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Opis chronologiczny 
 

Wyjazd XVII  Zygmuntówka 

Termin: 15-17 października 2004 

nocleg: schronisko PTTK „Zygmuntówka” (709) na Przełęczy Jugowskiej w Górach Sowich  

1 dzień piątek: przyjazd do „Zygmuntówki” 

2 dzień sobota: „Zygmuntówka” (709) – Jugów (ok. 500) – zbocza Włodyki (ok. 550) – 

Ludwikowice Kłodzkie (477) - zbocza Wzgórz Wyrębińskich (ok. 620) – Nowy Miłków 

(626) – zbocza Grabiny (ok. 940) – Kozie Siodło (893) – Kozia Równia (930) – Przełęcz 

Jugowska (812) - „Zygmuntówka”. 

długość 17,3 km; suma przewyższeń 649 m; suma obniżeń 649 m 

3 dzień niedziela: „Zygmuntówka” (709) - Rymarz (913) – Słoneczna (950) – Przełęcz pod 

Słoneczną (885) – Kalenica (964) – przełęcz Bielawska (803) - zbocza Kalenicy, Słonecznej, 

Rymarza - Jugów Nagóra (ok. 650) – Bukowa Chata (ok. 700). Powrót do domów. 

długość 7,7 km; suma przewyższeń 317 m; suma obniżeń 317 m.  

Uczestnicy – 10 osób: Krystyna Chamielec, Piotr Dahlke, Tomasz Gorzelany, Ludmiła 

Kasper, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Marek Mikołajczyk, Krzysztof Płociński, Emilia 

Raryta, Michał Witkowski 
 

Na pomysł zaakcentowania dziesięciu lat ciągnięcia asnykowców w góry wpadłem rok 

temu, może wcześniej. Termin sam się narzucał. Równo 10 lat i 1 dzień po pierwszym 

wyjeździe. To miał być wyjazd specjalny. Małe podsumowanie naszych wędrówek. Miała 

być suma, ale nie było składników. Mówiąc precyzyjniej, składniki, czyli wyjazdy były, ale 

nieokreślone. Kiedy, gdzie, z kim – nie wszystko pamiętałem. Sięgnąłem po kalendarze, 

notatki, zdjęcia. Powoli ustalałem chronologię wyjazdów, listy uczestników, trasy wędrówek. 

Najwięcej informacji pozyskałem z fotografii. Z nich odczytywałem, kto i gdzie był. Na wielu 

zdjęciach widniała też data. Nie wszystkie dane udało mi się odnaleźć. Zaprzągłem, więc do 

roboty pozostałych uczestników. Okazało się, że Marek Mikołajczyk prowadził małą 

buchalterię swoich wyjazdów. Były wśród nich też nasze, górskie, asnykowskie. Inni także 

dorzucili, co nieco. Mimo wspólnej pracy, pozostały elementy zapomniane. Do dziś przy 

niektórych wyjazdach, w miejscu dokładnej daty postawione są znaki zapytania. 

Szperając w materiałach zagłębiłem się we wspomnienia. Ileż przygód, ileż zdarzeń, 

ileż doznań. Potem naszła mnie myśl, że może pozostali nie wszystko pamiętają i warto im to 

przypomnieć. Potem kolejne objawienie, że ja zupełnie zapomniałem o rzeczach, które inni 

zapamiętali, więc niech się tym podzielą. 

Powstało pisemko „Buraki idą w góry”. 

Po dziesięciu latach, odkąd poprowadziłem pierwszy rajd klasowy, ponownie 

zarezerwowałem noclegi w „Zygmuntówce”. Odradzano mi tam noclegi ze względu na 

kiepskie warunki. Ja jednak uparłem się. Tam, gdzie zaczynaliśmy, tam po 10 latach 

kończymy. Cóż, inni mieli rację! 

Tym razem kaliskie towarzystwo nie zatrzymywało się we Wrocławiu. Koledzy znali 

trasę i nie czekając na mnie popędzili w stronę Gór Sowich. Przyjechałem z Warszawy późno 

i musieliśmy z Anią ich gonić. Mijaliśmy właśnie Kobierzyce, kiedy rozległ się sygnał 

telefonu. Nasi koledzy wjechali już na Przełęcz Jugowską, ale z powodu ciemności i gęstej 

mgły nie dostrzegali żadnych świateł schroniska ani ścieżki, ani drogi prowadzących do 

niego. Mimo moich tłumaczeń, podczas rozmowy telefonicznej, poszukiwania nie przynosiły 

rezultatu.  

– Dadzą sobie radę. Nic im nie będzie. W końcu coś znajdą – uspakajałem.  
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I znaleźli. Ale wówczas, było jeszcze gorzej. Stromy, kręty, najeżony kamieniami 

zjazd wydawał się Mili tak karkołomny, że przez najbliższe dwie doby prawie o niczym 

innym nie myślała i o niczym innym nie mówiła. 

Minęła jeszcze godzina, kiedy dotarłem do schroniska. Moi koledzy stali w kurtkach 

obok bufetu i zamawiali herbatę. Zjechali i weszli tu przed małą chwilą. 

Wieczorem usiedliśmy przy długich stołach w świetlicy i wspominaliśmy dziesięć lat 

wspólnych wyjazdów. Potem zdominowani przez nikotynową mniejszość cisnęliśmy się przy 

małej ławie w zimnej schroniskowej sieni. Cóż, tylko tam można było palić. 

W sobotę, wczesnym rankiem jeszcze nie padało, ale my wyszliśmy późnym 

przedpołudniem. Przez Jugów dotarliśmy do zrujnowanych zabudowań nieczynnej kopalni 

węgla Wacław w Ludwikowicach. Towarzystwo krótko zerkało na nietypowe budowle, 

natomiast długo przeczesywało wzrokiem okolicę w złudnej nadziei ujrzenia 

gastronomicznego przybytku. W niebo nie warto było spoglądać. Zbyt mocno zalewało oczy.  

