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Dla odmiany… Sudety

GÓRY SOWIE
W trzeci weekend nowego roku 2014 (18-

19 stycznia) z inicjatywy „delegatury” SKPG
Harnasie na Wielkopolskę, reprezentowanej
przez Grzegorza Pasiekę i Jacka Łoszyka, odbył
się wyjazd w Góry Sowie. W wyjeździe, oprócz
inicjatorów, uczestniczyła siostra Jacka – Kasia,
lokalna przewodniczka sudecka – Marta Spo-
rysz oraz ja. Wspólnym punktem startowym był
Wrocław. W sobotni poranek na miejscu zbiórki
jako pierwsza pojawia się „drużyna kartofla”. Po
przybyciu Marty (która miała najbliżej, więc sta-
wiła się ostatnia) ruszamy gregorową „Corsu-
nią”, stanowiącą nasz dalszy środek transportu.
Punkt docelowy stanowi Przełęcz Sokola, do
której dojeżdżamy, przez Przełęcz Jugowską,
drogą gwarantującą piękne widoki na góry ota-
czające Kotlinę Kłodzką. Mamy szczęście – od
rana towarzyszy nam słońce, a doliny wypełnia
morze chmur, ponad które wystają wzniesienia
Gór Orlickich, Złotych i Masyw Śnieżnika.

Samochód pozostawiamy na przełęczy i
udajemy się do oddalonego o parę minut mar-
szu, schroniska „Orzeł”, do którego prowadzi
nas fioletowy(!) szlak. W schronisku zostawia-
my bagaż i ruszamy w drogę. Po około 15 minu-
tach marszu mijamy kolejne schronisko
„Sowa”. Dalej podążamy widokową Drogą
Gwarków (prawdopodobnie jedyny fioletowy
szlak w Polsce) wiodącą południowymi zbocza-
mi Masywu Wielkiej Sowy. Tu nasza grupa po-
większa się o nieplanowanego uczestnika – mło-
dego kotka (z racji przemoczonego i pozlepiane-
go futra szybko został ochrzczony kotojeżem),
który wyszedł z lasu i wiernie niczym pies podą-
żał za nami. Przy krzyżówce z żółtym szlakiem
kierujemy się na „wierzchołek” Małej Sowy
(960 m), a następnie grzbietem na najwyższy
szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę (1015 m), z
charakterystyczną, wznoszącą się ponad pora-
stający jej wierzchołek las, wieżą. Wieża o po-
nad stuletniej historii, wzniesiona na cześć kanc-
lerza Niemiec, Otto von Bismarcka, a od lat 80-
tych nosząca imię Mieczysława Orłowicza obe-
cnie stanowi punkt widokowy. Tuż przed sa-
mym wierzchołkiem kotojeż odmawia dalszej
wędrówki w naszym towarzystwie, udając się w

las. My, korzystając z fantastycznej pogody, nie odmawiamy sobie
przyjemności wejścia na wieżę i podziwiania dookolnej panoramy z
bielącą się na horyzoncie Śnieżką. Następnie udajemy się na Prze-
łęcz Kozie Siodło, a stamtąd zamykamy pętlę pod schroniskiem
„Sowa” z obowiązkowym postojem na beczkowego Opata. Stąd już
tylko kilkanaście minut do „Orła” gdzie dzień kończymy przy
dźwiękach gitary degustując przy tym (dzięki uprzejmości Jacka)
produkty jednego z poznańskich browarów rzemieślniczych i roz-
grywając mecz w piłkarzyki stołowe pomiędzy drużynami w skła-
dach Jacek-Tomek vs Marta-Gregor, zakończony wynikiem remi-
sowym – do rozstrzygnięcia przy najbliższej okazji.

