą trasą 

zjazdową. Na wprost schroniska u góry, 

wśród drzew, droga asfaltowa prowadząca 

do Przełęczy Jugowskiej, która przełamuje 

się w kierunku Dzierżoniowa. Las tu jest 

bukowy z jodłami, modrzewiami, 

gdzieniegdzie pojawia się brzoza, a jeszcze 

rzadziej jarzębina. 

 w drogę wyruszamy czerwonym 

szlakiem. Podejście jest krótkie i męczące. 
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Widoki są tylko w jedną stronę; zachodnią. 

Potem jest podejście do szczytu Kalenica. 

w tym rejonie można natknąć się na stada 

muflonów.  

Przełęcz Woliborska otwiera nowy 

etap wyprawy. Dość długi podjazd ze strony 

Bielawy lub Woliborza. Niestety nie ma 

z niej dalekich widoków, gdyż jest gęsto 

porośnięta bukami. Dalsza droga biegnie 

wzdłuż licznych, małych wzniesień, czasem 

mocno porośniętych krzewami, teren mało 

uczęszczany przez turystów. Droga 

poszerza się w bliskości twierdzy 

Srebnogórskiej. Pojawiają się dalekie 

widoki. 

 Sama twierdza robi wrażenie. Składa 

się z kilku warstw muru obronnego. 

Znajduje się na planie, z której rozpościera 

się daleki widok na równinę. Po zwiedzeniu 

tej wyjątkowej budowli warto zejść do 
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miasta z zabytkowymi domami, które mają 

oryginalne, stare fasady.  

Można też iść dalej do Bardo, lecz to 

jest dość długi odcinek drogi. Fasada 

kościoła w Bardo przypomina stare, włoskie 

średniowieczne kościoły. Ma dwie wieże, 

prowadzi do niego wąska droga, która 

niegdyś była wybrukowana kamieniami. 

Dziś przywraca się piękno, które zostało 

zatarte przez wieloletni brak konserwacji 

zabytkowych miejsc. Gęsto porośnięte 

drzewami wzniesienia, które nagle schodzą 

w dół, do miasteczka, dodają uroku 

architekturze i czynią z tego miejsca 

wrażenie jak ze szwajcarskiego kurortu.  

Idąc czerwonym szlakiem, powyżej 

kościoła wybudowano ostatnio duży hotel 

wypoczynkowy. w samej miejscowości 

Bardo są trzy żeńskie zgromadzenia 

zakonne, które też przyjmują gości oraz 

inne pensjonaty. Dalej można udać się 
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kilkoma szlakami, lecz najodpowiedniejszy 

jest prowadzący na Górę Kalwaryjską i do 

Góry Kłodzkiej, najwyższego szczytu w tym 

paśmie, należącego do korony gór Polskich. 

Do wierzchołka Góry Kalwaryjskiej 

podprowadzają trzy drogi krzyżowe. 

Wykonane dla pielgrzymów z Niemiec, 

Polski oraz Czech. Jednak do samego 

szczytu idzie się szlakiem, bez towarzystwa 

rzeźb i architektonicznych budowli. Na 

szczycie jest niewielka kapliczka chroniąca 

miejsce objawień Matki Bożej, która w tym 

miejscu objawiła się płacząc. Był to czas 

reformacji i utraty czci dla Najświętszego 

Sakramentu. To była swego rodzaju 

rewolucja, dokonująca destrukcji 

i niszczenia wszystkiego, co katolickie. Łzy 

Maryi upadające na ziemię duchowo 

przywoływały niektórych mieszkańców, 

którzy słysząc płacz kobiecy przybiegli, aby 

zobaczyć, co się dzieje. Jednak, kiedy 
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chcieli pochwycić kobietę pochyloną 

w płaczu ona uniosła się do góry. Była to 

Matka Boża, która dała znak na wiele lat 

przed objawieniami w Laselette.  

Dalej prowadzi szlak niebieski. Trzeba 

uważać, aby nie ominąć Góry Kłodzkiej, 

najwyższej w tym paśmie, należącej do 

Korony gór Polskich. Dochodzimy tym 

szlakiem do jaskini Radachowskiej. Warto 

też zwiedzić drugą kalwarię w tych 

okolicach przy górze św. Maryi, prowadzi 

przez nią niebieski szlak. Dalej kierujemy 

się na Lądek i już czerwonym szlakiem 

idziemy w stronę Śnieżnika.   

 

Lądek Zdrój – Śnieżnik 

19 lipca 

Następnego dnia był poniedziałek, 

poprosiłem Przemka, aby nas podwiózł do 

Lądka Zdrój. Pogoda była pochmurna, 

padało i nic nie zapowiadało słońca. 
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Jechaliśmy w ciemno. Nie mieliśmy innego 

wyjścia, byliśmy przygotowani na 

wędrowanie w deszczu. Dość sprawnie 

dojechaliśmy przed Lądek Zdrój do stacji 

Orlenu, ponieważ tam właśnie szlak skręcał 

w górę. Pożegnaliśmy się serdecznie 

z Przemkiem, który zamierzał zdobywać 

szczyty z korony gór Polskich. My 

natomiast chcieliśmy iść wzdłuż granicy.  

Szliśmy przez polną drogą 

poprzecinaną gdzieniegdzie kałużami. 

Chmury podnosiły się do góry, już po paru 

minutach drogi zaczęły się przebijać 

promienie słońca. Podchodząc na Górę 

Kierzna wyszliśmy na ładne łąki. Na 

szczęście były kamienie i nie było za dużo 

błota. Minęliśmy las i pojawiła się otwarta 

przestrzeń. Dały o sobie znać pierwsze 

oznaki zmęczenia, gdyż było strasznie 

parno. Bardzo mnie to martwiło, bo łatwo 

było przewidzieć, że na pewno tego dnia 
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będzie padać. Motywowało mnie to do 

szybszego tempa. Przy górze Siniak 

schodziliśmy delektując się malowniczym 

krajobrazem. 

 Na tle pagórków znajdowała się 

cerkiew z charakterystycznym kształtem 

wieżycy pokrytej blachą o srebrnym 

kolorze. Skręt w lewo i podejście. Miejscami 

woda po deszczu sprzed godziny spływała 

asfaltem, ale nie było jej aż tak wiele, by to 

stanowiło duży problem. Mateusz 

natomiast zaczął nieco zwalniać i musiałem 

go motywować, by trzymał się mnie i nie 

zostawał z tyłu. Doszliśmy do opuszczonych 

gospodarstw położonych u góry tej 

miejscowości, po których pozostały 

rozwalone płoty i dzikie jabłonie. Na samym 

końcu był gęsty las, który dawał dobre 

schronienie przed słońcem i duchotą. Cały 

czas byliśmy w cieniu, aż do góry Chłopek. 

Zrobiliśmy sobie przed jej szczytem postój. 
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Potem Wilczyniec, a po Górze Pasiecznik 

kolejny postój. Wyszliśmy na polanę, 

z której było widać okazałe zbocze Czarnej 

Góry. Dość mocno schodziło w dół. z daleka 

było widać, że jest to kamienista góra. Na 

jasnej trawie wystawały nieco postrzępione 

skały. 

 Trochę wcześniej zostaliśmy 

zaskoczeni widokiem owiec, które beztrosko 

pasły się same. Nigdzie nie było widać 

pasterza, ani nie było słychać psa. Białe 

owce na tle ciemnego lasu robiły wielkie 

wrażenie fot. 2. w tym kontraście dwóch 

kolorów była zapowiedź jakiegoś 

niebezpieczeństwa. Kiedy do nich 

podchodziłem odwracały się, nie chciały 

zdjęć, były zajęte sobą, odpoczywały 

w cieniu leżąc na wilgotnej ściółce leśnej. 

 Przecinając polanę podeszliśmy pod 

końcowe podejście Przełęczy pod 

Puchaczem, a tam na zakręcie przy drodze 
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392 stała prosta, niewielka, murowana, 

biała kapliczka fot. 3. Przed nią znajdował 

się opis historii nieszczęśliwej miłości. 

Dotyczyła ona przedwczesnej śmierci 

żołnierza, który uciekł do swojej ukochanej 

i został zabity. w dole z tego miejsca widać 

zabudowania miejscowości Sienna z trzema 

wyciągami narciarskimi. 

 Po przejściu jezdni na drugą stronę 

idąc ok. 2 km. zaczęło się już prawdziwe, 

górskie podejście. Szedłem pierwszy, a 

Mateusz własnym tempem za mną. Po 

drodze mijaliśmy mnóstwo krzewów 

z jagodami fot. 4. Przy skręcie szlaku 

w prawo zrobiliśmy postój siadając na 

wypolerowanych butami korzeniach. 

Następnie droga znów prowadziła dość 

ostro w górę. Na samym szczycie była wieża 

widokowa, lecz niestety ogrodzona siatką 

z zakazem wejścia, gdyż groziło jej 

zawalenie. Szukałem miejsca skąd bym 
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mógł zobaczyć jakieś widoki, gdyż 

wierzchołek jest porośnięty drzewami 

i kosodrzewiną. Były tylko małe prześwity. 

A to, co było na dole przypominało bezkres 

morza. 

 Poczekałem na Mateusza 

i ruszyliśmy dalej. Szlak prowadził między 

drzewami, co jakiś czas z przodu pojawiał 

się majestatyczny masyw dwóch 

wierzchołków Śnieżnika. Lubię widok góry 

pokrytej kosówką i skałami. Robił wrażenie. 

To przecież największa góra w Kotlinie 

Kłodzkiej i w dodatku mająca dwa 

wierzchołki, które tworzą masywną, długą 

grań. Przez swoją wielkość góra wydawała 

się, jakby samotna w tej okolicy. Zbliżona 

jest wielkością do Babiej Góry i tak jak ona 

potrafi turystom zrobić niespodziankę. 

Niedawno odkryto, że ze Śnieżnika przy 

dobrej pogodzie, podczas zachodu słońca 

widać Alpy Wapienne w Niemczech. 
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Niestety szlak nie prowadził prosto, 

musieliśmy ją trochę obejść. 

 Dopiero w okolicy Mariańskich skał 

był punkt widokowy i mogliśmy odwracając 

się do tyłu zobaczyć ponownie szczyt 

Czarnej Góry, którą zostawiliśmy za sobą. 

Droga nie prowadziła na wprost, lecz 

odbijała nieco w prawo. Potem dochodząc 

do szlaku zielonego i czarnego skręciliśmy 

bardziej w lewo, na szczyt. Pospieszałem 

Mateusza, bo było parno i zbierało się na 

burzę. Podchodzenie było mozolne, lecz 

bujny, mocny las w swej pełnej gamie 

odcieni zieleni był pocieszeniem. Ostatnio 

tędy schodziłem zimą schodząc do Kletna.  

Pod koniec naszej dzisiejszej wyprawy 

biegłem do schroniska, aby uniknąć 

deszczu. Poszedłem do recepcji, zamówiłem 

zupę pomidorową i poprosiłem o pokój dla 

dwóch osób. Siedząc w jadalni przy oknie 

ze spokojem mogłem patrzeć jak przy 
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sąsiednich wzniesieniach, przy Kozich 

Skałach padał rzęsisty deszcz. Niebo 

chmurzyło się coraz bardziej i zakryło biały, 

jasny prześwit na Międzygórze, o ile dobrze 

określiłem kierunek. Ja natomiast 

spokojnie razem z Mateuszem 

w bezpiecznym miejscu mogłem 

obserwować to, co działo się za oknem 

 Schronisko na Śnieżniku ma swoją 

długą historię, jest najstarsze w Polsce. 

Powstało już w 1869 r. z polecenia 

zasłużonej dla tego rejonu Marianny 

Orańskiej, która była córką króla 

holenderskiego, a żoną księcia pruskiego. 

Sprowadziła ona na to miejsce górala 

z Szwajcarii, aby wybudował taki dom, jak 

w swoich rejonach. Tak powstał budynek 

zwany Szwajcarką. Księżna Marianna była 

zwana dobrą panią, gdyż dawała okolicznej 

ludności miejsca pracy. Była swego rodzaju 

biznes kobietą XIX wieku. Największym jej 
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dziełem jest pałac w Kamieńcu 

Ząbkowskim, którego wybudowanie 

kosztowało kilka ton złota, a wyposażenie, 

dwa razy więcej. Pałac, który przypominał 

zamek miał 100 komnat i posiadał trzy 

systemy grzewcze, w tym podgrzewaną 

podłogę. Dzisiaj powoli przywraca się jego 

świetność. Będąc w tych okolicach warto go 

zobaczyć. 

Kiedy wszedłem o godz. 15.00 do 

pokoju na piętrze, na wprost drzwi były 

okna, za nimi dach i kolejna para okien. 

Otworzyłem je i wszedłem na dach 

opierając nogi o papę. Już nie padało, a 

nawet świeciło słońce. Po prawej stronie 

było widać szczyt Czarnej Góry. Fajne 

miejsce.  

Dobrze, że mieliśmy pokój. z czasem 

zeszło się dość dużo ludzi, słychać było na 

korytarzu i z miejsca, gdzie siedziałem ich 

śmiechy i rozmowy. Na prysznic trzeba było 
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poczekać do 17.00, gdyż dopiero wtedy była 

gorąca woda. Jak już wszystko, co 

najważniejsze załatwiliśmy, wyszliśmy 

jeszcze na spacer, aby zdobyć wyższy szczyt 

Śnieżnika, bo jutro mieliśmy go ominąć 

i wejść na mniejszy. Podejście odbywało się 

wśród ciekawie powyginanych drzew 

i korzeni, które z ziemią i kamieniami 

tworzyły nieregularne schody. 

 Gdy weszliśmy na wierzchołek, 

ustalałem lokalizację, ale to, co mi się 

wydawało w rzeczywistości było dokładnie 

odwrotnie fot. 5. Dopiero, kiedy zeszliśmy 

z wierzchołka na północ w dole, jako 

azymut zobaczyłem Górę Igliczną z wieżycą 

kościoła. Wtedy już uświadomiłem sobie 

kierunki fot. 6. Nie tylko ja miałem z tym 

problemy, bo spotkana rodzina na pytanie 

o kierunek na Śnieżnik mniejszy nie znała 

odpowiedzi. Dobrze, że wiedzieliśmy jak 

jutro iść dalej. 



35 
 

 Szlak na niższy wierzchołek 

Śnieżnika prowadził spod samego 

schroniska z ominięciem naszego 

wieczornego podejścia. Kiedy wracaliśmy do 

naszej Szwajcarki (schroniska) na rogu 

zwróciła moją uwagę tablica, która 

upamiętniała obecność w tym miejscu św. 

Jana Pawła II. w 1955 roku z grupą 

studentów przeszedł szlak z Kudowy Zdrój, 

do Szczelińca, Radkowa, Wambierzyc, 

Karłowa, Duszników Zdrój, schroniska 

Muflon, Spaloną, Gniewoszów, Międzylesie, 

Śnieżnik, schronisko pod Śnieżnikiem, 

Górę Igliczną, Międzygórze, Długopole 

Zdrój. w 2005r. został utworzony szlak św. 

Jana Pawła II po Kotlinie Kłodzkiej. Trzeba 

przyznać, że nasz papież miał kondycję.   

 

 

 



36 
 

Śnieżnik - Boboszów 
20 lipca 

Rano z tego, co pamiętam po Mszy 

św. ok. 4.00 wyruszyliśmy w drogę. 

Dlaczego tak wcześnie? Wczoraj 

z Mateuszem sprawdzaliśmy pogodę, około 

14.00 miały być burze z piorunami. 

 Jak wyszliśmy ze schroniska na 

zewnątrz było jeszcze naprawdę ciemno. 

Czasami było widać gwiazdy, ale więcej było 

chmur i zimnego wiatru. Mieliśmy latarki, 

ja miałem też czołówkę. Droga prowadziła 

przez las, potem kosówka, całkiem 

przyjemnie. Pojawiający się wschód słońca 

dodawał nam nadziei na dobry dzień. 

Modliliśmy się, każdy oddzielnie i szliśmy 

szybko dalej. Było też podejście do szczytu 

Małego Śnieżnika. Potem zejście wśród 

mocno zroszonych wilgotnym powietrzem 

krzewów. Buty i nogawki od spodni zaczęły 

nasiąkać wodą. Schodząc ze szczytu 
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Goworka 1300 weszliśmy w ścisły rezerwat 

przyrody. Pojawiły się piękne formacje 

skalne. Wśród nich zrobiliśmy sobie 

śniadanie fot. 7,8. Menu stanowiła 

czekolada, rodzynki i herbata. Było 

przenikliwie zimno, dlatego postanowiliśmy 

iść dalej.  

Dość równe zejście do Przełęczy 

Puchacza. Niedaleko niej ktoś zaparkował 

samochód na czeskich rejestracjach. 

Kolejne podejście pod Trójmorski Wierch 

już nie napawało takim optymizmem. 

Widzieliśmy, co przed nami. Góra ta była 

ostatnią z większych podejść tego dnia. Jest 

ona szczególnie charakterystyczna z tego 

powodu, że z niej wypływają trzy rzeki, 

będące dopływami do trzech mórz. w końcu 

doszliśmy, nagrodą była wieża widokowa. 

Była ona naprawdę wysoka fot. 9,10. Wiało 

na niej nieznośnie. Widoki były jednak 

wspaniałe fot. 11. Akurat na ten moment 
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chmury od strony Polskiej ustąpiły. Widać 

było równinę i z daleka ukazywała się 

Bystrzyca Kłodzka, a jeszcze dalej Góry 

Bardzkie. Po lewej stronie widać było Góry 

Bystrzyckie, do których zmierzaliśmy. 

Ciekawy widok w stronę tego, co 

przeszliśmy wcześniej. Dość potężny szczyt 

Goworka. Po Czeskiej stronie było też 

pasmo dość wysokich gór spowitych 

czasem chmurami. Stojąc na wieży chmury 

tak szybko przemieszczały się nad nami, że 

miało się wrażenie, iż leci się samolotem. 

 Zeszliśmy ze szczytu, w lesie 

odbiliśmy trochę ze szlaku i pośród jagód,  

drzew, w miejscu z ładnym widokiem 

na doliny zrobiliśmy drugi postój. Czekało 

nas długie, mozolne zejście do Boboszowa. 

Pogoda się poprawiła, było już cieplej. 

 Kiedy wyszliśmy z lasu ukazały się 

jasne polany pokryte kwiatami. Bajkowe 

widoki fot. 12. Byliśmy przy miejscowości 
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Potoczek między dwoma kompleksami 

leśnymi. Zrobiliśmy tam kolejny postój, 

dokładnie na drodze.  