Droga przez łąki i lasy była coraz bardziej mokra. Kilka osób skorzystało z tego, że 

szlak wiódł szosą. Pognali nią do cywilizacji. Przemakały buty, spodnie, kurtki. Mimo to 

weszliśmy na wierzchołkowy szlak Sowich. Powiódł on nas do schroniska i Bukowej Chaty – 

nowego pensjonatu z płonącym ogniskiem pośrodku głównej sali. Niektórzy tak zapatrzyli się 

w ogień, że zauroczeni nim, usnęli. Trudno było wrócić do zimnej Zygmuntówki. 

W nocy deszcz ustał. Rano, Krzysiu, który wczoraj przemókł, sięgnął po suszące się 

na wieszaku rzeczy. Z przerażeniem odkrył, że są one jeszcze bardziej mokre. Mało tego. Z 

sufitu dalej kapała na nie woda. Czy można mieć pretensje do dachu, że przecieka? Krzysiu 

jednak wyraził swoją opinię nie tylko o dachu, ale o całym obiekcie, górach, pogodzie i 

dalszej wędrówce. W konkluzji postanowił przeczekać ten dzień w Bukowej Chacie, przy 

ogniu, ciesząc się ciepłem i towarzystwem. Niestety, morale grupy okazało się słabiutkie. 

Zaraził większość.  

Tylko nieliczną, trzyosobową grupką wyszliśmy na spacer. Wokół kłębiła się szara 

mgła. Dotarliśmy do wieży widokowej na Kalenicy. Z górnej platformy widzieliśmy, jak to 

tu, to tam wyłania się kilka czubów drzew, które po chwili znikają za ciemną oponą chmur. 

Zeszliśmy z wieży i zanurzyliśmy w ociekający wilgocią las. Usiana kałużami droga 

trawersowała zbocza i powoli sprowadzała w doliny. Tak jak poprzedniego dnia, wstąpiliśmy 

do Bukowej Chaty. Tam, rozłożeni wokół paleniska, wesoło zabawiali się pozostali 

uczestnicy wyjazdu. Usilnie żegnali się z górami.  

Marek postanowił nie podjeżdżać do szosy stromą, kamienistą drogą, którą tu przybył. 

Wybrał zjazd do Chaty Bukowej. Zrozpaczona Mila zakryła twarz. Niepotrzebnie. Samochód 

Marka bujał się, ale bez komplikacji zjechał. Inni kierowcy postąpili tak samo. Dalej nie było 

problemów.  

Gdy zjeżdżaliśmy z Przełęczy Jugowskiej, pojawiły się promienie słońca. W 

słonecznych Pieszycach spojrzeliśmy za siebie. W oddali stał szary, nieprzyjemny wał chmur, 

który skrywał wszystkie sekrety Gór Sowich. 

 

Wyjazd XVIII Łomnica 

Termin: 18-20 marca 2005 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne (ok. 470) w Łomnicy koło Głuszycy w pobliżu 

Wałbrzycha. 

1 dzień piątek: przyjazd do Łomnicy 

2 dzień sobota: Łomnica (ok. 470) – Głuszyca Górna stacja PKP (496) - Głuszyca Górna 

(484) – zbocza Światowida (ok. 550) – Kolce (ok. 490) – zbocza Osówki (ok. 680) – Grządki 

(712) – zbocza Moszny (ok. 720) -zbocza Sobonia (ok. 700) – zbocza Jagodzieńca (ok. 660) – 

dolina Marcowego Potoku (ok. 600) – Głuszyca (470) – Łomnica  

długość 15,7 km; suma przewyższeń 306 m; suma obniżeń 306 m 



 5 

3 dzień niedziela: Łomnica – Głuszyca Górna (ok. 484) – Przełęcz pod Czarnochem (658) - 

Janovički (ok. 620) i z powrotem. Powrót do domów. 

długość 12,2 km; suma przewyższeń 273 m; suma obniżeń 273 m 

Uczestnicy – 11 osób: Krystyna Chamielec, Milana Czechowska, Jacek Czechowski, Piotr 

Dahlke, Tomasz Gorzelany, Ludmiła Kasper, Sylwia Kasperuk, Anna Matyjasz, Jerzy 

Matyjasz, Wioletta Wacowska, Michał Witkowski 

 

Z pomysłem zorganizowania rajdu zimowego nosiłem się od dłuższego czasu. W 

sylwestrową noc zdradziłem swój zamiar i o dziwo nie usłyszałem żadnego sprzeciwu. Wręcz 

przeciwnie, po kilku dniach ponaglono mnie o ustalenie terminu. W styczniu dni są krótsze od 

wieczorów. Ogranicza to możliwości poruszania się po górskich szlakach, a zwiększa 

potencjał biesiadny. Uważałem, że może to zmienić zupełnie charakter wyjazdu. Luty z kolei 

jest miesiącem ferii szkolnych i wyjazdów narciarskich. Sądziłem, że marzec będzie dobrym 

okresem. Śniegu w górach powinno być dużo, a słońce pozwala na dłuższe wędrówki. 

Na kilka dni przed planowanym wyjazdem rozpoczęły się odwilże. Rzeki wylały. 

Piątkowe uruchomienie samochodów poprzedziły pełne obaw spojrzenia w deszczowe niebo i 

żywe dyskusje o stanie powodziowym w Polsce południowo-zachodniej oraz telefoniczne 

sugestie odwołania imprezy. Przywódcy wątpiących zostali przekonani i wesoła czereda 

dotarła w piątkowy wieczór do gospodarstwa Państwa Sosnowskich w Łomnicy.  