W niedzielę opuszczamy schronisko. Ku naszemu zdziwieniu
pod drzwiami schroniska spotykamy znajomego kotojeża (którego
niektórzy skreślili poprzedniego dnia, wróżąc mu przyszłość bryły
lodu). Schodzimy na Przełęcz Sokolą, skąd zjeżdżamy do Walimia z
zamiarem obejrzenia jednej z trzech, udostępnionych do zwiedza-
nia, sztolni hitlerowskiego Projektu Riese: kompleksu Walim-Rzeczka. Sztolnia oferuje blisko go-
dzinne zwiedzanie (w towarzystwie przewodnika) podziemnych wyrobisk, których przemierzanie
uatrakcyjniają instalacje multimedialne, pozwalające poczuć klimat kompleksu z czasów II wojny
światowej. Następnie udajemy się do wznoszącego się na szczycie wzgórza Choina, zamku Grodno –
średniowiecznej warowni położonej na lewym brzegu Bystrzycy, rzeki oddzielającej Góry Sowie od
Wałbrzyskich. Na przedzamcze wchodzimy poprzez budynek bramny, zdobiony piękną dekoracją
sgraffito. Tu, podczas zwiedzania, również towarzyszy nam przewodnik,  który oprócz przekazania
bogatej historii zamku, pokonywanie kolejnych komnat umili nam licznymi legendami, zakuje w
dyby lub zaproponuje „masaż” i inne „lecznicze” zabiegi podczas wizyty w sali tortur. Zwiedzanie
kończymy na wieży zamkowej, z
której, przy sprzyjającej pogodzie
można podziwiać malowniczy
krajobraz doliny Bystrzycy oraz
wody spiętrzonego na niej, jeziora
Lubachowskiego (Bystrzyckiego).
W drodze powrotnej do Wrocła-
wia, robimy przystanek w Świdni-
cy, celem zwiedzenia Kościoła Po-
koju. Niestety, na miejscu okazuje
się, że w okresie listopad-marzec,
wnętrze budynku można zwiedzić
po wcześniejszym, telefonicznym
umówieniu się. W efekcie musimy
się zadowolić obejrzeniem naj-
większego drewnianego kościoła
w Europie, wpisanego na listę UNESCO, tylko z zewnątrz. Na koniec spacer po urokliwym, świdnic-
kim rynku, obiad i wracamy do Wrocławia skąd każdy jedzie w swoją stronę.

Ze wstępnych zapowiedzi inicjatorów wyjazdu wynika, że była to pierwsza część planowanej,
długoterminowej akcji poznawania Sudetów i ich atrakcji turystycznych do udziału, w której gorąco
zapraszamy. Informacje o kolejnych wyjazdach będą sukcesywnie pojawiać się na kołowym forum.

Tomasz Bochenek (tekst i zdjęcia)

Gregory na Wielkiej Sowie.

Dla odmiany ... Sudety

GÓRY STO£OWE
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w weekend 8-9 marca, odbył się kolejny wyjazd w

Sudety, a dokładniej w Góry Stołowe. Na miejsce noclegu, wybrane zostało bardzo sympatyczne
Schronisko w Pasterce, położone w bliskości okolicznych atrakcji, co zresztą zamierzaliśmy w pełni
wykorzystać. Do Pasterki dojechaliśmy już w piątek, w godzinach późno wieczornych. Wszystkie
cztery(!) samochody przybyły na miejsce, mniej więcej w tym samym czasie, ok. godz. 23:00. Tak,
cztery samochody, liczące łącznie osiemnastu pasażerów. Z Wielkopolski przyjechali - Grzesiek Pa-
sieka z Anią, Jacek Łoszyk z siostrą Kasią i siostrzenicą Oliwią, kolega Gregora – Bartek oraz znajomi
ze strony Jacka: Dominka, Ania i Witek; z Górnego Śląska – Agnieszka i Iwona Franke, Gosia Pań-
czyszyn z Dominikiem, Krzysiu Krawiec z siostrą Olą, Bartek Łyczba i ja. Ekipę uzupełniała repre-
zentantka ziemi dolnośląskiej, nasza etatowa Skarbnica wiedzy sudeckiej, Marta Sporysz. Piątkowy
dzień zakończyliśmy wspólną integracją, śpiewograniem i uczczeniem rozpoczęcia przez Grześka
„drugiej ćwiartki”, czyli 26 urodzin. Z tej okazji był również tort, który przyjechał, aż ze Śląska (ostat-
nio coś te torty chodzą za nami po górach). Wszystko to oczywiście odbywało się bez szkody dla
pozostałych lokatorów schroniska (których nie brakowało) za sprawą fantastycznego pomieszczenia,
przeznaczonego na takie sytuacje, a zlokalizowanego w piwnicach budynku.

W sobotni ranek wita nas (zgodnie z prognozami) piękna, słoneczna pogoda i widok… pasących
się, przed schroniskiem owiec. Plan na dzienną część soboty obejmuje wycieczkę pieszą w Broumo-
vské Stěny – pasmo górskie, zaliczane do Gór Stołowych, a położone u naszych, z perspektywy
położenia schroniska i bliskości granicy – północno-zachodnich sąsiadów, Czechów. Po kilkunasto-
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TO BY£O
4 10-11.05 odbył się Rajd Igrowy. Prawie 30
osób bawiło się z nami w Chatce AKT na Pietra-
szonce. Był wehikuł czasu, stroje z epoki, atry-
buty teleportacji i świetna zabawa do 6 rano.
4 24.05 w Bytomiu odbył się ślub Grażki
Tkocz i Łukasza Poterka (zwanego Harrym).
4 29.05 Tegoroczna majówka została połą-
czona ze zwiedzaniem zamku w Będzinie oraz
jego podziemi. Obiekty zostały specjalnie dla nas
udostępnione poza godzinami otwarcia. Fre-
kwencja niestety nie była porażająca – tylko 3
osoby! Może musimy ponownie przyzwyczaić
się do spotkań w rzeczywistości realnej? Moim
zdaniem przykład powinien pójść z samej góry,
czyli od Prezesa i Rady.
4 31.05 - 01.06. XXX wyjazd w Beskid Ma-
kowski. Było jak na pierwszych wyjazdach ka-
meralnie – 11 osób. Pogoda nienajgorsza, choć
wieczorem i w nocy popadało. Z okazji jubile-
uszu był tort i szampan. Relacja w kolejnym
MM.