Tereny były nieuczęszczane przez 

turystów. Trochę kluczyliśmy przy górze 

Opacz 741. z niej dalej było zejście, 

musieliśmy przeskakiwać przez powalone 

świerki i omijać pokrzywy, pojawiło się też 

dość sporo błota. Za tą górą wyszliśmy 

znów na pola i szliśmy wzdłuż granicy 

Polsko - Czeskiej. Szlak zielony był tak 

zarośnięty, że niemożliwością było nim się 

poruszać. To był prawdziwy gąszcz. Co 

jakiś czas przeskakiwałem przez płot, 

zrobiony dla krów. i faktycznie dość licznie 

były one zgromadzone na sąsiednich 

pastwiskach fot. 13. Szliśmy po terenach 

przez nie udeptanych.  

Gdy pojawił się czerwony szlak, 

mogłem ustalić, gdzie jesteśmy. Oznaczenia 

zielonego szlaku pojawiały się i znikały 
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w gęstwinie bujnej trawy. Można 

powiedzieć, że z czasem już w ogóle nie było 

oznaczeń, szedłem na czuja, sugerując się 

linią graniczną między państwami. 

Pojawiały się kanały wodne. Trawa była tak 

mokra jakbyśmy chodzili po wodzie. 

Niestety musieliśmy się tymi łąkami wciąż 

poruszać, nie było żadnej utwardzonej 

drogi. Nasza wędrówka stała się walką o 

przetrwanie. Miałem całkowicie mokre 

buty. 

 Kiedy dołączył do mnie Mateusz 

spytał, gdzie straż graniczna. Powiedział, że 

minister obrony zapewniał, że cały czas 

strzegą granic Polski. Powiedziałem, wierz 

politykom dalej. Tu młody człowiek 

dowiedział się, jak jest naprawdę na 

granicy, weryfikując słowa 

z rzeczywistością. 

 Pocieszeniem dla mnie były 

pojawiające się domy i budynki 
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gospodarcze po stronie Polskiej. w ich 

stronę się kierowaliśmy. Pojawił się 

w końcu żółty szlak, skręciliśmy nim. 

Patrząc na Czechy, na południe widać było 

pasmo górskie, a na nim coś, co 

przypominało wspaniały klasztor lub 

zamek. Myślami przenosiłem się do tego 

miejsca. 

 Na zachodzie witał nas i zapraszał 

do wejścia Graniczny Wierch. Było już 

bardzo gorąco. Parowaliśmy, na szczęście 

doszliśmy do przejścia granicznego 

w Boboszowie. Tuż za nim w stronę Polski 

była restauracja, gdzie zjedliśmy obiad. 

Potem poszliśmy trochę za budynek 

odpocząć. Marzyłem, aby się gdzieś położyć 

i wyspać. Ku mojemu zdziwieniu na 

drzewach były zamontowane dwa hamaki. 

Trochę mokre. Położyłem na jednym 

karimatę i nie myśląc dłużej, zasnąłem. 

Obudziły mnie pierwsze krople deszczu, tak 
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jak było to zapowiedziane. Zdążyliśmy się 

przemieścić przed salę balową, usiąść 

w pufach, nad którymi było zadaszenie 

i zaczęło się. oberwanie chmury. Pierwsze, 

potem drugie, lecz zdecydowałem iść dalej 

do miejscowości Boboszów, bo nie mieliśmy 

sił iść dalej granicą. 

 Dość szybko doszliśmy do kościoła. 

Znów zaczęło kropić. Schroniłem się do 

środka budki przystankowej. Tu parowałem 

od środka. Zastanawiałem się, co robić 

dalej, gdzie znaleźć kwaterę, modliłem się. 

 Nagle podjechał samochód i młody 

człowiek powiedział: jestem ksiądz Piotr. 

Czy może w czymś pomóc? Powiedziałem, 

że szukam noclegu. Zaproponował 

podwózkę. Poczekaliśmy na Mateusza, 

załadowaliśmy plecaki i podjechaliśmy 

parędziesiąt metrów w dół do pensjonatu. 

Niestety, akurat był w remoncie. Nie dało 

rady przekonać właściciela. Nagle ten 
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ksiądz powiedział; co ja robię, o czym my 

będziemy gadać, zabiorę was do siebie. 

Okazało się, że on jest z tych stron. Zawiózł 

nas do domu, który odziedziczył. Tak 

znalazłem się w Pisarach obok kościoła. 

Dom był wielki, prawie jak kamienica fot. 

14. Była w nim jego babcia. Usiedliśmy na 

ławce przed domem i zaczęliśmy 

rozmawiać. Ksiądz i jego krewna lekko 

zaciągali. Ta rodzina podobnie jak moja ze 

strony mamy pochodziła z kresów. 

Zjedliśmy fasolkę po bretońsku 

i drożdżówki. Pytałem o tę miejscowość, jak 

dużo ludzi tu mieszka, ile się przesiedliło 

itp. Gdy zrobiło się zimniej, weszliśmy do 

środka. Trochę odpoczęliśmy, a potem 

zjedliśmy kolację z księdzem Piotrem, 

porozmawialiśmy na temat problemów 

kościoła i ojczyzny. Był niedawno 

wyświęcony. Należał do diecezji 

Wrocławskiej. Ujmująca była jego 
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gościnność, szczerość, otwartość. 

Potwierdziła się zasada, że wędrując po 

górach spotyka się też dobrych ludzi.   

 

Boboszów – Rudawa 
21 lipca 

Z rana z księdzem Piotrem 

pojechaliśmy po klucze do kościoła pod 

wezwaniem św. Wacława w Pisarach fot. 15. 

Ten święty pochodził z  Czech i  został 

zamordowany przez swojego brata. Szybko 

znaleźliśmy się przy sąsiednim domostwie, 

nie wychodziłem z samochodu, ponieważ 

zostałem ostrzeżony, że pies, który tu był 

potrafi zaatakować. Przed kościołem duży 

dziedziniec porośnięty trawą. Wnętrze 

świątyni proste i ubogie, dawno 

niepoddawane konserwacji. Prezbiterium 

było już bardziej ozdobne. Rozpoznałem 

figurę św. Wacława i św. Andrzeja Boboli. 

Duch wieków w tym miejscu wzywał nas 
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szczególnie do skupienia i modlitwy. 

Mieliśmy dłuższe niż zwykle dziękczynienie 

po Komunii świętej. Potem śniadanie 

i samochodem ks. Piotr zabrał nas do 

granicy w Boboszowie. z troski o nas 

zachęcał, abyśmy odstąpili od wędrówki 

granicą pamiętając na nasze wcześniejsze 

wspomnienia. Jednak byliśmy uparci 

i optymistycznie nastawieni. Serdecznie się 

pożegnaliśmy.  

Kontynuowaliśmy naszą wyprawę 

granicznym, zielonym szlakiem. Na 

początku czekała nas droga wśród mokrej 

trawy, przebijanie się przez krzaki do torów 

kolejowych fot. 16., przejście przez nie i już 

regularne podchodzenie pod Graniczny 

Wierch. Odwracając się do tyłu widzieliśmy 

malownicze pagórki, pośród nich kościół 

w Boboszowie, a dalej na północ 

miejscowość Międzylesie. Podejście było 

długie i wolno wznosiło się coraz wyżej. 
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Patrząc na pola po czeskiej stronie łatwo 

było zauważyć, że wszystkie były zadbane. 

Po polskiej natomiast były chaszcze, ziemia 

niezagospodarowana. 

 Nagle zdziwiłem się, że ktoś tak 

szybko jedzie traktorem. Okazało się, że to 

jakaś Czeszka o jasnych włosach jechała 

pod górkę, polami, chyba ze 40 km na godz. 

 Szliśmy początkowo skrajem lasu, 

potem weszliśmy w głąb. Idąc zboczem góry 

mijaliśmy dość bujną ściółkę leśną 

porośniętą paprociami oraz dużą ilością 

mchu. Szybko schodząc ze szczytu 

wyszliśmy na otwartą przestrzeń, skąd 

podziwialiśmy niesamowite, dalekie widoki. 

Droga skręcała w prawo, lekko unosząc się 

do góry. Wzdłuż niej znajdował się urokliwy 

szpaler z brzóz. 

 Kiedy mieliśmy już okazały widok na 

Kamieńczyk spostrzegliśmy drewnianą 

ławkę. Pewnie ktoś z niedalekiego 
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domostwa zrobił sobie taki punkt 

widokowy. Usiedliśmy na niej i spożyliśmy 

drugie śniadanie. Ja osobiście wypiłem 

duży, owocowy jogurt. Bardzo nas ucieszył 

widok znaku polskiego lotnictwa. Ktoś na 

dole, na swojej posesji usypał czerwono 

białą szachownicę. Była zrobiona z białych 

kamieni oraz prawie czerwonego 

piaskowca, który tutaj występuje w dużych 

ilościach fot. 17. 

 Zeszliśmy do przełęczy i kolejnego 

przejazdu granicznego. Powitała nas stara 

kapliczka. Potem zaczęliśmy znów podejście 

kierując się do nieistniejącej miejscowości 

Czerwony Strumień. Miejscowość założona 

pod koniec XVI wieku. Wydobywano tu 

rudę żelaza. Urodził się tutaj Józef Knauer, 

późniejszy bp. Wrocławia. Niestety po 

wytyczeniu powojennej granicy polsko - 

czeskiej wszyscy mieszkańcy musieli się 

przesiedlić. 
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 Szliśmy polami, potem skręciliśmy 

w lewo, nie zdając sobie sprawy, że za 

chwilę wejdziemy w prawdziwą dżunglę. 

Największą podczas moich wypraw. Teren 

był też dość podmokły. Co jakiś czas 

mijaliśmy ślady wcześniejszych domostw, 

zdemolowanych przez czas i bujną 

przyrodę, która zaznaczyła swoją wyższość 

nad dziełem człowieka. Szliśmy przez 

zarośnięty całkowicie szlak, który nie był 

przez nikogo uporządkowany. Przydałaby 

się tu maczeta. Co jakiś czas pojawiały się 

gigantyczne drzewa, były to między innymi 

topole, które niczym sekwoje górowały nad 

resztą roślinności.  

Doszliśmy też do ruin barokowej 

kaplicy, która znajdowała się w tej 

Amazonii. Nie miała dachu, zostały tylko 

masywne ściany, w których znajdowały się 

otwory na okna, a z przodu wejście fot. 18. 

Cała kaplica była w zielonym morzu roślin: 
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pokrzyw, powoju, krzewów, które zatapiały 

w sobie kamienne ruiny świątyni.  

Doszliśmy do strumienia, potem 

podejście pod górę i weszliśmy do lasu, 

gdzie była już łatwa droga. Następnie 

skrzyżowanie dróg. Potem już szliśmy 

świeżo odnowią drogą z tłucznia 

z porobionymi odpływami na wodę. Wokół 

nas rosły wysokie świerki. Miły widok 

radował serce. 

 Na skraju lasu zrobiliśmy postój. 

Przed nami niesamowity widok. 

Pagórkowate tereny. Na pierwszym planie 

wzniesienia łagodne, skąpane gdzieniegdzie 

drzewa w złotych trawach, pośrodku 

srebrzysty dach kościoła  w Lisicy fot. 19, a 

dalej już potężne Góry Bystrzyckie. Cała 

droga, jaką mieliśmy przejść przed nami. 

Szlak już się tu gubił, szliśmy orientacyjnie 

do przodu. Pomyślałem, że polami skrócę 

drogę. Tak też było, lecz zejście lasem było 
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bardzo strome. Musieliśmy potem 

przeskakiwać przez rzeczkę. 

 Doszliśmy do szlaku i dalej wzdłuż 

rzeki Dzika Orlica fot. 20. Są przy niej 

niesamowite wzniesienia i skały. Rzeka była 

coraz niżej, a my wspinaliśmy się na 

wysokie granie skał, które stromo schodziły 

do rzeki. Doszliśmy resztkami sił w pobliże 

miejscowości Niemojów. Rzeka znów wyszła 

jak spod ziemi, płynęła obok sąsiedniego 

wzniesienia. Mijaliśmy niesamowite figury 

kamienne św. Maryi i Elżbiety fot. 21. Były 

spatynowane porostami. Kapliczki 

nawiedzenia św. Elżbiety są tu powszechne 

Natomiast za kapliczką św. Nepomucena 

zrobiliśmy kolejny postój. Patrzyliśmy na 

dno rzeki prześwietlanej promieniami 

słońca fot. 22. Obok nas pływały kaczki. 

Ogarnął nas nostalgiczny i refleksyjny 

nastrój. Piękno tych terenów było dla nas 

pocieszeniem. Pod drodze minęliśmy 
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kolejną urokliwą kapliczkę fot. 23. 

Spotkaliśmy też ciekawy tunel z drzew 

,który prowadził do prywatnej posesji fot. 

24. 

Doszliśmy do kościoła Nawiedzenia 

NMP w Niemojowie. Znajduje się on na 

wzniesieniu. Stąd można pójść na Górę 

Czerniec czarnym szlakiem i skręcić na 

żółty, a nim już dojść do Przełęczy nad 

Porębą. My byliśmy zmęczeni i wybraliśmy 

wariant bardziej wzdłuż granicy. Chociaż 

i tu mieliśmy kilka podejść. Trud 

rekompensowały widoki na stronę Czeską: 

piękne kościoły w oddali, oraz góry 

z bujnymi lasami.  Mozolnie, ale 

konsekwentnie szliśmy w kierunku 

Poniatowa. Zamierzaliśmy dojść do 

Zieleńca. w końcu przy braku możliwości 

kontynuowania dalszej drogi ze strony 

Mateusza usiedliśmy na rozwidleniu dróg 

w stronę Poniatowa i Zieleńca. Łapaliśmy 
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stopa, lecz nikt nie chciał się zatrzymać. 

Czekaliśmy tak pół godziny. Zaczynało się 

zbierać na deszcz, więc postanowiliśmy iść 

jednak dalej, do Rudawy. Tam powitał nas 

kościół. Pod futryną dzwonnicy 

schroniliśmy się przed kroplami deszczu. 

Nieco dalej był staw, a przy nim pensjonat. 

Zamówiliśmy obiad. Mateusz jadł naleśniki 

z jagodami, które go przerosły. Zwróciłem 

się z pytaniem do osoby, która podała nam 

posiłki, jak dojechać do Kłodzka.  

Potem zauważyłem z balkonu, że 

ktoś z samochodu wypakowuje paczki. 

Okazało się, że to były kwiaty na ślub, 

przywiezione tu, do chłodni. Krzyknąłem 

z góry, czy nie podwieźliby nas, bo kolega 

nie ma siły iść dalej, miał obtarcie palca u 

nogi. Chłopak początkowo się nie zgodził 

powiedział, że nie wiadomo czy będzie 

miejsce. Lecz jego matka, szefowa tego 

lokalu, nakłoniła go i zgodził się. 
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 Za 10 minut mieliśmy wyjechać. 

Ledwo zapakowaliśmy plecaki. Kierowca był 

życzliwy. Przywiózł kwiaty na swój ślub, 

który miał odbyć się w najbliższą sobotę. 

Opowiadał, że w Rudawie było kilkadziesiąt 

lat temu 70 numerów, dziś już są tylko 

dwa. Ludzie się stąd wyprowadzili. 

Wspomniał też o swojej pracy w Szwecji. 

Powiedział, że jego szef uczył go na 

początku pracy za granicą: ja jestem 

najważniejszy, potem praca, a potem 

rodzina. Hierarchia odwrotna do 

chrześcijańskiej. Opowiadał też, że rodzice 

jego pracodawcy pytali go, co u ich syna, bo 

on nie miał z nimi kontaktu.                                       

 Taki jest styl życia bez Boga i bez rodziny, 

tylko dla siebie.  

Podjechaliśmy na dworzec kolejowy do 

Bystrzycy Kłodzkiej, pożegnaliśmy się 

z kierowcą, podziękowaliśmy za pomoc. 

Musiał jechać po wertepach, bo miasto 
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prawie całe rozkopane. Spóźniliśmy się 

kilka minut na pociąg, PKS nie było. 

Wyszliśmy za miasto szukać stopa, ale nikt 

się nie zatrzymywał. Zadzwoniłem po 

pomoc do Przemka, który dzisiaj wchodził 

na Jagodną. Poświęcił się, przyjechał do 

nas i odwiózł do Jugowa. Ambitne plany 

przejścia całej Kotliny Kłodzkiej musiały 

poczekać. Mateusz miał kontuzję. Te trzy 

dni były niezłą przygodą. Kiedy wieczorem 

na noclegu spytałem Mateusza, co mu się 

najbardziej podobało, to odrzekł, że będzie 

pamiętał ks. Piotra i jego gościnę. A więc 

nie tylko góry są najważniejsze i zapadają 

w pamięć...     

 

Długopole - Zieleniec 
7 sierpnia   

W środę 7 sierpnia po Mszy św., 

którą odprawiłem za mamę w wigilię 

rocznicy jej śmierci pojechałem do Jugowa, 
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do bacówki. Już wieczorem byłem na 

miejscu. 

 Rano 8 sierpnia po odprawieniu 

Mszy św. ok. 6.00 zjadłem śniadanie 

i z rowerem zszedłem do drogi. Jechałem 

przez sam środek kotliny Kłodzkiej. Nie 

miałem biegów, jechałem na jednym trybie. 

Podjazdy były dość ciężkie. Najpierw 

dojechałem do Nowej Rudy, potem do 

Słupna. Przed górą zrobiłem sobie 

odpoczynek, miałem dobry czas. Usiadłem 

na oponach od tirów i zjadłem śniadanie, 

które składało się z dwóch bananów 

i kanapki z serem Napiłem się też gorącej 

herbaty. Czekał mnie długi, ciężki podjazd, 

aż musiałem zejść z roweru. Pocieszeniem 

był później zjazd i tak kila razy, to samo. 

Bystrzycę Kłodzką minąłem z lewej strony 

i objazdem skręciłem do miejscowości 

uzdrowiskowej Długopole.  
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Tam na końcu schowałem rower 

w krzakach, zapiąłem go. Miejsce to 

znajdowało się przy rzece. Na wprost jakieś 

dzieci, które grały w piłkę. Starałem się być 

niewidocznym, aby nikt nie zwrócił uwagi 

na rower, który był za stertą desek od 

strony domostw, a od rzeki zasłonięty dość 

gęstym lasem.  

Dalej poszedłem pieszo. Znajdowało 

się tu rozwidlenie dróg na Poniatów 

i Dąbrowę. Skręciłem w prawo 

i podchodziłem mozolnie do góry. Długie 

podejście, z tyłu widać było coraz dalsze 

widoki z pięknym widokiem na masyw 

Śnieżnika. w Porębie minąłem kościół, 

przed którym, na dole był umiejscowiony 

stary, kamienny krzyż pokutny. Kiedyś 

ludzie podejmując pokutę za grzechy 

fundowali takie krzyże lub finansowali 

wykonanie kapliczki.  
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Podejście miało z pięć kilometrów, 

w końcu doszedłem do Przełęczy nad 

Porębą, gdzie była kapliczka z wizerunkiem 

Matki Bożej Częstochowskiej, zaraz pojawił 

się żółty szlak. Akurat drwale ładowali 

drzewo na tira i nie mogłem dobrze 

uchwycić kierunku. Jedna droga po lewej 

szła w górę w las, a druga po prawej 

prowadziła asfaltem w dół. Nie było 

dodatkowych oznaczeń. Poszedłem tą leśną, 

która była poza szlakiem. Jednak nie 

cofałem się, pomyślałem, że nawet jak jest 

błędna, to też sobie poradzę. Na początku 

była szeroka i mocno uczęszczana, potem 

powoli gasła. Idąc dalej wybierałem już 

intuicyjnie drogę. z czasem szedłem bez 

drogi, po prostu lasem. Skierowałem się do 

skraju lasu, gdzie była polana. Wzdłuż 

ścieżki, która się pojawiła szedłem dalej.  