W nocy posypał świeży śnieg i rano Góry Sowie i Góry Suche zaprezentowały się w 

nieskalanej bieli. Sobotnią wędrówkę, niektórzy uczestnicy rozpoczęli od dodatkowego mycia 

nóg w potoczku ukrytym pod cienką warstwą lodu. Nikogo to jednak nie zniechęciło. Kolejne 

„wpadki” spowodowały jedynie wykupienie całego zapasu skarpet w pierwszym, 

przydrożnym sklepie. Przedłużająca się wymiana skarpet spowodowała zniszczenie całego 

zapasu Żywca, z czego właściciel sklepu był niesłychanie zadowolony. 

Słoneczko grzało marcowo i ciała wędrowców robiły się mdłe. Szukały naturalnej 

pozycji poziomej na białym, choć mokrym posłaniu. Ciepło zniewalało, ale szczyty wzywały. 

Ci, którzy tego nie słyszeli i tak zostali zmuszeni do dalszego marszu. W wyższych partiach 

gór śnieg nie był już „nawodniony”. Początkowo brodziliśmy w nim po kostki, potem po 

kolana. Szukaliśmy betonowych pozostałości z czasów II wojny. Bliżej kulminacji Osówki 

grzęzły nam całe nogi i z trudem torowaliśmy sobie drogę. Piotrek prowadził bolesne 

rozważania o wpływie głębokiego śniegu na przyszłe potomstwo, okraszając swój wykład 

dźwiękiem zamarzniętych jąder. Nieliczni z nas narzekali, szukali łatwiejszych rozwiązań, 

głośno podkreślali upadek sił i ducha. Innych bolało i to, i owo. Wreszcie napotkaliśmy 

zabudowania Walimia. Widok odśnieżonej, prowadzącej w dół drogi spowodował gwałtowny 

przypływ inwencji i szukania nowych rozwiązań komunikacyjnych. Wizja przystanku 

autobusowego przeszkodziła niewielkiej części uczestników w kontynuowaniu śnieżnej 

przygody. Pognali w dół. Niestety, złe ziarno zostało zasiane. Kiedy nastała możliwość 

ponownego grzęźnięcia w śniegu, spotkała się ona ze zdecydowaną dezaprobatą. Droga do 

Głuszycy wiła się zboczami. Była piękna, ale i długa. Człapaliśmy nie spiesząc się. Śniegu 

trochę więcej lub trochę mniej – cóż za różnica! Zaśnieżony zagajnik – o, tam wyżej był 

podobny, a tam dalej też jest! Wiedzieliśmy, że kiedyś musi się to skończyć. Po dojściu do 

cywilizacji, czyli w rejonie ruin dawnych fabryk włókienniczych, pojawiła się nadzieja i 

pierwsze uśmiechy. W sklepie przypomniały się nieliczne dowcipy, a w okolicach 

gastronomii, natychmiast wszyscy odzyskali siły, zdrowie i humor. Usiedliśmy w smażalni 

ryb. Tak pysznych pstrągów jeszcze w życiu nie jedliśmy. 

W niedzielne przedpołudnie wyruszyliśmy na spacer. Musieliśmy mocno mrużyć 

oczy. Odbite od śniegu słońce – oślepiało. Panie i panowie wystawiali buzie licząc na 

pierwszą opaleniznę. Zalodzoną drogą doszliśmy do turystycznego przejścia granicznego z 

Czechami. W pierwszej miejscowości za granicą, w Janovičkach panowała pełnia zimy. Z 
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tarasu restauracji roztaczał się wspaniały widok. Słońce, bezchmurne niebo, góry i doliny w 

śniegu. Gdzieś z oddali dobiegał szmer pracujących wyciągów. Jedni zjeżdżają na boazerii. 

Inni usiłują utrzymać równowagę na parapetach. Ciepło, czeska kuchnia i piwo skutecznie 

wstrzymały naszą dalszą wędrówkę. Siedzieliśmy długo. Nie chcieliśmy wracać. 

 

Wyjazd XIX Filipowice 

Termin: 12-15 sierpnia 2005 

nocleg: pensjonat (ok. 670) w Filipowicach koło Beli pod Pradziadem w pobliżu Jesenika w 

Czechach. 

1 dzień piątek: przyjazd do Filipowic 

2 dzień sobota: Filipowice (ok. 670) - Pod Točníkem (700) - Keprnický potok (631) – 

Výrovka (715) - Bystrý potok (975) - Pod Keprníkem (1282) – Keprník (1423) – Trojmezí 

(1316) - sedlo Pod Vřesovkou (1205) - Vřesová studánka (1313) - Bílý sloup (1227) - 

Červenohorské sedlo (1013) – Pekárna (1050) - Pod skálami Jeřábu (900) - Maritn pramen 

(700) - Drátovna, chata Slezanka (600) - Filipowice (ok. 670) 

długość 25,3 km; suma przewyższeń 1135 m; suma obniżeń 1135 m 

3 dzień niedziela: przejazd do Królewskiej Studzienki. Karlova St. (815) - Bílá Opava wejście 

do rezerwatu (972) – rezerwat Białej Opawy – wyjście z rezerwatu „Nad vodopády” (1160) - 

U Barborky (1310) – schronisko Barborka (1325) – hotel sportowy Kurzovní  (1330) - Pod 

Pradědem (1410) – Divoky kamen (1100) – U kamiene chaty (830) – Pod Zámčiskem (970) - 

Nad Zámčiskem (1070) - U Františkovy mysl. (1185) - Nad Malým kotlem (1335) – 

Kamaičnik (1420) –Vysoká hole (1462) - Nad Ovčárnou (1401) – schronisko Ovčárna (1300) 

- Pod Ovčárnou (1213) - Nad Vodopády (1160) - rezerwat Białej Opawy (972) - Karlova 

Studánka (815). Powrót do Filipowic. 

długość 15,7 km; suma przewyższeń 306 m; suma obniżeń 306 m 

4 dzień poniedziałek: Przejazd do Wielkich Łosin. Zwiedzanie miasta. Przejazd do Žarova. 