TO BÊDZIE
v 8.06 Spływ rowerowy na setkę
Paskuda i  Jola G. zapraszają na spływ kajakowy
Rudą (z opcją rowerową i akcentem końskim),
który odbędzie się w niedzielę 8.06.2014.

Na mecie przewidujemy ogniskowo-gril-
lową imprezę urodzinową z okazji naszych
wspólnych 100 lat. Impreza składkowa. Dostoj-
ne Jubilatki zapewniają ognisko i grilla oraz tor-
ty i wodę mineralną.

Start i meta spływu i trasy rowerowej będą
miały miejsce w Rybniku-Stodołach w Ośrodku
Jeździeckim „Indeks”.

Jola z Jackiem poprowadzą trasę rowerową.
Paskuda organizuje grupę spływającą. Spływa-
my Rudą zaczynając w „Indeksie”. Koszt spły-
wu – 35zł/os. Kajaki 2-osobowe. Można też
przyjechać na samo ognisko.
v 10.06 godz. 17:30 w gliwickim „Mrowisku”
odbędzie się zebranie Koła, podczas którego Ja-
cek Ginter zabierze nas w podróż po Islandii.

Po obejrzeniu fotorelacji z wyjazdu kurso-
wego w Beskid Mały Jasiu K. napisał na forum:
Przepraszam, mam trzy pytania i jedno spo-
strzeżenie:
1. czy nikt się nie porzygał po tej mieszance?
2. co to za brunatną ciecz piliście z tej krauzy,
nie wyglądała apetycznie?
3. jestem porażony ilością oznakowania piono-
wego w B. Małym
4. to dziki czy ktoś przeorał Potrójną?

waszzaciekawionywielce hans sitta
Oto odpowiedź prowadzącego wyjazd Rafała L.:
1. Nikt się nie porzygał.
2. W krauzie było kakao z orzechową soplicą.
Smakuje jak monte. Na kursie są osoby z farma-
cji więc nie powinny dziwić różne mikstury. Nie
chce mi się myśleć co przyjdzie nam spożywać
pod koniec kursu (to był piąty wyjazd jak dobrze
liczę...).
3. -
4. Potrójną ktoś przeorał.

Dziękuję za uwagę.

HARNASIOWE DIALOGI

minutowym spacerze niebieskim
szlakiem osiągamy Machovský
kříž – dawne, graniczne przejście
turystyczne i podążając już po cze-
skiej ziemi, za dbającą o krajo-
znawczą oprawę, Martą kierujemy
się do wsi Božanov, a stamtąd do
żółtego szlaku, usianego malowni-
czo prezentującymi się, charakte-
rystycznymi dla tego regionu, pia-
skowcowymi ostańcami i wpro-
wadzającego nas skalnym labiryn-
tem na Korunę (769 m) – wierz-
chołek zwieńczony niewielkim ta-
rasem widokowym z panoramą na
Szczeliniec i jego otoczenie. Po kilkunastominutowym wypoczynku wracamy do krzyżowki ze szla-
kiem zielonym i zmierzamy na Božanovský Špičák (773 m) – najwyższy szczyt Broumovskych Stěn.
Po kolejnej widokowo-piwnej przerwie, kontynuujemy spacer czerwonym szlakiem, decydując się
na powrót do Pasterki wariantem pozaszlakowym przez uroczysko Piekło – niezwykle malowniczy,
skalny wąwóz wyżłobiony przez Rejsensky Potok.