Słońce dawało niesamowity skwar, 

szedłem dalej wśród polnych chaszczy. Ku 
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zdziwieniu zauważyłem przed sobą 

kapliczkę. Była okazała, przedstawiała 

scenę z ukrzyżowania z postacią Maryi 

i Jana fot.25. Zastanawiałem się, jak tu, 

w takiej dżungli takie rzeźby. Domyśliłem 

się, że musiała tu być kiedyś osada, że 

szedłem terenem niegdyś uprawianym 

przez ludzi i gdzieś w okolicy musiał być 

dom, który z czasem się rozpadł. Ta 

kapliczka jest oznakowana na mapie. Kiedy 

doszedłem do kapliczki uradowałem się, bo 

znalazłem szeroką drogę, która prowadziła 

na wschód do żółtego szlaku. 

 Poszedłem intuicyjnie według mapy 

w prawo i okazało się, że dobrze. Po chwili 

spotkałem rodzinę: dziadkowie z wnuczką. 

Kobieta była załamana, natomiast 

mężczyzna zadowolony, że swojej rodzinie 

zaserwował survival. Wjechali tu 

samochodem z wysokim zawieszeniem. 
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Rozbijali obóz, na gałęziach wisiały ciuchy 

po pierwszym praniu.  

Szedłem dalej, schodząc w dół. Nagle 

zauważyłem szlak żółty, którego szukałem. 

Na drzewie był namalowany razem ze 

szlakiem, z oznaczeniem krzyża, który 

prowadził do Wambierzyc. Rozpoczęło się 

zdecydowane podejście pod górę. 

 Po 10 minutach zrobiłem pierwszy 

postój. Usiadłem na dość wysokim pniaku. 

Zjadłem kolejna bułę z serem żółtym 

i napiłem się herbaty. Rozglądałem się po 

okolicy. Zauważyłem ciekawe zjawisko, jak 

w szczątkach starych pni drzew, które 

przestały istnieć odbijały młode sadzonki. 

Wyrastały wprost ze środka tych starych 

drzew. One swoim spróchniałym podłożem 

dawały miejsce dogodne dla rozwoju tego, 

co młode. Ustępowały miejsca, dla tego, co 

przyszłe. Młode natomiast czerpały życie 

z gleby użyźnionej przez poprzednika. 
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Czerpały siłę z tego, co przeszłe. Wzajemna 

współpraca tej leśnej rodziny. 

 Ruszyłem dalej, do przodu, nie 

zdając sobie sprawy ile mnie jeszcze czeka 

drogi. Doszedłem do rozwidlenia szlaków 

żółtego z niebieskim. Chociaż żółty 

prowadził przez wiele szczytów 

zrezygnowałem z niego, aby wejść na 

Jagodną, najwyższy szczyt Gór 

Bystrzyckich. Teraz rozpoczęło się mozolne 

podejście. Szybko zdobywałem wysokość. 

Dość imponujące były widoki po prawej 

stronie, które ukazywały się w prześwitach 

drzew. 

 Po drodze spotkałem jednego 

turystę, który szedł prawdopodobnie w tę 

samą stronę. Po lewej stronie góry było 

widać czerwony kolor skruszonego 

piaskowca. z tej czerwonej gleby wystawały 

małe i większe bryły białego kamienia 

połączone z kwarcytem. Czasem ten biały 



61 
 

kamień wchłaniał w siebie czerwień z gleby. 

Występuje tu właśnie kwarcyt z czerwonymi 

żyłkami. Droga się nie kończyła i cały czas 

prowadziła w górę, kilka zejść i dalej 

podejście.  

W końcu doszedłem na Jagodną. 

Akurat była tu ekipa, która budowała wieżę 

widokową. Założyli wykopy pod 

fundamenty i w kilku miejscach wylali 

fundamenty. Przyjechał do nich jakiś 

inżynier i nadzorował budowę, wydawał 

polecenia i organizował robotę. Poprosiłem 

go o zrobienie zdjęcia, które 

dokumentowało moje wejście na najwyższy 

szczyt tego pasma fot. 26. Niestety gęsty las 

nie pozwalał zobaczyć żadnej panoramy 

gór. Dobrze, że będzie ta wieża.  

Poszedłem dalej, nie zastanawiając 

się długo. Po 10 minutach zrobiłem postój 

fot. 27. Minęła mnie jakaś rodzina z Czech. 

Rozpoczęło się schodzenie, a przede mną 
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w oddali pojawił się niesamowity widok na 

góry, w kierunku, których zmierzałem fot. 

28. Dużo po obu stronach było jagód. 

Czasem się przy nich zatrzymywałem, lecz 

trochę obawiałem się kleszczy. Las zmienił 

się, więcej było tu drzew liściastych.  

Doszedłem do oczekiwanego przeze 

mnie schroniska Jagodna. w środku miła 

atmosfera. Wiele rodzin, zakochanych par. 

Zamówiłem tylko zupę, początkowo 

chciałem też drugie, ale zrezygnowałem. 

Dobrze zrobiłem, tak wielkie porcje, jakie 

wydawali były nie do pokonania. Zjadłem 

barszcz czerwony, który miał w sobie wiele 

jarzyn. Zalałem sobie wrzątkiem termos 

z herbatą i poszedłem dalej. 

 Czerwony szlak nie był dobrze 

oznakowany. Musiałem się trochę pokręcić, 

aby znaleźć zejście wzdłuż wyciągu. Potem 

na dole skręcał w lewo, prowadził w las. 

Tablica informacyjna pokazywała 4,5 godz. 
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Spojrzałem jeszcze na gęsto porośnięte góry 

i ruszyłem w drogę. 

 Droga na początku była fatalna, 

rozjechana przez drwali, którzy zwozili 

wcześniej ścięte drzewa. w rowach po 

kołach ciężkich samochodów stała woda. 

Było też dużo błota, musiał padać tu 

wcześniej deszcz i były to dość podmokłe 

tereny. Na szczęście to się wkrótce 

zmieniło. Znajduje się tutaj dobra 

infrastruktura turystyczna, co godzinę 

mogłem usiąść na ławce ze stołem, posilić 

się i wypić herbatę. Tak robiłem, miałem 

w drodze do Zieleńca od Jagodnej trzy 

postoje. 

 Kiedy szedłem leśną drogą 

w okolicach Polany św. Huberta modliłem 

się do Boga o błogosławieństwo moich 

zmysłów fot. 29. Dziękowałem Mu za życie, 

za to, że mogę widzieć, słyszeć i czuć, za 

Jego miłość wyrażoną w pięknie stworzenia, 
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którego mogłem doświadczać w tym lesie. 

Uwielbiałem go w darze jego bogactwa. 

 Już bardzo zmęczony doszedłem do 

rezerwatu torfowiska. Bardzo ciekawy 

teren: dużo mchu i kikuty wyschłych 

drzew. Jedno – olbrzymie, całkiem zdrowe, 

przewrócone, z wielką koroną korzeni, które 

nie utrzymały go w tak grząskim podłożu. 

 w końcu wszedłem na asfaltową 

drogę prowadzącą do Zieleńca. Minąłem 

sklep spożywczy. Żałowałem, że nie 

zrobiłem w nim zakupów, bo moje zasoby 

żywieniowe były mizerne. Zaskoczony 

byłem rozbudową infrastruktury dla 

turystów, wiele inwestycji, powstające nowe 

hotele. Zaskoczyły mnie informacje 

w języku niemieckim, dotyczące wyciągu 

w okolicach góry Orłowiec. Wszedłem na 

otwarty teren, obejrzałem się i zobaczyłem 

morze lasu, które przeszedłem. 
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 w centrum tej miejscowości znajduje 

się malowniczy, kamienny kościół fot.30. 

Wyznacza on dla mnie centrum tej 

miejscowości. Obok niego jest dom 

rekolekcyjny prowadzony przez o. 

franciszkanów. Miałem nadzieję, że może 

w nim przenocuję. Kilka razy obszedłem go, 

dzwoniłem z kilku stron, ale nikt nie 

odpowiedział. Spytałem osób, które 

siedziały na ławce, czy wiedzą gdzie jest 

schronisko Orłowiec. 

 Cofnąłem się trochę i zobaczyłem je. 

Było bardzo niewielkie i niepozorne, lecz dla 

zmęczonych wędrówką, bardzo pomocne. 

Spóźniłem się, bo nikogo z obsługi już nie 

było, tylko goście. Usiadłem na zewnątrz, 

aby odpocząć i poczekać, aż się ktoś pojawi. 

Przede mną starszy mężczyzna młodemu 

chłopcu pomagał nożem robić nacięcia na 

kiju. Może kiedyś jego ojciec robił to samo. 

Pomyślałem, że to swojego rodzaju przekaz 
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rodzinnej tradycji może nawet 

nieświadomy. Siedząc na ławie 

zadzwoniłem do gospodarzy tego miejsca na 

numer telefonu umieszczony na drzwiach, 

nikt nie odpowiadał. Nie czekałem, 

wszedłem do środka, wniosłem plecak, 

postawiłem obok kabiny i wziąłem prysznic. 

 Wszedłem na piętro i zaparzyłem 

sobie herbatę, jeszcze raz zadzwoniłem 

i dodzwoniłem się do centrali. Odebrał 

mężczyzna powiedział, że wyśle kogoś 

z obsługi. Faktycznie za pięć minut przyszła 

młoda kobieta, chyba Ukrainka, zaciągała 

po wschodniemu, powiedziała, w jakim 

pokoju mam spać, z tego, co pamiętam 

miał chyba nr 7. Poszedłem tam, spytała, 

czy jest klucz. Nie sprawdzając 

odpowiedziałem, że tak, a szkoda, bo 

okazało się, że go nie było. Byłem tak 

szczęśliwy, że mam miejsce i swój pokój, a 

już myślałem, że będę spał na kanapie, na 
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holu. Pomieszczenie, w którym byłem miało 

okna z dwóch stron; na wschód i północ. 

Widać z nich było strome zbocze góry. 

Byłem zaintrygowany widząc mężczyznę, 

który z małym pieskiem kręcił się tu przez 

40 minut. w sumie to stał w miejscu. Był 

tak zajęty tym psem, że nie wiem czy 

podziwiał widoki. Zjadłem ostatnie suche 

bułki. Zablokowałem drzwi kijem od zasłon 

i poszedłem spać. Raz już zostałem w nocy 

okradziony w hotelu, wolałam nie mieć tego 

rodzaju przygód. 

 

Zieleniec - Szczeliniec 
8 sierpnia 

Pobudka o 5.45. Msza św. ok. 6.30 

na szlaku. Przechodziłem obok hotelu 

Przystanek Alaska, przed którym stał 

wyrzeźbiony w drzewie niedźwiedź. Prawą 

łapę miał podniesioną albo na powitanie, 

albo na pożegnanie. 
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 Faktycznie Kotlina Kłodzka i te 

tereny, które przechodziłem to prawdziwie 

polska Alaska: dzikie, bezkresne, bogate 

w faunę i florę tereny. Po drugiej stronie 

była tablica pamiątkowa poświęcona 

człowiekowi, który tworzył tu szlaki i był 

przewodnikiem. 

 Chciałem iść czerwonym szlakiem 

w dół do Dusznik, ale natchnęło mnie, aby 

wejść na najwyższy szczyt pasma gór 

Orlickich. Niestety, jest on po stronie 

Czeskiej, granica Polska jest jakieś ok. 100 

metrów od niego. Na wierzchołek 

prowadziła łagodna droga, będąca również 

ścieżką dla narciarzy biegowych fot. 31.  

Przed szczytem ławka ze stołem kusiła, aby 

się zatrzymać, ale poszedłem dalej. Potem 

po wejściu na szczyt wróciłem tam 

i zrobiłem pierwszy postój. 

 Dalej poszedłem zielonym szlakiem, 

który prowadził w dół i był po polskiej 
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stronie. Doszedłem do drogi asfaltowej. 

Mijałem dwa wystające miejsca widokowe, 

z których ukazywała się szeroka panorama 

na Kotlinę Kłodzką, w oddali z widok na 

Szczeliniec, a bliżej na Duszniki Zdrój. 

Mogłem zobaczyć drogę, jaką miałem do 

przejścia, bo planowałem dojść właśnie na 

Szczeliniec.  

Nie prowadziła ona niestety na 

wprost, lecz szerokim łukiem wiodła przez 

Kudowę Zdrój oraz mylne skały, co łączyło 

się z kilkoma podejściami oraz 

schodzeniem. Schodziłem dość krętą drogą 

systematycznie w dół. Przechodziłem obok 

ośrodka szkoleniowego jednostek piechoty 

Wojska Polskiego. Przy nim pojawił się 

szlak żółty, który prowadził do przejścia 

Polskie Wrota fot. 32. Na początku był dość 

uczęszczany, a z czasem stał się bardzo 

zarośnięty i przedzierałem się do szosy 

przez krzaczory. 
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 Kiedy doszedłem do drogi, cofnąłem 

się do niebieskiego szlaku i nim doszedłem 

w pobliże góry Gomoła na szczycie, której 

jest charakterystyczna wieża zamku, latem 

zakryta przez liście drzew gęsto porastające 

wierzchołek wzniesienia. Po wejściu 

z niebieskiego na czerwony szlak szedłem 

aleją kasztanowców, skąd były fantastyczne 

widoki na wszystkie strony. To okolice 

Polskich Wrót. Na wzniesieniu jest ławka, 

usiadłem na niej i podziwiałem to wszystko, 

co było dookoła mnie. Chciałem się nasycić 

widokami.  

Nade mną latał sokół, który w dziobie 

miał dżdżownicę, jakim cudem ją 

wypatrzył, nie wiem. Zastanawiałem się, 

jak dalej prowadzi szlak. Pomyliłem się 

w swoich oczekiwaniach, bo skręcił w lewo 

i było mocne podejście pod górę Grodczyn 

zwaną Grodziec. Najwyższa w paśmie 

wzniesień Lewińskich 803 m. Na szczycie 
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jej jest wysoka antena nadawcza. Góra 

zbudowana jest ze skał łupkowych. 

 Kiedy zszedłem z góry spotkałem 

leśnika, podszedłem do niego, aby mi 

wyjaśnił, dlaczego ścięte drzewa są zakryte 

siatką. Powiedział, że na jego terenie tego 

nie robią. Ta siatka to materiał nasączony 

truciznami, która ma zabić korniki. 

Niestety wielka plaga tych szkodników 

niszczy las. Wielkie jodły stają się powoli 

jasnymi szkieletami, które przewracają się, 

a potem giną w ściółce leśnej.  

Z tego lasu wyszedłem na rozległe 

polany na końcu których były wzniesienia 

po stronie Czech. Przypominały wał 

obronny. Mijałem po drodze małe 

miejscowości. Najwięcej jednak było 

samotnych domostw, które miały 

charakterystyczny porządek: kapliczka, 

studnia, dom, obora lub drewutnia. Od 
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głównej drogi były oddalone przez 

prostopadłe dróżki.  

Mijałem też przydrożne kapliczki. 

Bardzo żałowałem, że nie mogłem jednej 

z nich zrobić zdjęcia. Był to malowany na 

blasze obraz Matki Bożej z dzieciątkiem. 

Piękny! Kiedy zbliżałem się do Kudowy 

Zdrój wszedłem na pastwisko krów. Szlak 

w pewnym momencie został ogrodzony 

płotami z bali. Trzeba było otworzyć 

bramkę, która blokowała krowom wyjście. 

Szło się swego rodzaju wąskim korytarzem, 

między dwoma płotami. Dalej przy wyjściu 

wychodziło się z tego terenu drabiną, dzięki 

której można było ominąć wysoką barierę 

płotu. Drabina była dwóch stronach. Była 

ona kolejną blokadą dla bydła. Pierwszy raz 

z czymś takim się spotkałem. 

 Wyszedłem prosto we wsi 

Jerzykowice. Przy wzniesieniu badałem 

dalszą drogę i szukałem szlaku. w pobliżu 
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gospodarstwa straszy człowiek, który 

wyjeżdżał z domu spytał, czego szukam 

powiedziałem, że szlaku. Powiedział jak iść, 

a potem zaproponował podwózkę. Jechał po 

żonę. Odmówiłem, bo wszystko chciałem 

przejść na nogach. 

 Droga przed Kudową przecinała 

Wzgórza Lewińskie i wiła się omijając 

wzniesienie po prawej stronie. Przede mną 

były widoki na zaorane pola, które miały 

charakterystyczną, czerwoną barwę. Ziemia 

tu jest gliniasta. Schodziłem już w dół. 

Zbliżałem się do dzikiej gruszy, z której 

spadły owoce. Akurat tuż przede mną 

podeszło do niej stado niepilnowanych kóz, 

które wcześniej przeszły przez drogę 

i zaczęły swoje drugie śniadanie. Ja jeszcze 

nie zjadłem dobrze pierwszego, bo szedłem 

z Zieleńca, aż dotąd nie było żadnych 

sklepów. 
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 Przyspieszyłem kroku, aby w końcu 

coś kupić na drogę i zjeść. Wszedłem do 

miasta, które witało pięknymi willami, 

często wykonanymi z drewna. Minąłem 

basen i w końcu wszedłem na główną drogę 

i znalazłem bar. Tanie posiłki, lecz małe 

porcje. Zjadłem rosół, frytki. Wypiłem trzy 

kompoty. Radość śniadania zmąciły osoby, 

które głośno się zachowywały, walczyły o 

miejsca, bo już była prawie pora obiadowa. 

 w warzywniaku zrobiłem zakupy, bo 

w sklepie ekspedientka sobie wyszła. 

Rozpoczęło się monotonne wychodzenie 

z miasta, cały czas lekko pod górę. w końcu 

podejście bardziej zdecydowane. Upał robił 

się już wielki. Ok. 12.00 dotarłem do cienia 

i przy szlaku położyłem się spać. Zwinąłem 

się w pozycji embrionalnej, podłożyłem 

plecak pod głowę i naprawdę zasnąłem, 

chyba na 30 minut. Obudziła mnie 



75 
 

natrętna mrówka, chociaż zdziwiony byłem, 

że w tym miejscu było ich tak niewiele. 

 Po chwili zobaczyłem zbiegające 

z góry osoby: była to matka z córką. Nie 

było wyjścia, trzeba było ruszać, na 

szczęście chroniły mnie korony drzew. 