Zwiedzanie drewnianego kościoła. Powrót do domów. 

Uczestnicy – 11 osób: Krystyna Chamielec, Milana Czechowska, Jacek Czechowski, Piotr 

Dahlke, Bogumiła Gorzelana, Tomasz Gorzelany, Ludmiła Kasper, Anna Matyjasz, Jerzy 

Matyjasz, Emilia Raryta, Michał Witkowski 

 

Pensjonat w Filipowicach, to dwa domy rozdzielone parkingiem. Mieszkaliśmy w 

jednym z nich, tym głównym, bo oprócz pokoi miał jeszcze dużą jadalnię – świetlicę i 

przylegającą do niej wygodną kuchnię, zaopatrzoną we wszystkie przybory gastronomiczne. 

A obok, w piwnicy znajdowało się pomieszczenie, którego nazwa przywodziła przeróżne 

skojarzenia „Bar”. 

Pierwszy dzień upłynął jednym na zwiedzaniu najbliższych okolic, drugim trochę 

dalszych. Mimo wakacyjnej pory turystów nie było wielu. Szliśmy u podnóża Tocznika, 

potem podchodziliśmy doliną Keprnickiego Potoku a góry wydawały się zupełnie puste. Nie 

przeszkadzało to nam. Najpiękniejsze widoki, zmieniane nieustannie przez słońce i chmury, 

oprawione szumem wiatru były tylko dla nas. Podchodziliśmy uparcie a pot lał się z czoła. Na 

głównym grzbiecie powiewy były silne i zimne. Nawet w słońcu marzliśmy. Ale panorama 

była imponująca. Wokół góry i góry. Ścieżką pomykali piesi i cykliści. Trzeba było uważać 

na rowery, które pędziły w dół nie zważając na hamujące wysiłki swoich właścicieli. Na 

przełęczy Czerwonogórskiej było jeszcze zimniej. Nawet szybki marsz nie rozgrzewał. 

Dopiero kilkusetmetrowe zejście, na łeb, na szyję, ledwie wytyczoną ścieżką dostarczyło 

adrenaliny. 

W niedzielę pojechaliśmy do Królewskiej Studzienki, aby stamtąd wspiąć się i 

obejrzeć wieżę na Pradziadzie. Wybraliśmy ścieżkę wiodącą przez rezerwat Białej Opawy. 

Silne wiatry połamały drzewa, które w niektórych miejscach przegradzały drogę. Drapaliśmy 

http://www.jeseniky.net/index.php?obl=1&kat=11&sluz=81&pol=2415
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się na stosy pni, balansowaliśmy na niepewnych mostkach, wspinaliśmy się po solidnych 

drabinkach i podziwialiśmy. Potok wpadał w gardziele skalne, skakał wodospadami, burzył 

się w kotłach. A wszystko to wśród białych, szarych, czarnych urwisk skalnych porośniętych 

na górze lasem. Wyjście na wygodną drogę prowadzącą do schroniska przyjęliśmy z ulgą i 

żalem. Dalej był tylko „normalny” las na „normalnym” zboczu. Trudy gimnastyki i wygodne 

wnętrza Chaty Barborki zniechęciły większość z nas do dalszej wędrówki. Szkoda! 

Popędziliśmy z Jackiem. Nadaliśmy tempo, że i on, i ja ledwie je wytrzymywaliśmy. Tego, 

żaden z nas głośno nie potwierdził. Z Wielkiego Maja, Kamicznika, z Wysokiej Hali widać 

było całe morze gór. Cóż, kiedy indziej dotkniemy wieży na Pradziadzie. 

W nocy pogoda zmieniła się. Padało, siąpiło, mżyło i lało na zmianę. Nikt nie miał 

ochoty na górską włóczęgę. Pozostały inne atrakcje turystyczne. Pojechaliśmy do Wielkich 

Łosin. Niestety nie uwzględniliśmy, że jest to poniedziałek i Czesi nie są skorzy w ten dzień 

przyjmować od turystów pieniądze. Zamknięte było muzeum, zamek, kąpielisko. Basen z 

wodami termalnymi otworzono po południu, ale objętość chętnych przewyższała objętość 

zbiornika. Nawet w restauracji hotelowej nie zauważono prawie przez godzinę Krysi i 

Michała. A chcieli zjeść i zapłacić. Wyjeżdżaliśmy zdegustowani. Zatrzymaliśmy się jeszcze 

w Żarowie, małej wiosce ze ślicznym drewnianym kościółkiem. Po chwili zjawił się starszy 

mężczyzna z kluczem. Oglądnęliśmy sobie wszystko. Mogliśmy wchodzić gdzie tylko 

chcieliśmy. Nawet uruchomiliśmy organy.  

 

Wyjazd XX  Tłumaczów 

Termin: 10-13 listopada 2005 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne (ok. 380) w Tłumaczowie 

1 dzień czwartek: przyjazd do Tłumaczowa 

2 dzień piątek: przejazd do Radkowa i Drogą Stu Zakrętów do parkingu pod Skalnymi 

Wrotami (463) – wodospady Posny (ok. 515) – Pod Skalnymi Wrotami ( 678) - Ścianki (ok. 