Po powrocie do schroniska, ciepłym posiłku, chwili przerwy i już w nieco mniejszym składzie
wyruszamy na drugą planowaną na sobotę wycieczkę – zwiedzanie Błędnych Skał nocą. Po niespeł-
na półtoragodzinnym spacerze w blasku księżyca, dochodzimy do wejścia, a w zasadzie wyjścia ze
skalnego labiryntu – szlak przez labirynt jest jednokierunkowy, ale z racji, iż jest noc, brak obsługi i
innych turystów, pozwalamy sobie na pokonanie go dwukrotnie: „pod prąd”, a później we właści-
wym kierunku. Po powrocie dalsza część wieczoru, a w zasadzie nocy, upływa w podobnym klimacie
jak poprzednia – gitara, śpiewy i świętowanie (tym razem Dnia Kobiet) do późnych godzin nocnych,
a dla niektórych nawet „wczesnych, rannych”. Skromną grupą w składzie: siostry Franke, Bartek i ja
postanawiamy wykorzystać sprzyjającą pogodę i wybrać się na przedstawienie pod tytułem „wschód
słońca oglądany ze Szczelińca Wielkiego”. Wyjście ze śpiwora o godzinie 4:30 (po zaledwie dwóch
godzinach snu) nie było łatwe, ale udało się. Za radą Marty, od razu udajemy się na platformy wido-
kowe zlokalizowane w południowo-wschodniej części Szczelińca, czyli w rejonie szlaku zejściowego
do Karłowa (ruch turystyczny na Szczelińcu, podobnie jak w Błędnych Skałach, uregulowany jest
jednokierunkowo – wejście od strony Pasterki pod schronisko zlokalizowane w północnej części
góry, przejście bardzo atrakcyjną trasą na południową stronę i zejście do Karłowa). Gdy podchodzimy
kamiennymi schodami, między drzewami widać barwiące się powoli na pomarańczowo niebo. Jak
się okazuje na górze, nie jesteśmy jedynymi obserwatorami – na platformie obecna jest już para ama-
torów porannej fotografii. Jeszcze chwila oczekiwania przy gorącej herbacie i wita nas przepiękny
wschód słońca. Za sprawą mgieł wypełniających doliny po sam ho-
ryzont z nielicznymi, wystającymi ponad nie „wyspami”, krajobraz
przypominał bardziej scenerię nadmorską niż górska, ze słońcem
wyłaniającym się z tafli morza. Następnie udajemy się improwizo-
wanym skrótem w kierunku schroniska, aby spod niego zatoczyć
jeszcze jedną pętlę po Szczelińcu i pokonać właściwą trasę tury-
styczną, wrócić znanym już nam skrótem i po krótkim pobycie w
schronisku, zejść do Pasterki.

Na miejscu okazuje się, że reszta ekipy jest już na nogach, więc
po wspólnym śniadaniu opuszczamy schroniskowe pokoje. Następ-
nie „wyspana” grupa uczestników udaje się na Szczeliniec, a
wschodowicze postanawiają odespać w promieniach zimowego
słońca, na polanie przed schroniskiem. Ja decyduję się zdobyć
Szczeliniec ponownie. Niewyspanie rekompensują ciekawsze niż o
świcie panoramy, opowiadane przez Martę legendy o Rübezahl'u
(Liczyrzepie) – legendarnym duchu gór i ekwilibrystyczne akroba-
cje turystów z wykorzystaniem metalowej poręczy, mające na celu
pokonanie kilkudziesięciu kamiennych i oblodzonych schodów zejściowych do skalnego wąwozu
zwanego Piekiełko. Po zejściu ze Szczelińca kierowcy udają się po pozostawione przy szlaku wejścio-
wym, samochody, a reszta schodzi do Karłowa, którego niewątpliwą atrakcją okazuje się niebotycz-
nych rozmiarów kot, zwany przez właścicielkę „Brzydusiem”. Lokalna społeczność zapewniała, że
swe gabaryty zawdzięcza sukcesywnemu dokarmianiu go przeterminowanymi produktami ze skle-
powej półki. Po przybyciu naszych środków transportu zjeżdżamy Drogą Stu Zakrętów w kierunku
Kudowy-Zdrój. Po drodze zatrzymujemy się na Przełęczy Lisiej i udajemy do Fortu Karola – ruin
XVIII-wiecznej strażnicy, wzniesionej na górze Ptak i strzegącej drogi do Radkowa. W samej Kudo-
wie odwiedzamy oczywiście Pijalnię Wód Mineralnych. Na koniec jeszcze wspólny obiad, pożegnal-
ne uściski, całusy oraz groźby-zapowiedzi kolejnego wyjazdu i rozjeżdżamy się do domów.

Jak niektórym już wiadomo – groźby zostały spełnione, a kolejny wyjazd miał miejsce w Góry
Izerskie i obfitował w liczne atrakcje, o których będzie można wkrótce przeczytać za sprawą relacji
Gregora (i niech to będzie mobilizacją dla Ciebie Gregor, do napisania jej).

Na koniec jeszcze krótka filmowa relacja z tego wyjazdu, dzięki uprzejmości jej autora Witka
Zwolankiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=5Ss6Drn9flg#t=19

Tomasz Bochenek (tekst i zdjęcia)

https://www.youtube.com/watch?v=5Ss6Drn9flg#t=19
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