Rozpocząłem kolejne podejście pod Błędne 

Skały. Po drodze przeciąłem miejscowość 

Jakubowice. Powyżej tej miejscowości 

zrobiłem postój. w dole kilku mężczyzn 

pracowało w tartaku. Przed samymi 

Błędnymi Skałami jest podejście typowo 

górskie, po kamiennych głazach. Dochodzi 

się na drogę samochodową. Zrezygnowałem 

z tej opcji, aby iść głównym szlakiem wśród 

skał wyżłobionych w piaskowcu przez 

wodę. Można obejść lewą stroną tę atrakcję 

turystyczną. Tu też natrafimy na trzy 

punkty widokowe z widokiem na Czeską 

miejscowość Machov, z malowniczym 

kościołem w dole.  
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Szedłem dalej kierując się na 

Szczeliniec Wielki. Szedłem tam czerwonym 

szlakiem, ale można podejść do niego 

również zielonym, przez Pasterkę. Minąłem 

Długie Mokradło. Chociaż jest tu wysoko 

bywa, że jest grząskie podłoże. Są tu duże 

tereny torfowej ziemi. Sprzyja to wrzosom, 

które tutaj były wielkości krzewów, niektóre 

miały nawet powyżej metra. Widoki o tej 

porze roku niesamowite. Wbiegłem 

ostatecznie po granitowych kamieniach na 

szczyt góry Skalniak 918 m. Po 

czterdziestce w moich butach do maratonu 

trzeba już uważać, bo łatwo można rozwalić 

sobie śródstopie.  

Kilka metrów pod jej szczytem 

zrobiłem postój i wypiłem resztki herbaty. 

Niestety, trzeba było wytracić wysokość. 

Przed schodzeniem w dół był niesamowity 

widok na płaski wierzchołek Szczelińca. 

Składa się on z szeregu szczelin, które były 
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gęste i prostopadłe, sprawiały wrażenie 

grzebienia. Można tu trochę dłużej 

pozostać, na szczęście drzewa tego widoku 

nie zasłaniają. 

 z Karłowa poszedłem już prosto na 

wspomnianą górę. Kupiłem sobie w sklepie 

kilka rzeczy: jogurt, czekoladę, krówki (zły 

pomysł chce się po nich pić) i ruszyłem 

dalej aleją ze straganów i miejsc, gdzie 

można coś zjeść. U podnóża góry są schody 

z poręczami: w lewo się wchodzi, prawą 

stroną się schodzi. Podejście ok. 20 min. 

zależy od kondycji. Podejście wykonałem 

niemal wyczynowe. 

 Mijałem w biegu turystów i tak 

wbiegłem do recepcji. Dostałem pokój dla 

piętnastu osób, w którym jak się okazało 

byłem sam. Po prysznicu szybko poszedłem 

zamówić coś do jedzenia. Usiadłem na 

skraju barierki, był to swego rodzaju klif: 

Ze wszystkich stron przepaście, a na 
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wprost zapierający dech widok panoramy 

Sudetów z majestatyczną kopułą Śnieżki. 

Lecz i to ludzie potrafią zepsuć. Tuż przede 

mną była jakaś zakochana para; mężczyzna 

ok. 55 lat kobieta ok. 30. Nogi położone 

wysoko na ogrodzeniu, jak amerykańscy 

kowboje, tak, że zasłaniali widok z miejsca, 

w którym byłem. Ci ludzie mieli tatuaże, 

które widniały zza podkoszulków. Można 

sobie siedzieć i nikomu nie przeszkadzać, 

lecz brak kultury osobistej burzy harmonię 

współistnienia. Te dwie osoby zapomniały o 

innych, myślały, że są tu same. 

 Siedząc przy stoliku czułem się, 

jakbym był w kolejce na Kasprowy. 

Patrzyłem w dół na wierzchołki drzew. 

Domyślałem się, że po prawej stronie 

daleko są Wambierzyce, do których 

chciałem jutro iść.  

Obok mnie para turystów przez 

telefon szukała noclegu w pobliskich 
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miejscowościach, jednak nic nie mogli 

znaleźć mimo pięciu telefonów. 

 Po co stąd schodzić w dół? - lepiej tu 

zostać na noc. Po obiadokolacji zwiedziłem 

formacje skalne za schroniskiem. 

Wszedłem na pierwszą z nich o ile 

pamiętam Tron Liczyrzepy Widoki stąd 

jeszcze bardziej obejmowały całość Kotliny 

Kłodzkiej. Odwracając się w kierunku 

przeciwnym do Śnieżki mogłem wypatrywać 

jeszcze góry Orlickiej fot. 33, 34. 

 Dotarł do mnie student politechniki 

wrocławskiej, który był tu na Szczelińcu 

wolontariuszem. Poprosiłem go o aparat 

i zrobiłem kilka zdjęć. Wracając do 

schroniska usiadłem jeszcze sobie, aby 

obserwować zachód słońca. Ku mojemu 

zdziwieniu obsługa schroniska zaczęła 

częstować gorącą czekoladą. Może chcieli 

opróżnić zbiornik, nie wiem, ale marzyłem o 

gorącej czekoladzie i ją dostałem. Miłe 
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zaskoczenie. Nie wiem, czy z tym faktem 

można połączyć kolejne zdarzenie, ale nagle 

z całej okolicy na tym punkcie widokowym 

pojawiły się chmary skrzydlatych mrówek, 

które bardzo dynamicznie zaczęły 

kolonizować pobliskie skały. Było ich tak 

wiele, że ludzie musieli uciekać.  

 

Sczeliniec- Jugów 
 9 sierpnia 

 Rano na skałach mrówek już nie 

było. Postanowiłem zejść stroną, którą 

wczoraj zwiedzałem, tak jak jest zresztą 

przewidziane.  

Minąwszy białe skalne formacje 

zacząłem schodzić wzdłuż szczelin, które 

wczoraj widziałem z daleka, z góry Skalnik. 

Czasem widoki budziły trwogę, bo nad 

szczelinami, którymi przechodziło się jak 

przez ucho igielne, były głazy, które 
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spadając zatrzymały się. Zastanawiałem się 

czy te kamienie u góry nie spadną. 

Czasem droga wiła się jak wąż. Był 

jeszcze jeden punkt widokowy i kolejne 

przejścia. To był istny labirynt, miało się 

wrażenie, że kręcę się w kółko na tym 

szczycie. w końcu pojawiły się schody, 

które zdecydowanie prowadziły w dół. 

Potem jeszcze przejście wzdłuż góry po 

równym terenie i zejście do podstawy 

Szczelińca. 

Kontynuowałem wyprawę idąc 

jeszcze w dość ciemnym lesie, ponieważ 

było lekkie zachmurzenie i wczesna pora. 

Wędrowałem czerwonym szlakiem, 

zamierzałem dojść dziś do Jugowa. Niestety 

w śródstopiu odczułem pewien ból, pojawiła 

się pierwsza kontuzja. Miałem buty bez 

twardej podeszwy. Na jeden dzień lub dwa 

wystarczą, lecz przy dłuższych wędrówkach 

trzeba mieć już obuwie typowo górskie. To 
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kolejna nauczka dla mnie. Może, gdy 

schodziłem ze szczytu Skalnika, było zbyt 

mocne obciążenie. Na szczęście nie bolało 

zbyt mocno. 

 Po pewnym czasie przeciąłem 

asfaltową drogę Stu Zakrętów. Tuż za nią 

szlak nagle zdecydowanie zaczął schodzić 

w dół. Potem podejście i trawers wzdłuż 

zbocza góry. Po dłuższym czasie doszedłem 

do Radkowskich Skał. Nie było już wiele 

podejść, szło się raczej równo. 

 Na ściętych balach z drzewa 

bukowego usiadłem jak na ławce i zrobiłem 

pierwszy odpoczynek. Przede mną była 

przecinka drzew. Po chwili zaczęło się 

przebijać słońce, co od razu przyniosło 

więcej entuzjazmu.  

Zmierzałem dalej do odcinka szlaku, 

na którym kryły się Skalne Grzyby. Nie tak 

od razu do nich doszedłem. Warto je 

zobaczyć fot. 35. Można powiedzieć, że to 
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jedna z największych atrakcji tego terenu. 

Są to niepowtarzalne skalne formacje 

z piaskowca. Opadająca woda długo 

rzeźbiła skały, które u dołu są węższe, a u 

góry szerokie. Wierzchołki tych skał mają 

swego rodzaju kapelusze, na których 

obecnie rośnie gęsto nie tylko mech, ale 

i drzewa. Osobiście poucinałbym te drzewa, 

bo korzeniami niszczą niepowtarzalne 

w swym kształcie skały i przyspieszają ich 

erozję. Niektóre skalne grzyby mają swoje 

kolory, dzięki pokrywającym je porostom. 

Barwy przypominają maskujące stroje 

wojskowe: szare, szaro – niebieskie, zielone, 

piaskowe. Niektóre skały w kształcie 

grzybów stały samotnie, niektóre 

w grupach.  

Niesamowite, jak się sobie 

uświadomi, że jest się tak wysoko, a chodzi 

się po niegdysiejszym dnie morza. Za 

skalnymi grzybami droga mi się bardzo 



84 
 

dłużyła. Jeszcze było podejście w okolicach 

Rogacza. Doszedłem do miejscowości 

Studzienno. Były tu kapliczki 

z wizerunkiem Matki Bożej Wambierzyckiej. 

Trzeba było jeszcze iść dość długo asfaltową 

drogą. Ból prawej stopy stawał się coraz 

większy i utrudniał wędrówkę, ale nie było 

wyjścia. Pociechą był widok na 

Wambierzyce z wysokości zbocza góry 

Drzewnej fot. 36. Ta nazwa pewnie 

związana jest z częstą wycinką drzewa na 

tym terenie. Była tam polana, ale dopiero u 

dołu drzewa nie zasłaniały fantastycznego 

widoku na kopułę kościoła i budynków 

klasztornych w Wambierzycach. Poza tym 

pojawił się też rozległy widok w kierunku 

góry Świętej Anny. 

 Powoli schodziłem w dół. Było dość 

stromo. w końcu zszedłem na skraj lasu, 

na dole polana, a z niej imponujący widok 

na Szczeliniec, z którego przyszedłem fot. 
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37. Na wprost góra Mnich, kolejna Skalista 

Góra przypominająca Szczeliniec, ale już po 

stronnie Czeskiej. 

 Ostatecznie wyszedłem z lasu na 

pola i wzdłuż kukurydzy wyrastającej 

z czerwonej ziemi szedłem do Wambierzyc. 

Przy nowo wybudowanym domu już zejście 

do miasteczka, które znałem. Tu zawsze 

głośno szczekają psy. i tylko skręt w prawo, 

w lewo i na miejscu.  

Kościół jak zawsze imponujący  

schodami prowadzącymi do wejścia. 

Pokłoniłem się Matce Bożej Opiekunce 

Rodzin fot. 38. i prosiłem o siły na dalszą 

drogę. Wychodząc z kościoła zacząłem 

szukać miejsca, gdzie mógłbym zjeść znowu 

dość późne śniadanie. U dołu idąc 

w kierunku Radkowa było miejsce 

parkingowe i tuż obok restauracja, 

zamówiłem jajecznicą. Była bardzo dobra, 

bo na cebulce i zapewne świeże, dobre jajka 
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od kur, które nie były karmione jakimś 

świństwem. Zrobiłem herbatę w termosie 

i wio. 

 Przy wiadukcie kolejowym miałem 

problemy z ustaleniem czerwonego szlaku. 

Nie było oznaczeń. Szedłem według mapy 

na czuja. Najpierw polna droga, która się 

skończyła, a następnie już brnąłem do 

przodu wąską ścieżką wśród chwastów. 

Widoki były dobre, żadnych drzew na tej 

trasie fot. 39., w końcu, w oddali 

zobaczyłem kapliczkę, a przy niej był 

zaznaczony szlak, który skręcał wcześniej. 

Nasze drogi na szczęście się skrzyżowały. 

 Musiałem uciekać z tego miejsca, bo 

dwie wielkie maszyny podczas żniw robiły 

dużo pyłu i hałasu. Szedłem górami 

ścinając drogę asfaltową, oszczędzając czas 

i siły. Doszedłem sprawnie do miejscowości 

Ścinawki Średniej. Może nazwa pochodzi od 
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tego, że ludzie przez to miejsce ścinali drogę 

do innych miejscowości.  

Szedłem w górę wzdłuż rzeki 

Ścinawka. Doszedłem do kościoła Marii 

Magdaleny. Następnie przejście przez most, 

przeszedłem przez drogę 387 i powolne 

podchodzenie pod górę św. Anny. Chciałem 

już zrezygnować, bo stopa jak zauważyłem, 

opuchła. Zbierało się na deszcz, był zimny 

wiatr, byłem sam, martwiłem się, jak tu 

kogoś znajdę, kto mi pomoże. Mogłem liczyć 

tylko na własne siły 

 Modliłem się do Boga, aby mnie 

wspierał. Wydawało mi się, że do Góry św. 

Anny było blisko, lecz niestety prowadziła 

do niej kręta droga, na której można było 

się pogubić. Przede mną pojawiały się 

kolejne wzniesienia do pokonania. 

Podejście było dla mnie przy tej kontuzji 

bardzo długie. Jakimś azymutem była 
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kopalnia odkrywkowa, którą zapamiętałem 

fot. 40.  

W końcu zobaczyłem 

charakterystyczną sylwetkę małego 

kościoła. Przed nim był wystawiony ołtarz 

wykonany z korzenia potężnego drzewa. 

Pewnie konserwator kazał go wystawić, bo 

nie pasował do wnętrza kaplicy. Tak się 

domyślałem. Pewnie przywrócono 

trydencki. Daje on możliwość koncentracji 

na składanej ofierze, gdyż kapłan patrzy nie 

na ludzi, lecz na krzyż lub święty obraz. To 

naprawdę pomaga i pozwala na większe 

skupienie. Modliłem się, abym zdążył przed 

deszczem 

 Prawie się udało, schowałem się do 

wiaty przed kościołem. Dość dobrze 

chroniła od mocnych podmuchów wiatru 

fot. 41. Wypiłem jeszcze resztki herbaty, 

zjadłem krówki i jakąś czekoladę. Nie mając 

możliwości podjechania do Nowej Rudy, 
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zacząłem schodzić w dół żółtym szlakiem. 

Genialnie szybko prowadził do 

wspomnianego miasta. 

 Po chwili już przechodziłem przez 

ogródki działkowe. Dalej przeszedłem przez 

rynek i skracałem drogę idąc tunelem. 

Deszcz padał już tak mocno, że na ok. 20 

minut usiadłem sobie w nim na schodach. 

Byłem trochę jak bezdomny żebrający o 

pomoc. Wciąż padało, lało jak z cebra. Nie 

mogłem tu czekać zbyt długo, bo robiło się 

chłodno i ciężko by było się potem znów 

rozchodzić. Założyłem cienką bluzę do 

biegania z ortalionu i szedłem dalej przy 

starej kopalni. Wiedziałem, że jestem już 

blisko noclegu, ścinałem drogę jak mogłem 

po linii prostej.  

W końcu wyszedłem na drogę do 

Jugowa i już ostatnie długie podejście. 

Kiedy doszedłem do bacówki i spojrzałem 

do tyłu na drogę, którą dziś przeszedłem 
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dostrzegłem Szczeliniec Wielki. Byłem 

dumny ze swoich dzisiejszych dokonań. To 

naprawdę imponująca odległość jak na 

przebytą kontuzję i niezbyt dobre warunki 

atmosferyczne   

Częśd 2 
Pętla Beskidzku Śląskiego  

 

Propozycja: 

1. Kamienica – Szczyrk (12 km około 4 

godz.) 

2. Szczyrk – Schronisko na Przysłupie 

pod Baranią Górą (od Buczkowic 

czerwonym szlakiem 21 km 7,15 

godz., niebieskim szlakiem 18 km, 

6.20 godz.) 

3. Schronisko na Przysłupie pod 

Baranią Górą – Czantoria (26 km, 

8.30 godz.) 
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4. Czantoria – Bielsko Biała pod 

Dębowcem (28,2km 9,30 godz.) 

 

Dzień pierwszy - Kamienica - Szczyrk 

Beskid Śląski zawiera w sobie wiele 

możliwości zrobienia pętli górskich. 

Osobiście proponuję zacząć od 

miejscowości Kamienica. Stąd prowadzą 

dwa szlaki: niebieski i czerwony. Proponuję 

iść czerwonym, po prawej stronie zbocza 

góry Dębowiec. Powoli podchodząc 

zaczynają się dalekie widoki w kierunku 

Skrzycznego. Szczególnie dobrze widoczne 

od schroniska na Szyndzielni. z punktu 

widokowego widać Tatry fot. 42. 

 Szybkie podejście na szczyt 

Szyndzielni 1026, a potem przejście 

trawersem do przełęczy pod Klimczokiem 

117 fot. 43, 44, 45 Od schroniska 

rozpoczyna się niebieski szlak. Schodzi się 

nim do miejscowości Szczyrk. Po drodze 
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mija się urokliwe sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Polski. w Szczyrku można 

przenocować i tak zakończyć pierwszy dzień 

wędrówki. 

 

Dzień drugi Szczyrk - schronisko na 

Przysłupie pod Baranią Górą 

Następnego dnia niebieskim szlakiem 

idę na Skrzyczne. Jest to dość wymagające 

podejście na 1257 metrów. Można też 

podejść od miejscowości Buczkowice. Od 

kościoła zaczyna się bardzo piękny, 

czerwony szlak. Podchodzi się wtedy lewą 

stroną góry fot. 46, 47. Przechodzi się do 

szczytu buczynowym lasem fot. 48 (1). Jest 

też miejscami podejście grzbietem przez 

skały. Niebieski prowadzi stromo wzdłuż 

trasy wyciągu narciarskiego.  

Na Skrzycznym znajduje się punkt 

widokowy fot. 48 (2). Obok szczytu jest 
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urokliwa figura Jezusa Frasobliwego w 

starej góralskiej chacie fot. 48(3). 

Potem już wzdłuż kolejnych 

wzniesień i przełęczy jak np. Malinowa idzie 

się do Baraniej Góry 1220. Tutaj można 

wejść na wysoką wieżę, z której rozpościera 

się rozległy widok na Babią Górę, Wielką 

Raczę i wszystkie największe wzniesienia 

znajdujące się dookoła. Po prostu widzimy 

stąd cały Beskid Żywiecki fot. 48 (4.) 

 Potem jest niedalekie zejście do 

schroniska na Przysłupie pod Baranią 

Górą. Tu można zrobić drugi nocleg. Przy 

schronisku jest kapliczka z wizerunkiem 

Matki Bożej przypominającej góralkę: 

z długim czarnym warkoczem trzymającej 

na rękach małego baranka fot. 49. 