650-700) – droga Nad Urwiskiem (ok. 720) – schronisko Pasterka (693) - Pasterka (685) – 

Machowskie sedlo (720) - Machovsky křiž (669) – Machovska Lhota (ok. 490) – Ostra Góra 

(545) – rozdroże pod Pasterską Górą (ok. 709) – rozdroże pod Pustelnikiem (777) – Karłów 

(754) – rozdroże pod Szczelińcem (ok. 787) – Kamień Popielny (ok. 750) – droga nad 

Urwiskiem (694) - parking pod Skalnymi Wrotami (ok. 470) – powrót do Tłumaczowa 

długość 18,0 km; suma przewyższeń 820 m; suma obniżeń 820 m 

3 dzień sobota: przejazd do Bożanowa – parking przy Bożanowskiej łące (434) – Machovsky 

křiž (669) - Panuv křiž (ok. 710) – Bożanovski Špičak (773) - Panuv křiž – Junacka vyhladka 

(ok. 670) - Panuv křiž - Pelovka (678) – parking nad Slavny (632) – Zajeci rokle (ok. 500) – 

Velka kupa (708) – Kamienna brana – Sedlo pod korunu (ok. 770) – Łąka Bożanowska - 

parking przy Bożanowskiej łące (434) – powrót do Tłumaczowa. 

długość 18,0 km; suma przewyższeń 670 m; suma obniżeń 670 m 

4 dzień niedziela: przejazd do Wambierzyc. Zwiedzanie bazyliki i kalwarii. Wambierzyce 

(366) – Kalwaria (406) – Wambierzyce (366) – Golec (432) – Wysoki Wygon (565) – 

Studzienna (ok. 500) – Rogacz (706) - Skalne Grzyby (ok. 850) – Dwa Borowiki (717) – pod 

Pielgrzymem (639) - Górne Wambierzyce (ok. 420) – dolina Cedronu – Wambierzyce (366); 

długość 12,5 km; suma przewyższeń 458 m; suma obniżeń 458 m 

Powrót do domu. 

Uczestnicy – 2 osoby: Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz 

 

Zapowiedzi były dobre. Nastała pogoda jesienna, trochę zimna, trochę ciepła, z 

mgłami, przebłyskami słońca, ale bez deszczu. Miły głos właściciela gospodarstwa 

agroturystycznego zapraszał. Kolejnym telefonem rozszerzyłem rezerwację do 15 osób. I 

zaczęło się… W poniedziałek zadzwonili pierwsi uczestnicy rezygnując z wyjazdu. We 
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wtorek i środę następni. Był taki moment, kiedy ja w słuchawce słuchałem kolejnego: - 

Przepraszam, ale nie mogę…, a w tym czasie ułowiłem uchem głos Ani: - Trudno, skoro tak 

ci wypadło… W czwartek zadzwonił ostatni.  

Pozostaliśmy tylko Ania i ja. Szkoda nam było spędzać te kilka dni w Kaliszu. 

Pojechaliśmy i nie żałowaliśmy.  

Gospodarz okazał się przemiłym człowiekiem. Rankiem wychodził na grzyby i 

przynosił dla nas rydze. Organizował strzelania z wiatrówki. Wieczorami palił ogniska, przy 

których siedzieliśmy, rozmawialiśmy i noce stawały się krótkie. 

W piątek, podjechaliśmy do Radkowa. Ze smutkiem oglądaliśmy upadające, niegdyś 

świetne miasteczko. Jaka przepaść pomiędzy nim a pobliskimi, tuż za granicą położonymi 

czeskimi miejscowościami! 

A góry były piękne. Ciemne kaskady dawnych wodospadów Pośny piętrzyły się przed 

nami. Malownicza ścieżka wznosiła się mrocznym wąwozem. Potem szlak prowadził u stóp 

kolorowych urwisk. Skały z piaskowca przybierały dziwne kształty, były różnobarwne. Białe 

maczugi, żółte zamki, brunatne grzyby zostawały za nami. Zrudziałą łąką doszliśmy do 

schroniska Pasterka i dalej, do granicy z Czechami. Zagłębiliśmy się w przemglone lasy. Z 

kłębowisk oparów wyłaniały się przedziwne kształty. Skały zwieszały się nad nami, 

zastępowały drogę, urywały przepaściami. Potem po polskiej stronie wędrowaliśmy 

rozległymi łąkami, u podnóży Szczelińca. Wiatr hulał. To rozwiewał, to nawiewał chmury na 

potężny, popękany i postrzępiony mur skalny. Do samochodu dotarliśmy o zmroku. 

W sobotę podjechaliśmy do Bożanowa. Wiatr gnał tumany mgły, więc na rozległe 

panoramy nie mogliśmy liczyć. Ale może właśnie, dlatego tyle uroku miały w sobie 

niezwykłe kształty skał na trasie naszej wycieczki. Błąkaliśmy się wśród dziwnych tworów 

przypominających ptaki, gady, naczynia. Rozglądaliśmy się, zerkaliśmy do tyłu. Wszędzie 

były niezwykłe kamienie. Nie było sposobu, aby wszystkie obejrzeć i zapamiętać. Trzeba tam 

wrócić. 

W niedzielę dotarliśmy do Wambierzyc. Z mieszanymi uczuciami oglądaliśmy 

bazylikę. Jej bryła dobrze wkomponowana w otoczenie dziwnie kontrastowała z nachalną 

dydaktyką niektórych elementów wystroju. Weszliśmy na sąsiadującą Kalwarię. Wszędzie 

dominował architektoniczny kicz. Ale kiczu nie było wśród Skalnych Grzybów. 

Powtórzyliśmy fragment trasy z wcześniejszego wyjazdu, sprzed siedmiu lat. Spieszyliśmy 

się i nie było czasu na łażenie wśród i po skałach.  