Schodząc od schroniska, nieco zbaczając 

z naszego czerwonego szlaku dochodzimy 

do źródła Wisły. Można je przejść bez 

trudu, bo ma ona tutaj szerokość trzech 



94 
 

metrów. Ostatnio mogłem się pochwalić, że 

przeszedłem przez Wisłę. Kiedy padają 

promienie słońca na ten mały górski potok, 

świecą się pod nią kamienie dając złotawą 

poświatę. 

 Co ciekawe, że już w Skoczowie jest 

to wielka rzeka. Na tym odcinku ma wiele 

dopływów. Czarna Wisełka łączy się 

z Brennicą i jej dopływem Hołcyna 

i Leśnica. 

 

Dzień trzeci Schronisko na Przysłupie pod 

Baranią Górą – Ustroń 

Niedawno, w niedzielę przeszedłem 

szlakiem od przełęczy Kubalonki do 

schroniska na Przysłupie pod Babią Górą 

i z powrotem. Po kilku dniach deszczu 

w końcu nadszedł dzień bez opadów, 

chociaż dość mglisty. Od przełęczy 

Kubalonka idzie się ok 2 km drogą 
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asfaltową do drogi leśnej, która po prawej 

stronie podchodzi pod górę.  

Jak przypuszczałem teren był dość 

podmokły. Pnie drewniane rzucone na 

ziemię nie wystarczały, aby po nich przejść 

fot. 50 (1),(2). Czasami błoto i kałuże były 

wszędzie i trzeba było podchodzić pod 

strome zbocze, aby je ominąć.  

Kilka podejść pod Szarcula 

i Beskidek. Szlak prowadził głównie 

trawersem w miarę na jednej wysokości. 

Potem lekkie zejście do Stecówki. Kiedyś 

było tu czynne schronisko. Niedaleko od 

niego jest piękny drewniany Kościół Matki 

Bożej Fatimskiej  fot. 51 zbudowany z bali 

zaciętych na jaskółczy ogon. Robi duże 

wrażenie. Przy nim jest pomysłowa 

kapliczka. w resztkach starego dzwonu 

umiejscowiono figurkę Matki Bożej 

Fatimskiej fot. 52. Potem od kapliczki 

matki Bożej Częstochowskiej fot. 53, 
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podejście pod wzniesienie drogą, którą 

płynie między kamieniami mały potok. 

Następnie dojście do potoku Czarnej 

Wisełki. Co jakiś czas widać dopływy do 

Wisełki.  

Potem dość mocne podejście w górę 

i dojście do schroniska. w środku nikt nie 

miał maski, ludzie szczęśliwi. Większość 

stanowili studenci. Porozsiadali się parami, 

większość z nich wpatrzona w siebie. 

Ludzie tu byli wolni, choć niekiedy 

przemykały osoby w masce,  

Od schroniska w drugą stronę do 

przełęczy Kubalonka idzie się znów 

czerwonym szlakiem. Zbocza gór były już 

pokryte śniegiem i lodem fot. 54. Mijałem 

znowu rwący potok Wisły fot. 55 (1), 55 (2). 

 Od Stecówki zamiast szlaku 

czerwonego można wybrać asfaltową drogą. 

Idzie się nią ze  trzy razy szybciej, bez 

podchodzenia pod górę i przedzierania się 
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przez błoto. z tej drogi są piękne widoki na 

Beskid Śląski. Na sąsiednim zboczu widać 

Czarny Kozi Wierch 948. Od przełęczy, do 

której wracałem przebijało się słońce 

dodając otuchy. Przy Domkowej Skale fot. 

56. dochodzi się do przełęczy Szarcula, a 

potem Kubalonka 761.   

     

Opis trasy Przełęcz Kubalonka – 

Czantoria lub Ustroń 
16 lutego 2020 niedziela 

Chciałem przejść zachodnią stroną 

granicy Polski, aby poznać inny wariant 

Granicznego Szlaku Gór Polskich św. 

Michała Archanioła. Wcześniej szedłem do 

Wielkiej Raczy przez Zwardoń oraz 

Koniaków na Baranią Górę. Dziś chciałem 

przejść drogę Izdebna - Ustroń, w planach 

był nawet Skoczów. Lecz jak się okazało 

było to zbyt optymistyczne założenie.  
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Nocowałem u siostry z pielgrzymek 

do Łagiewnik Aleksandry. Mieszka 

w Grodźcu Śląskim, a dokładnie Górkach 

Wielkich. Nieopodal jest dworek wspaniałej 

Polskiej pisarki Zofii Kossak Sztuckiej. 

Wspomnę, że przez zmiany ustrojowe 

w 1989 r., podczas których działało dość 

swobodnie wielu oszustów finansowych, 

straciła z mężem prawie cały majątek. 

 Rano po Mszy św. o godz. 7.30 

w parafii Królowej Polski, oraz śniadaniu, 

córka Aleksandry zawiozła mnie do 

Izdebnej. Zabawne, ale ani ona, ani jej 

mama mieszkając tak blisko Gór 

Żywieckich, nie znały za bardzo tych 

terenów. Ostatecznie wysiadłem na 

przełęczy Kubalonka. Spiesząc się na szlak, 

nie zorientowałem się dokładnie, gdzie 

jestem. Zobaczyłem szlak zielony, który 

mnie już zaangażował. Widziałem go na 

mapie, więc głodny gór za bardzo się nie 
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rozglądałem. Należało jednak określić 

dokładniej swoje miejsce, bo czerwony 

szlak był trzy razy krótszy, tylko raz 

wytraca wysokość za górą Beskid 824 

i dalej prowadzi wprost do Przełęczy 

Łączecko. 

Niestety, kto się spieszy, ten traci. 

Pozytywne jest to, że poznałem inną drogę. 

Wytracałem wysokość schodząc do stacji 

kolejowej Głębce. Tuż przed nią natknąłem 

się na jakieś dziwne domy, na których 

z nierdzewki były wycięte słowa. Okazało 

się, że to był dom Jehowych. Akurat zaczęli 

się rozjeżdżać po swoich modlitwach, było 

ich około 100. Ja natomiast przechodziłem 

odmawiając różaniec święty. Przejeżdżali 

obok mnie dość szybko i niezbyt uważnie. 

Zdziwiłem się, że było tu sporo młodych 

małżeństw.  

Droga prowadziła dalej w dół, 

doszedłem w końcu do stacji kolejowej 
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Głębce. Pociągi do niej podjeżdżają aż 

z Katowic. Są to tory kolejowe w jedną 

stronę. Potem pociąg musi zawracać. Jest 

to ostatnia stacja, ponieważ dalej są już 

pasma górskie. 

 Od stacji podchodziłem już 

niebieskim szlakiem. Przechodziłem obok 

małych domków, również letniskowych. 

Szybko znalazłem się w lesie, gdzie pojawił 

się już śnieg. Zaczęło się mocne podejście 

do góry. Równym krokiem szedłem do 

przodu, a przede mną ukazywała się 

dostojna dolina. Po prawej stronie mogłem 

zobaczyć to, co dziś będę przechodził 

trawersem - górę Stożek. Sądzę, że było 

widać też Czantorię. Bliżej było niższe 

pasmo gór ze szczytem Kobyła. Warto było 

tu przyjść, gdybym poszedł czerwonym 

szlakiem, nie poznałbym tych terenów.  

Kiedy wychodziłem na otwartą 

przestrzeń witał mnie porywisty, zimny 
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wiatr. Trzeba było szybko zakładać 

rękawiczki i kurtkę. Za ciepło byłem 

ubrany. Kiedy wszedłem ponownie w las, 

przebrałem się i posiliłem. Byłem dość 

zmęczony. Po chwili drogi doszedłem na 

otwartą przestrzeń przełęczy Łączysko. 

Biegałem po śniegu, stawałem na pniach 

ściętych drzew i robiłem zdjęcia fot. 57, 58. 

Widoki były niesamowite. Widać było 

wszystkie południowe góry: najdalej Tatry, 

bliżej od lewej myślę, że Pilsko, Rycerzowa 

i Wielka Racza. Na połączeniu szlaków 

niebieskiego i czerwonego znajdowała się 

urokliwa kapliczka Matki Bożej. Nad jej 

koroną były dwa Anioły. Odmówiłem tu 

Anioł Pański, akurat była 12.00. 

 Spotkałem jednego turystę, 

pozdrowiłem go, czekał na przyjaciół. z tego 

miejsca można było przejść do Czech do 

miejscowości Jablonkov. Ważna informacja: 

czerwonym szlakiem do schroniska 
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Przysłup pod Baranią Górą - 3 h.  z tego 

rozwidlenia dróg odsłaniało się czytelne 

podejście pod szczyt Kiczory 973. Góra, 

która ma 1000 metrów jest dość wysoka 

i charakterystyczna w okolicy. 

 Podejście było zróżnicowane poprzez 

nachylenie terenu, stromo, płasko i znów 

stromo. Tuż przed wierzchołkiem 

zobaczyłem kilku chłopaków, którzy 

powiedzieli, żebym zwrócił uwagę na Tatry 

z Kiczory, piękny widok. 

 Podchodząc miałem pochyloną do 

dołu głowę, koncentrując się na podejściu. 

Rękoma łapałem końcówki krótkich 

spodenek założonych na rajtuzy 

i podnosiłem je do góry, pomagając trochę 

nogom. To taka moja zabawna technika. 

Doszedłem na szczyt, ale widoki nie były aż 

tak rewelacyjne, chmury częściowo 

zasłaniały panoramę Tatr. Natomiast 

podobał mi się widok po prawej stronie. 
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 Było już widać daleki szczyt Babiej 

Góry fot. 59. Można było go określić po 

charakterystycznym kształcie wierzchołka 

oraz po tym, że była to góra większa od 

innych, pokryta śniegiem, jak zamarznięty 

wulkan. Na wprost było też widać szczyt 

Skrzycznego. Ciekawy również był 

zbliżający się widok na szczyt Stożka fot. 

60. w pobliżu ciemnych skał usytuowane 

było schronisko.  

Pasmo górskie, którym szedłem 

przypominało swego rodzaju wał obronny 

podobny do chińskiego muru, a 

poszczególne szczyty były jak baszty tej 

wielkiej fortyfikacji. Po prawej stornie 

czerwonego szlaku w stronę miejscowości 

Wisła pojawiało się dość mocne obniżenie 

terenu. Tuż przed schroniskiem Stożek 

wyszło słońce. Poruszałem się tunelem 

wyżłobionym w śniegu. z okna schroniska 

jeszcze bardziej widoczna była niesamowita 
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panorama gór. Zamówiłem pierogi 

z mięsem i zastanawiałem się nad nazwami 

szczytów. Warto tu było przyjść.  

Ze względu na niedzielę było dość 

dużo turystów z Czech i Polski. Teraz coraz 

więcej osób wędruje z psami. Te, co były 

w środku były dość potężne. Kupiłem też 

oprócz jedzenia odznakę. 

 Ubrany dość skąpo wyszedłem dalej, 

po chwili zaczęło się zejście w dół. Szedłem 

swobodnie, bo miałem raczki. Mijałem 

dziewczynę i chłopaka, którzy dość 

zazdrośnie patrzyli jak pewnie schodzę. 

Oni, co jakiś czas musieli siebie łapać, aby 

się nie przewrócić. Ale pewnie to też dla 

nich było fajną zabawą. Minąłem też 

kobietę, która w torbie niosła pekińczyka. 

 Mały Stożek dość szybko zdobyty 

i podejście pod Cieślar 918. Mijając grupę 

kobiet powiedziałem, żeby szły szybciej, bo 

za nimi biegnie niedźwiedź. Za tym 
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szczytem niesamowity punkt widokowy, 

jakby na pożegnanie, gdyż zdecydowanie 

zbliżałem się do Czantorii. Co jakiś czas 

pojawiał się przede mną jej wierzchołek, 

określając kierunek drogi.  

Przy szczycie Soszów Wielki zrobiłem 

mały odpoczynek. Dość mocno wiało. Za 

drewnianą budką usiadłem sobie na chwilę 

Byłem dosłownie, na wprost Skrzycznego 

fot. 61. Zejście z pięknym widokiem na 

Czantorię do schroniska Pod Soszowem. Po 

drodze minąłem kapliczkę na bukowym 

drzewie fot. 62. Nie zatrzymywałem się tu, 

szedłem dalej. Nie przypuszczałem, że 

podejście pod Czantorię będzie tak długie 

i męczące. Za bacówką Światowid 

zobaczyłem kilku biegaczy. Stosowali różne 

techniki biegu, większość z nich miała 

raczki na butach. Zdziwiło mnie, że w tym 

rejonie było tak dużo prywatnych terenów 

i domów.  
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Spieszyłem się, w chciałem dojść 

przed zachodem słońca, żeby były dobre 

widoki. Niestety, kiedy doszedłem na 

Czantorię, wieża widokowa, która już 

z daleka robiła wrażenie, okazała się 

zamknięta. Doszedłem tutaj na godz. 15.00, 

czyli trzy godziny od przełęczy pod Kiczorą.  

Było już mi zimno, więc założyłem, co 

miałem i truchtem zbiegałem w dół 

odmawiając koronę do Bożego Miłosierdzia. 

Szybko znalazłem się na górze stacji 

wyciągu narciarskiego. Są tu pięknie 

wyrzeźbione orły. fot. 63 (1). Dalej szlak 

gdzieś zniknął. Przede mną była 

nartostrada i dalekie widoki na Ustroń. fot. 

63 (2), a dalej Skoczów. Tam urodził się św. 

Jan Sarkander męczennik fot. 62(3). 

Fałszywie oskarżony i torturowany przez 

husytów i protestantów. Był łamany kołem 

i przypalany ogniem. Umarł  po doznanych 
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torturach miesiąc później 17 marca 1620 

roku. 

Postanowiłem zbiegać trasą wyciągu 

narciarskiego z Czantorii licząc na to, że 

tak będzie szybciej i bezpieczniej. Miałem 

rację. Zdjąłem raczki i zjeżdżałem na 

butach, szlak czerwony był tuż obok. 

 Po drodze spotkałem pijanego 

mężczyznę, który leżąc turlał się po śniegu, 

a potem leżał bez ruchu. Na pytanie, czy 

wszystko w porządku odpowiedział, że tak. 

To był naprawdę długi zjazd. w końcu 

dotarłem do drogi asfaltowej nr. 941. 

Niepotrzebnie nią szedłem dalej, trzeba było 

odbić do centrum Ustronia lub też pójść do 

kolejki w miejscowości Ustroń Polana. 

Odjeżdżała stąd, co godzina, ale tego nie 

wiedziałem. Myślałem, że na 941 będą 

jakieś busy, czy PKS lecz to wszystko było 

w głębi miast, a ja szedłem, jak się okazało 

jakby jej obwodnicą.  
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W końcu skręciłem w prawo 

i wszedłem na rynek szukając przystanku. 

Nikt nie wiedział, gdzie on jest. w końcu 

jakaś młoda kobieta spytana, czy tam jest 

przystanek odpowiedziała „Jo”. 

Przynajmniej wiedziałem, że idę w dobrą 

stronę. Kiedy zmęczony dotarłem do 

przystanku mężczyzna siedzący na ławce, 

poradził mi kolejkę i miał rację. Było już po 

17.00 i według rozkładu jazdy nic już nie 

jechało w stronę Skoczowa. Połączenia były 

do godz. 15.00. Podczas oczekiwania 

chowałem się przed wiatrem, jak mogłem. 

Założyłem ciepłą kamizelkę i wszystko, co 

miałem jeszcze w plecaku. Wszystko teraz 

się bardzo przydało, wypiłem resztę herbaty 

i zadzwoniłem do Aleksandry. Na szczęście 

po ok 40 minutach czekania przyjechał 

pociąg. Gdy wysiadłem w Skoczowie, 

znajoma już na mnie czekała, co było 
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wspaniałe, bo byłem wychłodzony i bardzo 

zmęczony.     

 

Dzień czwarty Ustroń  - Bielsko 

Biała  
 

Z Czantorii idziemy do Bielska.  

Schodzi się dość stromo do Ustronia Po 

drodze są dalekie widoki na Skoczów. 

Potem podejście czerwonym szlakiem do 

schroniska na Równicy. Dalej zielonym 

szlakiem idzie się do miejscowości Brenna. 

Następnie zielonym szlakiem dalej 

podchodzi się pod szczyt Wielka Cisowa 

878. Niedaleko stąd jest krzyż i tablica 

poświęcona pamięci zamordowanych 

Żołnierzy Wyklętych walczących na tych 

terenach fot. 64. w tym miejscu wpadli 

w zasadzkę. 

 Fantastyczne widoki są na szczycie 

Błatniej 917 za schroniskiem fot. 65,,66. 
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Jest stąd panorama prawie taka, jak na 

Baraniej Górze. Widać jak dłoni trasę 

przebytą wcześniejszego dnia. Są tu też 

drzewa owocowe, pozostałości po 

opuszczonych osadach. fot.67. Pozostały 

jeszcze do tej pory łąki, które kiedyś były 

pastwiskami dla owiec i innych zwierząt.  

Z Błatniej  można zejść czerwonym 

do Grodźca Śląskiego fot. 68(1) albo żółtym 

szlakiem do miejscowości Górna, albo 

niebieskim do Średni lub też żółtym dojść 

do Klimczoka i zamknąć pętlę, schodząc do 

miejsca gdzie się zaczęło wędrówkę.  

fot. 68 (2).  

 

Część 3 

Babia Góra mnie złoiła 
26 -27 lutego 2020  

Ten wyjazd mogę określić, jako 

wariactwo, bo pojechałem na jeden dzień 

wspinaczki. Moim celem było również 
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odwiedzenie parafian z Sobikowa, którzy na 

ostatki pojechali do Zawoi. Od poniedziałku 

analizowałem wszystko i nie mogłem się 

zdecydować. Po ludzku było to bez sensu, 

ponieważ w piątek miałem głosić rekolekcje 

w Wołominie na zakończenia polaryzacji 

obrazu Jezusa Miłosiernego. 

Jednak w środę popielcową po Mszy 

św. w Nowej Osuchowej wyjechałem 

w trasę. Spakowany byłem pobieżnie 

Spieszyłem się, więc kilku rzeczy nie 

wziąłem ze sobą. Nie było korków na trasie. 

Za Grójcem stwierdziłem, że sprawdzę 

poziom oleju w silniku. Okazało się, że 

wypadł korek od zakręcania oleju w silniku. 

Cała maska i silnik były zabryzgane olejem. 

Wahałem się, czy jechać dalej. Pomyślałem, 

że na trasie znajdę jakiś warsztat. 

i rzeczywiście. Po ok. 20 km. po prawej 

stronie drogi zobaczyłem złomowisko 

samochodów i napis: części samochodowe. 
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Zjechałem przy stacji benzynowej z S7 

i boczną drogą cofałem się do tego 

złomowiska. w biurze poprosiłem o pomoc. 

Jakiś mężczyzna ładował wózkiem 

widłowym silniki na samochód dostawczy, 

nie wiem czy na złom, czy do naprawy. 