 

Wyjazd XXI Olsztyn 

Termin: 17-19 listopada 2006 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne Teresy Gil (ok. 300) w Olsztynie koło Częstochowy 

1 dzień piątek: przyjazd do Olsztyna, nocne zwiedzanie zamku w Olsztynie (ok. 345) 

długość 1,5 km; suma przewyższeń 45 m; suma obniżeń 45 m 

2 dzień sobota: Olsztyn – wzgórze Lipówki (ok. 355) - wzgórze Biakło (340) – rozdroże pod 

Biakłem (ok. 285) – Jaskinia pod Sokolą Górą (330) – Jaskinia Studnisko (346) – Sokola 

Góra (ok. 355) – Setki (ok. 380) – zbocza Pustelnicy (ok. 310) – Jaskinia Olsztyńska (343) – 

Jaskinia Wszystkich Świętych (353) – Jaskinia Koralowa (335) - rozdroże pod Biakłem – 

Olsztyn (ok. 295) 

długość 9,8 km; suma przewyższeń 263 m; suma obniżeń 263 m 

3 dzień niedziela: Olsztyn – Towarne Małe (334) – Towarne Duże (349) – Jaskinia Towarna 

(330) – stacja Nowe Kusięta (ok. 295) – jeziorko krasowe (ok. 290) – rozdroże pod Zieloną 

Górą (ok. 285) – rezerwat Zielona Góra (343) – Jaskinia w Zielonej Górze (330) – Kusięta 

(ok. 300) – Olsztyn (ok, 310). Powrót do domów. 

długość 11,1 km; suma przewyższeń 161 m; suma obniżeń 161 m 



 9 

Uczestnicy – 9 osób: Krystyna Chamielec, Milana Czechowska, Jacek Czechowski, Anna 

Drzewiecka, Józef Jaworowicz, Zbigniew Leń, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Michał 

Witkowski 

 

Do Olsztyna koło Częstochowy dojechaliśmy wieczorem. Przekąsiliśmy po kanapce i 

kieliszku, a następnie zrobiliśmy spacer po wzgórzu zamkowym. Zamek był oświetlony. 

Sceneria białych murów i skałek w zimnym strumieniu promieni reflektorów była 

niesamowita. Znaleźliśmy małą pieczarkę, którą zaliczyliśmy i wywołało to entuzjazm u 

niektórych uczestników, a szczególnie Milany. Czy słyszeliście jej okrzyki: - Jak ja się 

bałam! Jak tam było ciasno! Nie mogłam się odwrócić! Słyszę głosy i nie widzę faceta! itd.?  

Wrażenia komentowane były i podczas kolacji, i później. Do 3 w nocy omawialiśmy 

powszechnie znane tematy: turystykę, gastronomię, seks i przyjaciół. Potem gruntownie 

zweryfikowaliśmy teorię Heisenberga i przeszliśmy do dyskusji o podstawach matematyki. O 

szóstej rano zaczęliśmy odpalać samochód, aby przy pomocy jego wyposażenia, czyli 

zapalniczki, zapalić Michałowi papierosa. Całe szczęście, że Krystyna zachowała czujność i 

zabrała Michałowi kluczyki.  

W sobotę całą grupą powędrowaliśmy przez malownicze wzgórza jurajskie do 

pokrytych buczynowym lasem Gór Sokolich. Już na pierwszych skałkach Zbyszek zgubił 

akcesoria do aparatu fotograficznego. Akcesoria, po dłuższym czasie znalazły się. Potem 

zgubił się cały Zbyszek wraz z aparatem i akcesoriami. Cały dzień się odnajdywał.  

Zejściu do Jaskini pod Sokolą Górą towarzyszył entuzjazm, strach, śliskie błoto i 

dramatyczne okrzyki. Zwiedziliśmy główną komorę jaskini. Osiągnęliśmy dno na głębokości 

26 metrów pod powierzchnią ziemi. Po wyjściu większa część grupy była zachwycona. Dla 

nich był to pierwszy kontakt z jaskinią bez sztucznego oświetlenia.  

Podziwiając różne formy wietrzenia skał wapiennych podeszliśmy do Jaskini 

Studnisko. Do tej przepaści tylko można było zajrzeć. Pionowa, prawie czterdziestometrowa 

studnia wejściowa skutecznie odstraszała śmiałków. 

Kolejna jaskinia była bardziej przystępna. Była to Olsztyńska, która bardziej się 

podobała, ale ponieważ nie dostarczyła takich dawek adrenaliny jak poprzednia Pod Sokolą - 

została niżej sklasyfikowana. Podczas zwiedzania zapuszczono się we wszystkie, szersze 

korytarze. Penetracji kilkaset metrów jaskini towarzyszyły liczne sesje fotograficzne. Podczas 

tego spaceru towarzyszyła nam grupka kobiet oprowadzanych po skałkach i jaskiniach przez 

młodych instruktorów. Przyglądanie się próbom pokonania z liną łatwych dróg wywoływało 

liczne komentarze a widok czołgających się, ubłoconych postaci wychodzących z 

niewielkiego zacisku był tematem całego wieczoru.  

Po wyprawie w głąb ziemi turyści jaskiniowi byli nieco ubłoceni, brudni i zmęczeni. 

Już po zmroku, powłócząc nogami dotarliśmy na kwaterę. Przebrani, umyci, odświeżeni – 

odżyliśmy. A potem była pizzeria i wieczorna dyskusja przy piwie. Tym razem głównym 

tematem były bójki w knajpach. W naszym składzie był były mistrz Polski w boksie i doktor 

filozofii, który po studiach odbywał służbę wojskową w marynarce. Było czego słuchać. O 2 

w nocy Zbyszek Leń poszedł fotografować zamek w sztucznym oświetleniu. Pechowo 

wyłączono mu światło. 

Następnego dnia śliczna, słoneczna pogoda zapraszała na spacer. Celem niedzielnej 

wycieczki były Góry Towarne i rezerwat Góry Zielonej. Wśród białych skałek, na szczytach 

Towarnych, rozleniwieni upałem uczestnicy zalegali i nie wyrażali żadnej ochoty do ruchu. 

Mimo to weszli w podziemia. Jaskinia Towarna dostarczyła dużo uciech. Było ślisko i błotno. 

Przez kilkaset metrów trzeba było utrzymać równowagę wykorzystując dodatkowo łokcie, 

kolana, brzuch i boki. Niskie przejścia zmuszały do pokłonów i czołgania się. Panowała 

absolutna ciemność, którą z ledwością rozcinały słabe światła latarek. Te podziemia 

dostarczyły tylu wrażeń, że do kolejnej Jaskini w Zielonej prawie nikogo nie można było 
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namówić. Tylko Zbyszek, wraz z nieodłącznym aparatem postanowił mi towarzyszyć. A była 

to najładniejsza ze wszystkich zwiedzanych jaskiń.  

 

Wyjazd XXII  Karpacz 

Termin: 20-22 kwietnia 2007 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne (ok. 540) w Karpaczu koło dawnego dworca 

kolejowego 

1 dzień piątek: przyjazd do Karpacza,  

2 dzień sobota: przejazd PKS do Białego Jaru (ok. 716) – Łomnickie Rozdroże (803) – Droga 

Bronisława Czecha – Stara Polana (1067) – Kotki (1090) – Pielgrzymy (1204) – Słonecznik – 

(1423) - Kocioł Wielkiego Stawu (1408) – Młaki (1389) – rozdroże przy Spalonej Strażnicy 

(ok. 1427) – Schronisko Strzecha Akademicka (1258) – schronisko Samotnia (1183) – Kozi 

Mostek (1085) - Stara Polana (1067) – Rówienka (955) – świątynia Wang (ok. 890) – 

Karpacz Górny (ok. 830);  

długość 15,2 km; suma przewyższeń 828 m; suma obniżeń 664 m. 

Powrót PKS na miejsce noclegu. 

3 dzień niedziela: przejazd PKS do Łomnickiego Rozdroża (803) – schronisko Nad 

Łomniczką (1013) – dolina Łomniczki – Betonowy Most (ok. 760) – Szeroki Most (737) – 

Krucze Skały (ok. 626) – Karpacz (Łomniczka) (604) – okolice dawnego dworca PKP w 

Karpaczu (546);  

długość 10,7 km; suma przewyższeń 305 m; suma obniżeń 574 m 

Powrót do domów. 

Uczestnicy – 9 osób: Krystyna Chamielec, Piotr Dahlke, Mieczysław Kraziński, Anna 

Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Krzysztof Płociński, Emilia Raryta, Sylwia Kasperuk, Michał 

Witkowski 

 

Do Karpacza dojechaliśmy dwoma samochodami. Pierwszy, kierowany przez 

Michała, wyjechał z Kalisza rano a dojechał przed zmrokiem. Drugi wyjechał po południu i 

dotarł tuż po zmroku. Ruszyły przygotowania do kolacji. Stół udekorowano żonkilami i na 

potrawy nie starczało miejsca. W końcu odstawiono kwiaty a na ich miejsce postawiono 

wysmukłe, napełnione naczynia szklane. Naczynia się zużywały, ale z podróżnych toreb 

wyłaniały nowe.  

W sobotę, mimo ciężkiego przebudzenia, cała grupa biegiem dotarła do przystanku 

autobusowego. Po chwili oczekiwany pojazd podjechał i uniósł wycieczkowiczów do węzła 

szlaków w Białym Jarze. Ścieżka w górę potoku Pląsawa była kamienista i wymagała wielu 

odpoczynków i uzupełnień. Uczestnicy wiele zawdzięczają Mietkowi, który narażając całość 

swych nóg dostarczał kolejne butelki ożywczej wody. Mimo licznych oznak zniechęcenia 

piechurzy dotarli do położonej wśród gór i lasów Wielkiej Polany. Tam, zaznajomili się ze 

szczegółami dalszej trasy. Trójka z nich, Mila, Syla i Krzyś poczłapała do najbliższego 

schroniska. Ci ambitniejsi skierowali się ku widocznej w dali grupie skalnej Pielgrzymów. Po 

dojściu do niej okazało się, że ścieżka pokryta jest śniegiem, fragmentami zlodowaciałym i 

stwarzającym duże trudności w poruszaniu się. Nie zważając na to, ale jednocześnie bardzo 

uważając, wszyscy podążyli dalej, do skały zwanej Słonecznikiem. Po wyjściu z lasu i 

wkroczeniu w strefę kosodrzewiny ukazały się wspaniałe widoki na Kotlinę Jeleniogórską i 

Przedgórze Kaczawskie. Mimo niezbyt długiego podejścia grupa rozciągnęła się 

niemiłosiernie. Jedni szli i spoglądali przed siebie, inni, co chwilę przypominali sobie, że za 

nimi też są wspaniałe widoki, a Piotrek szedł na końcu i tocząc pianę, przeklinał jakość 

materiału swoich spodni, klejących się do ud. 

Ekipa kontynuowała marsz i brodząc w topniejącym i usuwającym się spod nóg 

śniegu, strawersowała zbocze Smogorni nad Wielkim i Małym Stawem. Wszelkie postulaty, 
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aby zejść prosto w dół żlebem zostały odrzucone. Jedynie Piotrek nie brał udziału w tych 

rozważaniach, bo idąc ponuro na końcu, rozmyślał nad niedostatkami swojej odzieży. Na 

rozdrożu przy spalonej strażnicy uczestnicy opuścili szlak grzbietowy i udali do Strzechy 

Akademickiej. Głównym celem było napełnienie Piotra śledziami z czekoladą. Taka dawka 

kalorii, witamin i soli mineralnych pozwoliła wszystkim dotrwać do piwa w Samotni. Nad 

Małym Stawem śnieg skrzył się w słońcu, było ciepło, leniwie i spokojnie. Nikomu nie 

chciało się ruszać a wspaniała widoczność spowodowała, że wszyscy długo kontemplowali 

niezwykłe otoczenie. Zejście do Karpacza wynikało z rozsądku, a nie chęci dalszej wędrówki.  