Poprosiłem go o ten korek, on zlecił to 

jeszcze komuś. Pokazałem swój samochód, 

a ten człowiek w ciągu kilku sekund znalazł 

to, czego szukałem. Powiedział, że jak 

jechał na Ukrainę bez korka, miał duże 

problemy. Byłem szczęśliwy, że w ciągu 

niecałych 10 minut załatwiłem sprawę. 

 Kiedy już wróciłem na S 7 za chwilę 

dogoniłem tira, który miał na drzwiach 

z tyłu niesamowity rysunek i napis. fot. 69. 

Na lewym skrzydle był rysunek Jezusa 

cierpiącego z Krzyża, podobny do aktora 

z filmu Franko Zeffirellego. 

 Kraków jak zawsze zakorkowany. 

Wstąpiłem do Łagiewnik, wyspowiadałem 
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się. Później miałem trudności przy 

wyjeździe, ale udało się.  

Jechałem do Jordanowa, aby tam 

skręcić na Suchą Beskidzką. Ok. 19.30 

byłem na miejscu. Dojechałem do ośrodka 

w Zawoi o nazwie Diablak. Czekała na mnie 

Bogusia i pracownica ośrodka, dostałem 

kolację. Wypiłem herbatę i kawę. Na 

modlitwę przyszło kilka osób. Ustawiłem 

książkę z obrazem Matki Bożej 

Osuchowskiej i do niej zaczęliśmy się 

modlić i odmawiać różaniec. Śpiewaliśmy 

pieśni, na koniec zaśpiewaliśmy apel 

Jasnogórski. 

 Potem poszedłem do pokoju nr 210. 

Niestety obok mojego pokoju były dwa ogry. 

Mężczyźni, którzy cięgle przeklinali i mówili 

tak głośno, i jakby się kłócili. Taki był ich 

sposób wymiany myśli.  

 

27 luty 2020 
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 O 6.00 odprawiłem w pokoju Mszę 

św. potem zjadłem śniadanie. O 7.00 

z minutami wyszedłem na szlak. 

 Postanowiłem iść drogą w kierunku 

Jabłonki. Stamtąd miałem zamiar 

czerwonym szlakiem wejść na masyw 

Babiej Góry. Temperatura była na plusie. 

Wędrówkę rozpocząłem wraz ze wschodem 

słońca. fot. 70. Pomodliłem się przy 

pierwszej kapliczce tuż za pensjonatem 

Diablak. fot. 71. Widoczność była dobra. 

Jednak na wierzchołku Babiej pojawiły się 

chmury. Dość szybko doszedłem do 

kapliczki zbójnickiej pod wezwaniem św. 

Jana Chrzciciela pod szczytem góry Groń. 

fot. 72. Została wzniesione pod koniec XVII 

wieku, jako wotum wynagrodzenia za 

grzechy zbójników, którzy w tym rejonie 

mocno uprzykrzali życie ludziom. 

Przechodząc przez te miejsca było mi 

trochę smutno, że tak mało turystów 
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podziwia te piękne, górskie widoki, jakie się 

przede mną odsłaniały zza chmur. Przecież 

Zawoja i pobliskie tereny kiedyś o każdej 

porze roku tętniły życiem. Idąc dalej 

radowałem się bujnym lasem, potokiem, 

wąwozem, na którym leżały powalone jak 

zapałki drzewa. Cieszyłem się buczynowym 

lasem i coraz bardziej ostrymi zboczami 

gór. Podchodząc pod przełęcz myślałem o 

rekolekcjach, a szczególnie o tematach, 

jakie na nich poruszę.  

Pomyślałem, że pożądliwości, które 

targają człowiekiem można odnieść do 

żywiołów, jakie, wyodrębnili Grecy 

w stosunku do świata. Ogień to 

pożądliwość cielesna, która natychmiast 

może nas całkowicie spalić, Woda to 

uzależnienia, jakie topią człowieka, 

Powietrze to pycha, która jak wichura 

dokonuje zniszczenia, Ziemia to pragnienia 

materialne. Pomyślałem, że tym żywiołom 
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duchowym można przeciwstawić cnoty 

kardynalne: nieczystości: roztropność, 

uzależnieniom: umiarkowanie, pysze 

świata: sprawiedliwość, przywiązaniom do 

spraw materialnych: męstwo. Tego typu 

myśli kołowały się w mojej głowie. 

 w międzyczasie cały czas 

podchodziłem w górę, zbliżając się do 

przełęczy. Pierwszy szczyt Babiogórskiego 

masywu był we mgle. w końcu doszedłem 

do Krowiarek. Było dość zimno. Zrobiłem 

zdjęcia tabliczkom ze szlakami. fot. 73.. 

Założyłem raczki i w podkoszulku ruszyłem 

dalej.  

Tego dnia wspinaczki popełniłem 

kilka błędów. Opiszę je później, ku 

przestrodze. Ci, którzy należą do klubów 

górskich bardzo często patrzą na innych 

z wyższością i mówią głównie o swoim 

profesjonalizmie, a ja odwrotnie. Sądzę, że 

każdy popełnia błędy, nawet najlepszy 
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alpinista. Nie może być ich jednak za dużo, 

bo to grozi jakąś tragedią, a nawet utratą 

życia. 

Moje podejście było bardzo szybkie, 

minąłem turystów bardzo ciepło ubranych, 

potem kolejną grupę, która schodziła 

i podchodzących matkę z synem. 

Doszedłem na pierwszy szczyt Sokolica. 

Przy drugim szczycie Kępa 1521 

powinienem ubrać się cieplej: założyć 

kurtkę, drugie spodnie i iść wolniej, aby się 

nie spocić. fot. 74 . Wiatr mnie zmylił. Na 

tej wysokości był dość znośny, widoczność 

w miarę dobra, gdzieś na dwadzieścia 

metrów. Tyczki, co jakiś czas bardzo 

pomagały określać drogę.  

Od Kępy sytuacja się znacznie 

pogorszyła. Widoczność już bardzo 

ograniczona, czasem nie było widać jak 

i w którą stronę iść. Pod szczytem 

Gówniaka 1617 było już bardzo źle. Mokre 
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rękawiczki były już zmrożone i nie dawały 

ciepła. Podjąłem decyzje, że się ubieram 

cieplej. Lecz kiedy tylko na chwilę zdjąłem 

rękawiczki, zaczęły zamarzać. Zdążyłem 

założyć cienki sweter. Rękawiczki 

wrzuciłem do środka plecaka bojąc się, że 

uciekną porwane wiatrem. A ten był bardzo 

mocny. Napiłem się herbaty.  

Nie mogłem dłużej czekać, musiałem 

się ruszać. Dość energicznie i sprawnie 

poruszałem się do przodu. Na szczęście 

raczki trzymały się w miarę dobrze. Idąc 

dalej trzymałem się najwyższego miejsca, 

jakie było przede mną, od czasu do czasu 

trafiałem na małe tunele wydeptane przez 

ludzi lub utworzone przez wiatr, lecz więcej 

było drogi zasypanej bez żadnych śladów po 

butach. Widoczność była na ok. 3 m. Nie 

było mowy, abym zorientował się, gdzie 

jestem, ani aby zobaczyć jakiś widok z góry. 
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Był moment, że szedłem odwrócony 

plecami do wiatru. Na szczęście, kiedy 

schodziło się z wierzchołka lekko w dół, 

wiatr był znacznie mniejszy. Ku mojej 

radości zobaczyłem nagle tablicę z napisem 

Babia Góra. Cała była obklejona śniegiem. 

Ryzykując odmrożenie palców, na chwilę 

zdjąłem rękawiczkę i zrobiłem zdjęcie 

telefonem. Przez rękawiczkę nie można było 

go uruchomić.   

Po prawej stronie był ołtarz Jana 

Pawła II. Miałem wątpliwości jak iść dalej. 

Planowałem zejść do Zawoi przez 

Mędralową i pasmo Jałowieckiej. 

Absolutnie nie było żadnych kierunków, 

znaków, czy śladów jak iść. Zacząłem 

schodzić z wysokości, by uniknąć wiatru. 

w kuckach, pochylony spojrzałem na 

kompas. Pokazywał, że północ jest 

w odwrotnym kierunku niż myślałem, 

straciłem orientację, ale kompas dobrze 
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ukazywał drogę. Pogoda była tak zła, że 

obojętne mi już było jak iść, byle by zejść 

bezpiecznie w dół. Pamiętałem, że od strony 

Zawoi są niebezpieczne skały. Czasem 

odpinały się raczki, śnieg był już bardziej 

mokry. Jak jest zimno, to nie przykleja się 

do podeszwy i można iść spokojnie. 

 Znajoma opowiadała mi jak jej 

kolega był w październiku na Czerwonych 

Wierchach. Spotkał się tam z oblodzeniami 

i załamaniem pogody. Było tak ślisko, że 

nie mógł iść ani do przodu, ani do tyłu. 

Wpadł na pomysł, że zrobi sobie raczki 

z blaszanego pudełka po kremie nivea. 

Denka przywiązał sznurowadłami i zaczął 

schodzić. Polak potrafi! Jesteśmy mistrzami 

improwizacji. 

 Schodząc dalej zobaczyłem wiatę 

całkiem zasypaną śniegiem i tablice o 

jaskiniach lodowych po czesku. Było tu już 

znośnie, założyłem drugie spodnie 



121 
 

przeciwwiatrowe, grubą kamizelkę, napiłem 

się herbaty i zjadłem czekoladę. 

 Dalej byłem zdezorientowany. 

Odmówiłem modlitwę do Anioła Struża 

i gdy na zakończenie mówiłem amen nagle 

chmury się rozstąpiły i ujrzałem, gdzie jest 

dalsza droga. Zobaczyłem w dole dwa 

skupiska domów. Domyślałem się, że może 

to być Zubrzyca Górna. fot.76.  

Mój plan stracił znaczenie, przyjąłem 

azymut i zacząłem schodzić. Wiedziałem, że 

zaspy bywają tu wielkie, nawet ponad 2 

metry. Ponieważ jestem dość lekki, szybko 

schodziłem w dół, czasem zapadając się 

pod śniegiem na jedną lub druga nogę. 

Wiatr wiał od północy, a ja schodziłem na 

południe. Koncentrowałem się na zejściu, 

omijając zaspy. Szedłem zygzakiem 

skręcając w prawą stronę. Wszedłem 

w końcu w las i schodziłem już wzdłuż 

małych strumieni, potem pojawił się potok.  
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Po chwili wyszło mocne słońce, 

dające ciepło i radość. w bezpiecznym już 

miejscu zrobiłem sobie odpoczynek, 

usiadłem na plecaku, wypiłem znów 

herbatę, na szczęście miała dużo cytryny, 

była dość kwaśna.  

Las nie był gęsty, dość swobodnie 

szedłem dalej. Zobaczyłem Zalew Okrajski. 

Wiedziałem już, w jakim kierunku schodzę. 

Po chwili była droga, którą zwozi się 

drewno, a potem już zszedłem na szlak. 

Okazało się, że był to zielony. Znałem go, co 

potwierdziło moje wcześniejsze 

spostrzeżenie. To był Pański Chodnik. 

 Sprawnie doszedłem do drogi 

samochodowej, która była cała w śniegu 

i lodzie, wzdłuż niej prowadził dalej szlak. 

Długo szedłem drogą cofając się do 

przełęczy Krowiarki. Złapały mnie też 

kolejne opady śniegu. Pogoda szybko się 

zmieniła. fot. 77. Szedłem wzdłuż bardzo 
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wysokich lasów jodłowo świerkowych. fot. 

78. 

 w okolicach Hali Śmietanowej 

złapałem podwózkę. Zatrzymał się strażnik 

Babiogórskiego Parku. Jechał dżipem. 

Odbyła się miła rozmowa. Powiedziałem o 

tym, że góra mnie złoiła, a twierdzi się, że 

to człowiek górę łoi. Powiedziałem, że 

bardzo pomogła mi tyczka na szczycie. 

Dawała pewność kierunku drogi. On też 

mnie zaskoczył, gdyż powiedział, że ludzie 

latem czasem je palą, robiąc z nich ognisko. 

Jak dojeżdżał do skrętu na przełęcz wyszło 

niesamowite słońce, jakby kolejna odsłona 

gór i kolejne zaproszenie do wędrówki. 

Podrzucił mnie aż do Krowiarek.  

Potem miałem schodzić niebieskim 

szlakiem, ale odwróciłem się i zobaczyłem 

starszego turystę. Miał kijki w samochodzie 

i buty górskie w dole tylnych siedzeń. 

Akurat odjeżdżał. Zapytałem o podwózkę. 
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Zgodził się. Zablokowały się przednie drzwi, 

więc wsiadłem do tyłu. Mężczyzna 

powiedział mi, że ma 70 lat, lecz prowadzi 

wciąż aktywne życie. Podwiózł mnie aż do 

ronda w Zawoi. Spieszył się na brydża. Miał 

spotkanie z kolegami. 

 Od miejsca gdzie mnie wysadził 

podszedłem tylko 100 metrów i byłem na 

miejscu o godz. 12.00. Spojrzałem za 

pensjonatem ponownie na Babią Górę. 

Szczyt jej był bez chmur, ale zaraz znowu 

zaczęła dymić. fot.79..  

Błędy: za lekko ubrany przed 

wejściem w strefę wiatru, brak gogli na 

oczy, kominiarki na twarz, ochraniaczy na 

rękawiczki. 
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Część 4  

Łysa Polana - Polski Grzebień – 

Wysoka 
 

6 lipca 2020  

Wcześniejszego dnia 5 lipca zdobyłem 

Rysy. w rekordowym tempie po 

zaparkowaniu samochodu ruszyłem 

w kierunku Morskiego Oka. O godz. 16.00 

podjechałem wozem do pętli, dalej szedłem 

pieszo. w schronisku byłem o 17.15, na 

Rysach ok. 19.00. To już chyba moje szóste 

lub siódme wejście. Moim celem było 

przymocowanie tam ryngrafu Matki Bożej 

Miłosierdzia ponieważ wycięto tam krzyż 

fot. 80. Widoki stąd są fantastyczne. fot. 80 

(1),fot. 80(2).  

Przy zejściu miałem jeszcze dobrą 

widoczność. fot. 81, 82, 82 (2), 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90. w schronisku 

w Morskim Oku byłem ok 20.15. Wracałem 
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na parking już po ciemku. Noc spędziłem 

w samochodzie.  

Rano, kiedy się obudziłem żal mi było 

wracać po zakupy. Więc pomyślałem, że 

pójdę w góry o żebranym chlebie. Miałem 

w pamięci film Dominika Sochy o wejściu 

na Gerlach przez Polski Grzebień. 

 Cofnąłem się trochę do przejścia 

granicznego na Łysej Polanie. Wzdłuż 

potoku za mostkiem już na Słowacji 

prowadzi niebieski szlak. Po drugiej stronie 

potoku jest droga na Morskie Oko. 

Naprawdę wejście na ten szlak jest blisko. 

fot. 91. Mało znane, a widoki na tej drodze 

niesamowite. Szczególne wrażenie robi grań 

góry Nawiesistej Turni 1830. Wyłania się 

z lasu lekkim łukiem i u góry staje się 

pionową skałą. fot. 92, 93, 94. Dalej robi 

wrażenie masyw Ganek 2482. fot. 95.  

Przed końcówką lasu spotkałem 

dwóch chłopaków z Polski. Usiadłem z nimi 
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przy stole. Gotowali wodę z potoku na 

spirytusowym palniku. Spieszyli się, bo 

nawet się nie zagotowała, a już zaparzali 

herbatę. Poczęstowali mnie kilkoma 

cukierkami i czekoladą. Sami musieli 

zaoszczędzić sobie prowiant na później.  

Poszliśmy dalej szlakiem w górę, 

szybko mnie wyprzedzili i straciłem ich 

z oczu. Potem, już jest długie i ciężkie 

podejście pod Lodowy Stawek. Poprosiłem 

spotkaną Słowaczkę o jedzenie mówiąc, że 

nie jadłem śniadania Powiedziała: 

niedobrze, niedobrze i podzieliła się 

ciastkami biszkoptowymi z czekoladą. 

 Dalej spotkałem chłopaka 

z dziewczyną, którzy byli z linami. Dali mi 

gorzką czekoladę, do tego jeszcze woda ze 

stawu i to mi wystarczyło. Pod samą 

przełęczą dogoniłem jednego znajomego 

z postoju.  
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Na przełęczy Polski Grzebień były 

mgły. Siedziałem w tym miejscu już bardzo 

zmęczony, lecz jakąś resztką motywacji 

poszedłem dalej, aby wejść na Wysoką. Po 

pewnym czasie zostawiłem plecak między 

skałami i już swobodniej zdobywałem 

szczyt gdzieś przez ok 20 min. Były 

niesamowite widoki na Wielicką Dolinę. 

Mgły się podniosły i było widać już prawie 

wszystko dookoła. Zobaczyłem schronisko 

Zbójnicka Chata również szczyty 

Gerlachowskie fot. 96, 97, 98, 99, 100.  

Wtedy powstał plan przejścia 

Słowackich Tatr Wysokich, za jednym 

razem. Obym miał tylko dobrą pogodę. 

Schodziłem usatysfakcjonowany. Na 

Polskim Grzebieniu na górnych 

wierzchołkach, były już z powrotem mgły. 

Tworzyły swego rodzaju kadr na 

osłonecznione w oddali równiny 
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z miejscowościami Tatrzańska Polanka 

i Wyżne Hagi.  

Wracałem tą samą drogą. w dole było 

widać Zmarzły Staw. fot. 101. Po zejściu 

z góry żegnały mnie piękne widoki Białej 

Doliny. fot. 102, 103, 104, 105, 106. Było 

już chłodniej, ale słońce świeciło w pełni. 

Na dole całkowicie się rozpogodziło. 

 By przy końcówce szlaku przed Łysą 

Polaną skrócić drogę postanowiłem przejść 

przez Biały Potok. Za późno się na to 

zdecydowałem, lecz na wysokości mostka 

po polskiej stronie przed parkingiem 

podjąłem próbę. Potok w tym miejscu 

rozgałęział się na dwa strumienie rwącej 

rzeki. Nie było głęboko, dlatego się na to 

zdecydowałem. Mimo to siła pędzącej wody 

była ogromna. Zdjąłem buty i skarpety, 

zamoczyłem nogi. Woda była tak zimna, że 

chodzenie po kamieniach było jak 

chodzeniem po twardym lodzie. Nurt był za 
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mocny, bym mógł przejść tylko na nogach. 

Przeszedłem więc zarówno pierwsze jak 

i drugie rozgałęzienie potoku na czworaka. 

 Idąc tak z plecakiem przypominałem 

trochę niedźwiedzia. Udało się Potem 

usiadłem na kamienistej plaży, aby 

wysuszyć stopy. Następnie szybko na jakiś 

obiad i droga z powrotem w kierunku 

Warszawy.  

Szlak piękny, ale lepiej z Polskiego 

Hrebenia pójść nim dalej w kierunku 

Słowacji do hotelu Śląski Dom.           
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Część 5  

Szlak Ośmiu Przełęczy 
 

Szlak ten biegnie przez Tatry Wysokie na 

Słowacji. 

 

1. Łysa Polana – Łomnica  ok. 21 km 9 

godz. 

2. Łomnica – Poprackiѐ Pleso  25 km  

12.30 godz.   

3. Poprackiѐ Pleso – Kasprowy przez 

Cichą Dolinę 26 km 13.30 godz. 

                                         

razem ok. 72 

km 

 

 Podczas zdobywania Małej Wysokiej 

2429 w Tatrach Słowackich pomyślałem, że 

warto by przejść całe Wysokie Tatry wzdłuż. 

Patrząc z tego szczytu, widząc po jednej 

stronie Gerlach 2655, na wprost Staroleśny 
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Szczyt 2476, a na dole schronisko Chata 

Zbójnicka uświadamiałem sobie, że byłaby 

to wyprawa życia. 

 Pod koniec tygodnia zadzwonił do 

mnie  

brat i powiedział, że będą cztery ciepłe dni: 

od niedzieli do czwartku. Intuicyjnie 

przypuszczałem, że będzie to właściwy czas. 

Przełożyłem wizytę u mechanika oraz inne 

sprawy na potem. Bolało mnie trochę 

gardło, bo już były chłodniejsze wieczory, 

ale byłem przekonany, że wszystko będzie 

dobrze. 

 Spojrzałem na mapę Wysokich Tatr 

i udało mi się dostrzec szlaki, które 

prowadziły mniej więcej środkiem tego 

pasma górskiego, ani za wysoko, ani za 

nisko. Wszystko składało się w całość. Nie 

chciałem przejść gór zupełnie sam. 

Zadzwoniłem do znajomego z pielgrzymki. 

Kuba jest osobą dość sprawną fizycznie. 
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Przypuszczałem, że z nim nie będzie 

problemu na szlaku. 

Ponieważ jest uczniem szkoły 

wojskowej w Radzyminie, musiał uzyskać 

zgodę przełożonych. 13 września 2020 

wieczorem przyjechał do Grójca. Stąd, było 

już bliżej niż z Warszawy.  

 

Łysa Polana - Łomnica 

 
Następnego dnia 14 września rano 

ok. 6.00 wyruszyliśmy samochodem 

w stronę Krakowa. w Zakopanem 

samochód zostawiliśmy w Księżówce 

(miejsce rekolekcji dla księży, 

w Kuźnicach).  

Zeszliśmy do ronda i skręciliśmy 

w prawo, w stronę Morskiego Oka. Za 

chwilę zobaczyłem białego busa, który 

jechał w naszą stronę. Nie miał tabliczki, 

lecz machnąłem. Okazało się, że przewoził 
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pasażerów, były w nim wolne miejsca. 

Siedząc przy kierowcy spytałem, dlaczego 

nie ma tabliczki. Powiedział, że jest 

mnóstwo kontroli. Nawet i tu biurokraci nie 

odpuszczają. Czy naprawdę tak nisko zeszli 

rządzący, że tylko wyciskają pieniądze 

z ludzi w każdy możliwy sposób? 

Wysiedliśmy na przystanku przy granicy ze 

Słowacją. Mieliśmy na sobie wypchane 

plecaki, a w ręku jeszcze jakieś zakupy, 

wodę i kanapki, których nie mogliśmy 

zmieścić. 

Zaczęliśmy iść drogą 67. Na początku 

lekkie podejście. Zrobiliśmy sobie po 20 

minutach postój na posiłek, który dodał 

nam mocy. Po chwili dalszego marszu 

odsłoniły się w pełnej okazałości szczyty 

Tatr Bielskich. Są one ukształtowane 

z dość białej skały, która odcina się 

wyraźnie na tle zielonych lasów oraz 

rudawych jesienią połonin. Przywitała nas 
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dość charakterystyczna skała szczytu pod 

nazwą Koń 1356 i Murańska przełęcz 1378. 

 Potem już schodziliśmy w dół. Za 

kościołem i cmentarzem po prawej stronie 

pojawiło się wejście na szlak niebieski, 

który łączył się z Jaworowym Potokiem. 

Wzdłuż szlaku były zadbane, 

góralskie domy. Ktoś pomysłowo pomalował 

kamień tak, aby przypominał gigantyczną 

biedronkę. fot. 107. Początkowo szliśmy 

lasem, co jakiś czas było widać pola gęsto 

zarośnięte ostem, który w tym czasie pylił. 

Delikatny wiatr rozdmuchiwał nasiona tej 

rośliny, które były unoszone daleko 

i tworzyły na rozpoczęcie naszej drogi swego 

rodzaju konfetti. fot. 108, 109. 

 Dotarliśmy do polany Gałajdówka, 

jest tu piękna panorama Tatr. Po lewej 

stronie Murań 1890, po prawej szczyty 

wysokich Tatr z Kołowym Szczytem 2418, a 

dalej Baranie Rogi 2526 oraz na wschód 
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Jagnięcy Szczyt 2230. Najlepszy widok jest 

z mostka, którym się w tym miejscu 

przechodzi. fot. 110.  

Stąd rozpoczęło się już bardziej 

wyraźne podejście. Jednak cały czas 

zadzieraliśmy głowy do góry patrząc na 

skałę góry Murań. Dostrzegaliśmy w niej 

szczeliny, a po pewnym czasie wyraźną 

jaskinię w samych środku góry u jej 

podnóża. Po skręcie w lewo przywitała nas 

brama ze skał. fot. 111. Przy Medodolskim 

Potoku zrobiliśmy postój. Dogonił nas 

słowacki turysta i też się tu zatrzymał. 

Zauważyłem, że usiadł, wystawiając plecy 

do słońca. Suszył je, gdyż spocił się niosąc 

plecak. w cieniu natomiast było dość 

rześkie powietrze i trochę chłodno. 

 Zaczęło się coraz mocniejsze 

podejście. Doszliśmy do trzeciego potoku: 

Koperszadzki i weszliśmy w dolinę Zadnich 

Koperszadów. Od strony Bielskich Tatr 



137 
 

pojawił się w dali Hawrań 2152. fot.112 (1). 

Widok na tę górę przypomniał mi 

wspomnienia z Alp. Podchodziliśmy 

miarowo, razem. Zdecydowałem, że postój 

będzie dopiero na przełęczy, która 

pojawiała się w oddali. fot.112 (2).  

W końcu weszliśmy na pierwszą tego 

dnia przełęcz pod Kopą 1750. Widoki stąd 

radują serce. fot. 113,114. Podeszliśmy 

trochę wyżej by porozglądać się po okolicy. 

Lekko na północ Szalony Wierch i Szalony 

Kocioł. Droga na północ biegnie szczytami. 

Ruszyliśmy dalej. Podejście na 

wyższy punkt Przełęczy pod Kopą i zejście 

do doliny Białych Stawów. Ciekawym 

miejscem były torfowiska wypełnione wodą 

wyglądające jak swego rodzaju baseny na 

wysokości. fot. 115. To, co nas ujęło 

i trochę zaskoczyło to widok podejścia na 

kolejną przełęcz, która była przed nami pod 

Rakuską Szubą. fot. 116. Widać było ścianę 
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skały i zygzak, jakim mieliśmy tego dnia 

podchodzić. Robiła też wrażenie ściana 

Kieżmarskiego Szczytu 2556 z wysuszonym 

po jego środku potokiem, który pozostawił 

na nim ciemną rysę fot. 117. 

 w końcu doszliśmy do schroniska, 

za którym był dość duży staw. Niektórzy 

byli tu bardzo zmęczeni. Dziewczyna tuż 

obok mnie leżała na ławce i odzyskiwała 

siły, była ledwo żywa. Po chwili założyła 

maskę, co mnie nieco zaskoczyło. 

Uświadomiłem sobie, że na szlaku musiała 

mieć ją cały czas założoną. Ludzie nawet 

i w górach siebie katują uległością wobec 

systemu. 

Pytając się o dalszą drogę 

zorientowałem się, że nie wszyscy Słowacy 

są mili względem Polaków. Pytałem, ile się 

idzie do następnego schroniska; odpowiedzi 

były różne.  
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Zjedliśmy tu posiłek. Ja fasolówkę, 

Kuba zupę gulaszową. Po słodkościach, 

mdliło mnie, więc była to dobra odmiana. 

Nie zabawiliśmy tutaj za długo, bo było już 

ok. 17.00, a przed nami wielkie podejście. 

Szkoda, że musieliśmy wytracić wysokość 

schodząc do schroniska pod Zielonym 

Stawem Kieżmarskim, a teraz znów 

podchodzić. 

 Próbowałem nastawić sobie 

w telefonie modlitwy Tajemnicy Szczęścia, 

ale nie było zasięgu. Chciałem ich 

posłuchać. Sądzę, że ten wysiłek był dla 

mnie jakimś umartwieniem i modlitwą 

w święto Podwyższenia Krzyża. 

w międzyczasie wyprzedziły nas dwie 

Słowaczki, ale potem przy łańcuchach my 

je z kolei wyprzedziliśmy. Chyba ciężko im 

się szło. Ja przy trudnych fragmentach 

drogi dostaję turbo doładowania.  
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Za plecami był piękny widok na 

Zieloną dolinę Kieżmarską w tym czasie 

pokrywał ją cień. Ku radości mogliśmy też 

zobaczyć skąd przyszliśmy, było widać 

Przełęcz pod Kopą i bliżej Durny Szczyt. 

Ten daleki widok przynosił nam 

satysfakcję,  fot. 118 (1) i 118 (2) 119, 120, 

121.  

Na szczycie przełęczy Rakuskiej stała 

jakaś kobieta. Stojąc tak na skałach 

wyglądała trochę jak kozica. Okazało się, że 

jest lekarką z Gdyni i czekała na męża, 

który nie miał tyle sił, co ona. Pojawił się 

dopiero po chwili, za nim dołączyły też 

wspomniane dwie Słowaczki. Powitałem je 

oklaskami, co przyniosło im dużo radości. 

Następne schronisko było schowane za 

skałami. 

 Przed nami pojawił się kolejny, 

wielki szczyt, tym razem Łomnicy 2634. 

Pod nim był końcowy etap naszej drogi. 
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Coraz bliżej było widać budynki kolejki pod 

Łomnicę. w końcu doszliśmy.  

Nie było tu, o tej godzinie żadnego 

miejsca, żeby coś zjeść lub przespać się. 

Spotkaliśmy Polaka i Polkę, spytałem się 

gdzie śpią, ale nie dali odpowiedzi. Na 

pewno mieli jakieś miejsce w starych, 

drewnianych budynkach, lecz pewnie 

chcieli być sami. 

Góra Łomnica jawiła się w czerwono - 

ciemnej poświacie zachodzącego słońca. 

fot.122, 123. Porobiliśmy sobie na jej tle 

pamiątkowe zdjęcia. Doszliśmy do swego 

rodzaju tarasu widokowego gdzie były stoły 

i ławki. Tu postanowiliśmy przenocować. Po 

chwili w oddali zaczęły pulsować światła 

z miejscowości Tatrzańska Łomnica, a dalej 

pojawił się już Stary Smokowiec. Za tymi 

miejscowościami pojawiały się kolejne góry, 

lecz już bardziej łagodne.  
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Ugotowałem sobie herbatę, potem 

złączyłem dwie ławki, wsunąłem je lekko 

pod stół, pościeliłem jak prześcieradło folię 

termiczną, nałożyłem moja kołdrę - śpiwór 

oraz założyłem na siebie wszystko, co 

miałem. fot. 124. Położyłem się na wznak, 

popatrzyłem w niebo i zauważyłem kilka 

gwiazd. Zaczęły jaśnieć nade mną pierwsze 

gwiazdy, więc pomyślałem, no tak, jestem 

w hotelu pięciogwiazdkowym. Dobrze, że 

nikt nas stąd nie przepędził.  

 

Łomnica - Poprackiѐ Pleso 
15 września 2020 

Noc była dobra, ale często kręciłem 

się na ławkach, bo było twardo. Nie miałem 

karimaty, bo nie chciałem jej nieść ze 

względu na dodatkowe obciążenie. 

Najważniejsze, że nie było mi zimno w nocy. 

w nocy miły, rześki wiatr muskał mnie po 
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twarzy. To nie jest codzienne 

doświadczenie.  

Wstałem o godz. 6.00. Trochę za 

późno, bo kolejny dzień był bardziej 

słoneczny. Ok. 6.30 razem ze wschodem 

słońca ruszyliśmy dalej. Coraz więcej 

turystów dochodziło do tego miejsca. fot. 

125, 126. Schodząc kosówką parę metrów 

niżej zobaczyliśmy Skalną Chatę, przy 

której jest jaskinia. fot.127, 128. Były tam 

pufy. Miejsce lepsze od naszego noclegu. Na 

przyszłość będę wiedział. 

 Po chwili weszliśmy w las i niestety 

zaczęliśmy wytracać wysokość. 

Przegapiliśmy też schronisko Chata 

Zamkowskiego. Myślałem, że jest tuż przy 

szlaku, którym szliśmy, a trzeba było do 

niego trochę podejść. Za nim, za chwilę 

pojawiły się piękne widoki na Sławkowy 

Szczyt 2452. Początkowo myślałem, że to 

Gerlach. fot. 129(1),(2). 
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 Zaczęło się schodzenie w dół 

z pięknymi widokami na Dolinę Zimnej 

Wody. Po drodze minęliśmy jeden 

wodospad. fot. 130. Przy potoku zrobiliśmy 

odpoczynek, nabraliśmy wody i na 

szczęście nie przegapiliśmy niebieskiego 

szlaku. fot.131. Udaliśmy się w górę 

Staroleśną Doliną. Po drodze spotkaliśmy 

tragarzy, którzy nieśli jedzenie do 

schroniska. fot.132, 133. 

 Popełniłem błąd, bo narzuciłem za 

duże tempo. Goniłem za mocno. 

Musieliśmy zrobić postój. i już wolniejszym, 

miarowym tempem ruszyliśmy dalej, w górę 

podchodząc do Zbójnickiej Chaty. Po 

drodze minęliśmy dwa stawy. w końcu 

doszliśmy do schroniska. Po lewej stronie 

przywitała nas płaskorzeźba tragarza. 

fot.134. Wypiłem tu trzy herbaty i zjadłem 

kwaśnicę. Była dość dobra. Podczas 

posiłku zza dzwonnicy było widać 
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helikopter ratowniczy. z tego, co pamiętam 

tego dnia zginęły w Wysokich Tatrach trzy 

osoby. fot.135. Po posiłku poszliśmy na 

odpoczynek powyżej stawów.  

Tego dnia było wspomnienie Matki 

Bożej Bolesnej, więc ubrałem się 

i poszedłem odprawiać Mszą św. Nie 

miałem właściwych czytań, wybrałem 

ewangelię o tym jak Jezus uzdrowił 

umarłego chłopca Nain i oddał go żywego 

Matce. Pomyślałem, że przez naszą pokutę, 

modlitwę w duchu wynagrodzenia za 

grzechy też możemy oddać Maryi Jezusa, 

który nie jest wtedy tak bolesny, dzięki 

naszej modlitwie przebłagalnej. Nie musi 

umierać za nasze grzechy, jeśli żyjemy 

dobrze. Jakie mamy możliwości dzięki 

wierze, sami o tym nie wiemy. Jezus jest 

jedynym Odkupicielem, ale przecież jak 

pisze św. Paweł możemy dopełniać udręk 
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Chrystusa. Możemy Maryi oddać Jezusa 

Chwalebnego, a nie umarłego. 

Potem trochę przespałem się 

i wyruszyliśmy w dalszą drogę niebieskim 

szlakiem, podchodząc w górę kotliną. 

fot.136 (1), 136 (2), 137. Niestety Kuba 

zaczął zostawać w tyle. Nie zdążyłem mu 

powiedzieć, aby się mnie trzymał. w końcu 

zgubiliśmy się. Na górze czekałem na niego. 

Myśląc, że jest w dole zszedłem trochę 

w dół. Jednak on poszedł z inną grupą, 

która zdecydowała się na drogę poza 

szlakiem i dlatego się pogubiliśmy. Wybrał 

drogę bardziej niebezpieczną, było tam 

większe ryzyko ze względu na osuwiska 

kamieni. Podejście było wymagające 

i długie w końcu nie zastanawiałem się 

i poszedłem do przodu na przełęczy pod 

Rogatką. Po chwili pojawił się Kuba, który 

dotarł tu przede mną. Powiedziałem, że ma 
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karę, bo nie powinien się ode mnie odłączać  

fot.138. 

Przełęcz była stroma i tylko w kilku 

miejscach można było usiąść. Ludzie 

atakowali to miejsce z dwóch stron, trzeba 

było się uwijać. fot.139. Ludziom przede 

mną z trudnością szło schodzenie po 

łańcuchach. Sprawnie wyprzedziłem ich 

i bez problemu szedłem dalej. Potem trzeba 

było uważać na szlak, bo chodziliśmy po 

kamieniach, które się osuwały. Musiałem 

zachować ostrożność, aby nie zejść ze 

szlaku. Nie prowadzi on wyraźną ścieżką, 

trzeba patrzeć nieco dalej, aby zobaczyć 

jakiś ślad. Potem zejście swego rodzaju 

siodłem i wejście pod Polski Grzebień. 

 Na tej przełęczy zrobiliśmy sobie 

dłuższy postój. Patrzyłem na Świstową 

Dolinę. fot.140. Zagotowałem herbatę, 

zjadłem ostatnie kanapki z mielonką. 

Widoki niesamowite, pojawił się w końcu 
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przed nami prezentował się w całej 

okazałości Gerlach. fot.141. Po chwili 

weszła grupa Niemiecka. Swoim głośnym 

szwargotem popsuli uroczy nastrój tego 

miejsca. Na szczęście poszli szybko dalej. 

w sumie, można w górach mówić ciszej. To, 

co widzimy dookoła nastraja do ciszy. 

w górach mamy galerię dzieł Pana Boga, 

które zapraszają do kontemplacji, a nie do 

arogancji. 

Nie wiedziałem, że przed nami jeszcze 

kawał drogi. Na mapie tego nie było widać. 

Dałem Kubie do niesienia mały Mszał 

z czytaniami, to była kara za to, że odłączył 

się ode mnie pod Rogatką. Rozpoczęło się 

miarowe schodzenie tzw. zielonym szlakiem 

do Hotelu Śląski Dom pod Gerlachem. Było 

widać gigantyczne stożki piargowe 

gdzieniegdzie jeszcze pozostały z zimy 

śnieg. fot. 142, 143. Przed Długim Stawem 
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było niesamowite echo. Jak spadł kamień 

to odgłosy przypominały grzmoty. 

 Skały tuż pod Gerlachem robiły 

wrażenie. Było widać jeszcze resztki śniegu 

zbite w lód, posypane kruszonką kamienia. 

Po dość równym terenie doszliśmy do 

wodospadu Veliskyi. fot.144. Widok hotelu 

przyspieszył nasze tempo. Prawie biegnąc 

szybko do niego dotarliśmy. 

 Na szczęście, na tarasie przed 

hotelem były wolne miejsca do siedzenia. 

Szybko zająłem sobie jedną ławę. Zjedliśmy 

wszystko, o mieliśmy do jedzenia. Zrobiłem 

herbaty do termosu na później. Słońce 

coraz szybciej chowało się za skałami. 

 Do tego schroniska można też 

dojechać samochodem. Były ustawione 

w rządku tworząc jakiś sztuczny widok 

w tej skalnej górskiej krainie. Stad też tyle 

osób, które nie wyglądały na piechurów, 
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lecz na turystów, którzy zamiast wspinać 

się wolą się opalać lub pić piwo.  

Początkowo pomyliłem kierunek 

i szedłem nie tą stroną szlaku czerwonego, 

co trzeba, lecz szybko to skorygowałem. 

Dobrze pamiętałem, że pod Gerlach jest 

bardzo długie podejście po dużych 

kamieniach, aż do stawu pod Gerlachem 

(Batyżowiecki). z oddali widać było płynące 

z niego strugi wody. 

 Kiedy tam doszliśmy, był już 

w cieniu. Słońce zostawiało swoje wyraźne 

ślady światła, jak pociągnięcia pędzla na 

górnych, w większości ocienionych 

graniach gór. Najpierw jasno żółte, a potem 

czerwonawe. Niebieskie niebo stawało się 

coraz bardziej granatowe. Zrobiliśmy tu 

postój. Pamiętałem to miejsca z wyprawy, 

kiedy zdobyłem Gerlach. Jest to najwyższy 

szczyt nie tylko Tatr, ale i Karpat 2638. 
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Widzieliśmy grupę ludzi, która 

schodziła z tej najwyższej góry. Przy stawie 

nas wyminęli. Przeszedł też koło mnie 

fotograf. Był skoncentrowany i uważny. 

Obchodził dookoła staw i jak grzybiarz 

w lesie, szukał tutaj dobrych ujęć do 

zdjęcia, a była do tego możliwość. 

 Ruszyliśmy dalej czerwonym 

szlakiem. Ten moment naszej wędrówki był 

jednym z najpiękniejszych. Szliśmy 

trawersem wzdłuż stoku góry, prawie na 

jednym poziomie ok. 1900 metrów. 

Czuliśmy się jakbyśmy lecieli szybowcem. 

Pod nami wielka przestrzeń lasu, a my 

uniesieni w górę, w przestworza, idący 

wzdłuż hal. fot.145, 146. Nad nami 

kamieniste, srogie turnie, a nad nimi coraz 

bardziej ciemne niebo. Natomiast przed 

nami czerwono - pomarańczowy zachód 

słońca, który rozlewał się na podnóża gór. 

Za nami miejscowości, które minęliśmy już 
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podczas naszej wędrówki np. Tatrzańska 

Łomnica, Wysokie Tatry. 

 Jeszcze tego dnia mieliśmy dojść 

w okolice Szczyrbskiego Jezioro. Widać już 

było hotele, jednak my musieliśmy wciąż 

podchodzić w górę. Teren był dość 

niebezpieczny, bo osuwiskowy, nad nami 

były liczne kamienie. Zatrzymałem się, aby 

się cieplej ubrać na noc. Było już coraz 

ciemniej. 

 Nie wiem, czy to w mojej wyobraźni, 

czy w rzeczywistości, ale słyszałem ryk 

niedźwiedzia. Dodawało to adrenaliny, aby 

iść dalej. Włączyliśmy czołówki i dobrze się 

w nich szło. Dojście do Przełęczy pod 

Osterwą wciąż się wydłużało. Staraliśmy się 

do niej jak najszybciej dojść. Ponad nami 

były dość luźne kamienie pod dużym 

kątem. To piękne miejsce. Towarzyszyła 

nam radość, że osiągnęliśmy kolejny cel. 

fot. 147. 
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Stąd już zejście do schroniska 

w Popradzkim Stawie. Wysokość prawie 

2000 metrów. Zerknąłem w stronę naszej 

dalszej wędrówki. Niesamowity widok. 

Ciemne niebo rozgwieżdżone u góry, 

kontury gór, wśród nich Rysy, a pod nimi 

czarna studnia prowadząca do stawu. 

Pośrodku tych ciemnych wierzchołków 

jakby trzy gwiazdy. To czołówki tych, którzy 

schodzili z Rysów. Pierwszy raz widziałem 

coś takiego. 

Nie zastanawialiśmy się długo 

i zaczęliśmy schodząc zygzakiem wytracając 

wysokość. Byłem zmęczony, by dodać sobie 

otuchy zacząłem śpiewać wszystkie pieśni 

religijne, jakie pamiętałem, głównie 

Maryjne. Dodawało mi to naprawdę sił, a 

moje kroki przemieszczały się w rytm tych 

melodii. 

Dzięki temu do schroniska doszliśmy 

przed 21.00. Domyślałem się, że o tej 
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godzinie zamykają restaurację. Chciałem 

zamówić coś do jedzenia, ale bez słodkiego. 

Na pytanie, czy mają jeszcze coś do 

jedzenia sprzedawca mówi, że strucle. 

Patrzę… ociekające lukrem.  

W stalowych kuwetach zobaczyłem 

ryż. Poprosiłem o niego. Sprzedawca 

zapytał, czy sam ryż, jednak domyślił się 

i polał go masłem. Nie zdążyłem zamówić 

drugiej porcji, bo już wynieśli. z płatnością 

też nie było łatwo, bo nie miałem euro. 

Jakiś człowiek chciał zapłacić kartą, a ja 

zwróciłbym mu pieniądze, lecz terminal 

przestał działać. w końcu, sprzedawca 

powiedział, abym sobie wziął ryż za darmo. 

w czasie tych negocjacji niestety ostygł. 

Wiedziałem jednak, że muszę go zjeść, bo 

nigdzie jutro jedzenia nie kupię, dopiero 

w Polsce. 

 Było mi dość zimno, chciałem 

przenocować w schronisku gdzieś na 
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podłodze, ale można było tylko w pokojach. 

Kuba chciał spać na zewnątrz. w końcu się 

przekonałem i tym razem na jednej, około 

40 cm ławce urządziłem sobie nocleg. Aby 

z niej nie spaść wysunąłem prawą rękę 

i oparłem o stół Mieliśmy ciepłą noc. Potok 

szumiał w oddali, co uspokajało i pomagało 

zasnąć. 

 Moje kości już się zahartowały 

i lepiej mi się tu spało, nie było takich 

przewiewów jak pod Łomnicą. 

 

Poprackiѐ Pleso – Kasprowy Wierch 
16 września 2020 

Ok. 6.15, pół godziny wcześniej niż 

planowaliśmy wyszliśmy w drogę. Szlaki 

przy schronisku nie były dobrze 

oznakowane, więc na czuja, ale dobrze, 

wybraliśmy drogę niebieskim szlakiem. 

Weszliśmy na Mięguszowiecką Dolinę. fot. 

148. Po lewej stronie znów wielkie szczyty 



156 
 

Grań Baszt. Po chwili doszliśmy do 

czerwonego szlaku na Rysy.  

Po pewnym czasie zaczęło się dość 

mocne podejście z prawej strony. 

Musieliśmy zrobić postój, zjeść nasze 

słodkie zapasy. Szliśmy powoli, ale do 

przodu. w końcu przed nami pojawiła się 

panorama gór w okolicy Hińczowego Stawu. 

fot. 149. Po prawej stronie była panorama 

Mięguszewieckich Szczytów, po lewej nieco 

z tyłu granie Baszt. fot. 150, z przodu widok 

na zygzakowate podejście na Koprową 

Przełęcz, którą idealnie oświetlało 

wschodzące słońce wskazując nam 

dzisiejszą drogę.  

W samym środku tej kamiennej 

twierdzy postanowiłem odprawić Mszę 

Świętą. fot. 151, 152. Wybrałem stosowny 

kamień, który był dokładnie jak ołtarz o 

wymiarowej wysokości ok. 90 cm. Podczas 

Liturgii słowa czytałem Hymn o Miłości. 
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Uświadomiłem sobie, że ta przestrzeń 

między górami jest wypełniona Bożą 

miłością. fot. 153, że za chwilę Bóg 

w Eucharystii zstąpi z Nieba i w tej 

przestrzeni uczyni najpiękniejszą katedrę 

na świecie. Myśli biegły dalej 

i uświadamiałem sobie, że Bóg przede 

wszystkim wypełnia sobą mnie. Bóg 

pragnie swą miłością wypełnić całe moje 

życie, moją duszę i ciało. Podnosząc Hostię 

do góry radowałem się, że jak słońce zalało 

światłem to miejsce, tak Jezus Chrystus 

swoją miłością wypełnił mnie po brzegi. 

Pragnąłem, abym umiał w Jego miłości 

wytrwać.  

Po Mszy świętej odprawionej 

w górach zawsze jestem silniejszy. Susami 

doszliśmy na szczyt przełęczy pod 

Koprowym Wierchem. Wszyscy turyści szli 

na szczyt, a my w dół niebieskim szlakiem. 

fot. 154, 155. Zastanawialiśmy się z Kubą, 
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dlaczego nikt nie idzie naszą drogą. Później 

się to wyjaśniło. 

 Na początku zejścia z przełęczy jakiś 

ptak wydawał złowrogie dźwięki, pewnie się 

nas bał. Pomyślałem, że to pewnie 

antyklerykał. Weszliśmy w cień Hlińskiej 

Turni 2340. fot. 156. Już po chwili w oddali 

przed nami pojawiły się góry oznaczające 

bliskość Czerwonych Wierchów. Kasprowy 

był schowany.  

Naprawdę urocza jest ta Hlińska 

Dolina . Ja osobiście nazwałbym ją doliną 

tysiąca strumieni. A płynęły one z wysokich 

szczytów z prawej i lewej strony. fot. 157. 

Trawa była mokra i bałem się, że 

przemokną nam buty. w tym celu 

zrobiliśmy nawet odpoczynek, aby je 

wysuszyć. Ugotowałem sobie bardzo 

smaczny kompot z żurawiny.  

Wyczekiwaliśmy jakiegoś znaku 

w nadziei, że dojdziemy do rozwidlenia 
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szlaków. Nie robiliśmy postoju, za to 

później, ze względu na słońce zrobiliśmy aż 

dwa. Doszliśmy do rozwidlenia ze szlakiem 

czerwonym, który prowadził 

Ciemnosmreczyńską Doliną pod Staw 

Stasica. fot. 158,159. Na szczęście 

przypomniałem sobie, że mam goździki 

i parę czekoladek. Wspomniane goździki 

zmniejszyły poczucie przesłodzenia 

i orzeźwiły mnie, a czekoladki wzmocniły. 

Po drodze skubaliśmy też jagody. w połowie 

wysokości do kolejnej przełęczy z pięknym 

widokiem na Wrota Chałubińskiego 

i Koprowy szczyt spotkałem Polaka. 

Mężczyzna ok 70 lat zapytany o przejście 

na polską stronę powiedział, że jest ścieżka, 

ale i też grań. Ostatecznie poradził pójść 

ścieżką powyżej czerwonego szlaku 

prowadzącego Cichą Doliną.  

Wyszliśmy na kolejną otwartą 

przestrzeń, która przypominała mi 
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Bieszczady. Piękne trawy, gdzieniegdzie 

samotne skały, jak turyści zatrzymani 

podczas drogi, aby wypocząć. Przełęcz 

Zawory i tu dochodził czerwony szlak 

prowadzący w górę na Gładką Przełęcz, 

skąd są niesamowite widoki. fot. 160. Kuba 

był już zmęczony, usiadł w cieniu pod 

słupem ze znakami szlaków. Motywowałem 

go, mówiąc, że teraz mamy sprawdzian 

wytrzymałości i idziemy dalej na rezerwach. 

z radością usiadłem na ławce i wypiłem 

całą herbatę.  

Przed nami został ostatni etap. Przed 

sobą, po prawej widziałem szczyt Giewontu, 

dalej w lewo Czerwone Wierchy i Zachodnie 

Tarty. Zauważyłem, że zbliża się do nas 

turysta. Szedł ścieżką, o której mówił 

wspomniany mężczyzna. Ustaliliśmy, że jak 

dojdzie do nas, zanim pójdziemy dalej, 

spytamy o drogę, którą szedł. 

w międzyczasie od Cichej Doliny doszły trzy 
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osoby. z jedną rozmawiałem pytałem skąd 

przyszła. Powiedziała, że przyszła 

z Kasprowego Wierchu i wraca tym samym 

szlakiem z powrotem. To jest właśnie 

różnica między chodzeniem tak jak my, od 

schroniska do schroniska, a trzymaniem 

się jednej bazy pod górami. Ludzie muszą 

robić puste powroty, a my mogliśmy 

poznawać wciąż nowe tereny. 

Z tej ścieżki, która nas interesowała 

doszedł turysta okazało się, że to 

Amerykanin. Powiedział, że droga jest 

dobra i że do Kasprowego Wierchu dojdzie 

się nią w 2 godziny. Było to o 2 godziny 

krócej, niż Cichą Doliną i potem jeszcze 

podchodzenie do góry żółtym szlakiem. 

Żartobliwie powiedziałem, że uratował nam 

życie. Starszy turysta uśmiechał się, gdyż 

była to droga trudniejsza. Okazało się, że 

szliśmy starym, zielonym szlakiem. fot. 

161,162,163. Pewnie ze względu na 
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osuwiska kamieni był zamknięty. 

Faktycznie były trudne momenty, więc 

musiałem wspomagać się czekanem. 

 Pokazywałem też Kubie jak powinien 

przechodzić trudne momenty 

i napominałem, aby szedł tuż za mną. 

z tyłu było widać samotny szczyt Krywania, 

który w jakimś sensie zamyka góry Wysokie 

Tatry Słowackie, lecz nie dalibyśmy rady 

tam dojść.Nie było bezpośrednich szlaków, 

potrzebowalibyśmy jeszcze, co najmniej 

dzień. 

 Szczyty na wprost też były 

urzekające. Do ok. 2000 metrów grupa 

szczytów pod nazwą Kopa z pięknymi 

halami. Wychodząc na otwartą przestrzeń 

za zboczem góry Walentkowa, trochę się 

speszyłem. Uskok grani pod nami i swego 

rodzaju kocioł skalny oraz obejście starym 

szlakiem wydawał się dość trudny. Na 

szczęście w momentach gdzie ciężko było 
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rozeznać, jak prowadzi szlak porobione były 

piramidki z kamieni. Ten ślad człowieka 

wskazywał jak iść dalej. Chciałem ten 

niepewny teren przejść jak najszybciej. Było 

kilka zejść i więcej podejść. Pojawiający się 

widok Kasprowego Wierchu ze 

schroniskiem i obserwatorium dodawał sił.  

W końcu doszliśmy do Liliowej 

Przełęczy. fot. 164, która jest swego rodzaju 

granicą Tatr Wschodnich i Zachodnich, tak 

jak nowy początek między Starym i Nowym 

Testamentem. Zrobiliśmy sobie tu kilka 

zdjęć. Ominęliśmy szczyt Beskidu i wielkimi 

krokami doszliśmy do schroniska na 

Kasprowym Wierchu. 

Można potem jeśli ktoś chce iść dalej 

zrobić pętle i dojść do miejsca rozpoczęcia 

wędrówki.  Zejść i odpocząć w Murowańcu, 

potem przejść przez Krzyżne do Pięciu 

Stawów następnie przez Świstówkę lub 

Szpiglasową Przełęcz zejść do Morskiego 
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Oka i zejść do Łysej Polany, gdzie zaczęła 

się przygoda. 

W schronisku na Kasprowym  

kupiliśmy sobie upragniony obiad. Zupa 

pomidorowa była dla mnie jak najlepszy 

deser frytki już nie były takie dobre. w dół 

zjechaliśmy kolejką, aby zaoszczędzić czas. 

Przecież celem były Tatry Słowackie. 

Kubę do Słupna przywiozłem ok. 

22.30. U Ojca byłem 23.30. Mogę tą 

wędrówkę nazwać  wyprawą życia. 

 Polecam ten szlak ośmiu Przełęczy. 

Osobiście stwierdzam, że polskie Tarty są 

bardziej malownicze od słowackich, a przez 

to radośniejsze. Słowacy nie mają 

Morskiego Oka, ani doliny Pięciu Stawów. 

My natomiast nie mamy grani Baszt oraz 

Geralcha. Warto więc poznać całość tych 

gór, do czego gorąco zachęcam.  
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Zaproszenie na Szlak Michała 

Archanioła 
 

Przejście górami od Tarnicy 

(Bieszczady) do Stogu Izerskiego (Góry 

Izerskie) 

 łączy się z pokonaniem granicznych gór: 

Bieszczad, Beskidu Niskiego, Beskidu 

Sądeckiego, Pienin, Tatr, Babiogórskiego 

Parku Krajobrazowego, Beskidu 

Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Gór 

Opawskich, Masywu Śnieżnika, Kotliny 

Kłodzkiej (wariant pierwszy Góry Bialskie, 

Góry Złote, Góry Bardzkie, wariant drugi 

Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe), Góry 

Sowie, Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, 

Góry Karkonoskie, Góry Izerskie. Łącznie 

jest to ok. 1200 km.  

Trasę wyznaczają miejsca, do których 

trzeba dotrzeć. Wymagane jest 

udokumentowanie swojego przejścia 
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zdjęciem w miejscach: Tarnica, Połonina 

Caryńska lub Wetlińska, schronisko 

w Łupkowie, Przełęcz Dukielska, zdjęcie 

z Jaworzyny koło Krynicy Zdrój, Wysowa, 

w kierunku Trzech Koron, widok 

z Dunajca, kościół św. Kwiryna w Łapsze 

Niżne lub domu bł. ks. Józefa Stanka, 

schronisko na Głodówce, widok 

z Morskiego Oka, z Zawratu, z Kasprowego 

Wierchu, Ornak, Chochołów, Babia Góra, 

Pilsko, Rycerzowa, Wielka Racza, Barania 

Góra, Cieszyn, Dąb Jakub w Jastrzębiu 

Zdrój, Racibórz, Kopa Biskupia, Śnieżnik, 

Wielka Sowa, Waligóra, kościół 

w Krzeszowie, Śnieżka, Szrenica, Smrek lub 

Stóg Izerski. Całość drogi to ok. 1200 km. 

Pozostaje jednak dowolność 

wariantów. Wymagania, co do uzyskania 

odznaki za przejście tego szlaku podane są 

na stronie Fundacji Promień Bożego 

Miłosierdzia[fundacjapromien.pl] w zakładce pielgrzymki 
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