Na wieczornym przyjęciu imieninowo – urodzinowym znowu wprowadzono żonkile, 

które ponownie ustąpiły miejsca potrzebniejszym przedmiotom. 

W niedzielę panowała słoneczna, bezwietrzna, wręcz upalna pogoda. Po dojechaniu 

autobusem do dolnej stacji kolejki na Kopę okazało się, że wyciąg jeszcze nie jest czynny. 

Awaryjny szlak prowadził doliną Łomniczki. Ekipa dotarła tylko do schroniska. Dalej szlak 

był zamknięty ze względu na groźbę lawin. Gospodarz schroniska okazał się człowiekiem 

niezwykle wesołym i serdecznym. Rozmowa, przeplatana opowiadaniem dowcipów, długo 

się ciągnęła. Do towarzystwa dołączyły psy i koty. Momentami ich skowyt zagłuszał 

wszystko. Do miejsca zakwaterowania grupa wróciła późnym popołudniem, niekoniecznie 

wybierając najkrótszą drogę.  

W drodze powrotnej do Kalisza Michał testował bez mapy nowy wariant drogi 

omijający Wrocław. W ten sposób jego załoga zwiedziła kilka nieznanych sobie 

miejscowości. 

 

Wyjazd XXIII  Międzygórze 

Termin: 12-14 października 2007 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne „Czarodziejka” (ok. 640) w Międzygórzu  

1 dzień piątek: przyjazd do Międzygórza,  

2 dzień sobota: Międzygórze (ok. 640) – Jawornica (714) - schronisko Na Śnieżniku (1218) – 

Jaskółcze Skały (1303) - Śnieżnik (1425) – źródło Morawy (1380) – Śnieżnik (1425) – 

Przełęcz Śnieżnicka (1126) – Mariańskie Skały (1148) – Żmijowiec (1153) – Żmijowa Polana 

(1049) – zbocza Jaworowej Kopy – zbocza Lesieńca – Góra Parkowa (ok. 800) - centrum 

Międzygórza (ok. 583) – miejsce noclegu (ok. 640);  

długość 22,3 km; suma przewyższeń 1156 m; suma obniżeń 1156 m 

3 dzień niedziela: Międzygórze (ok. 640) – centrum Międzygórza (ok. 583) – Śnieżna polana 

(ok. 740) - Ogród Bajek (780) – pod Igliczną (763) – kościół Marii Śnieżnej (ok. 830) - 

schronisko Maria Śnieżna (776) – zbocza Iglicznej – zbocza Toczka – Wodospad Wilczki 

(570) – miejsce noclegu (ok. 640); Powrót do domów. 

długość 5,6 km; suma przewyższeń 302 m; suma obniżeń 302 m  

Uczestnicy – 5 osób: Tomasz Gorzelany, Mieczysław Kraziński, Ludmiła Kasper, Anna 

Matyjasz, Jerzy Matyjasz,  

 

Tym razem wystarczył jeden samochód. Tłok na tylnym siedzeniu nie przeszkadzał 

wprawnym rajdowiczom w żonglowaniu napitkiem, popitkiem i kanapkami. Do Międzygórza 

dotarliśmy po zmroku, a poszukiwania „Czarodziejki” zakończyły się powodzeniem. 

Przyzwyczajeni do podróży w jednej kabinie, dostaliśmy jeden wspólny pokój. Miejsca w 

nim było tyle, że oprócz nas i naszych bagaży zmieściłby się jeszcze nasz samochód i do tego 

rozłożony na części. 

W sobotę całą piątką powędrowaliśmy w górę rzeki Wilczki. Droga, potem ścieżka 

prowadziła wśród lasów i skałek do schroniska położonego na rozległej Hali pod 

Śnieżnikiem. Bufet schroniska przyciągał, a nie zachęcał do dalszej wędrówki. Przemogliśmy 

się jedna, odstąpiliśmy od stołu i kontynuowaliśmy marsz na najwyższe wzniesienie 
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wschodnich Sudetów. Po wyjściu z lasu i kosodrzewiny ukazał się widok na Kotlinę Kłodzką, 

Góry Złote, Jaworniki. 

Śnieżnik był najwyższym punktem na trasie wycieczki. Znaleźliśmy się na wysokości 

1425 m n.p.m., pokonując pieszo ponad 800 m różnicy wysokości. Na szczycie panowała już 

zima. Biała szadź pokrywała kamienie i trawy. Wyraźnie widać było ruiny zburzonej wieży 

widokowej i schroniska. Widok na wszystkie strony świata warty był włożonego wysiłku. 

Potem przekroczyliśmy granicę i powędrowaliśmy do źródła Morawy – rzeki, która wpada do 

Morza Czarnego. Ze smutkiem pokiwaliśmy głowami nad kolejnym zburzonym 

schroniskiem, z którego zachowały się tylko piwnice, a w nich stały jeszcze resztki łóżek i 

wyposażenia. Wróciliśmy na Halę pod Śnieżnikiem, uszczupliliśmy odrobinę zapasy bufetu 

schroniskowego i skierowaliśmy ku grzbietowi Żmijowca, którym po dłuższym marszu 

doszliśmy na grzbiet Czarnej Góry. Zmierzchało, gdy trawersowaliśmy zbocza Jaworowej 

Kopy. Mrok zastał nas na stokach Lesińca. Strome, niewygodne, pokryte kamieniami i 

śliskimi liśćmi ścieżki pokonywane w ciemnościach dostarczyły mnóstwo emocji. 

W niedzielę dalej panowała słoneczna, bezwietrzna pogoda. Najpierw podziwialiśmy 

zabytkowe domy Międzygórza, budowane na wzór szwajcarskich i norweskich. Potem dysząc 

i pocąc się obficie, dotarliśmy do Ogrodu Bajek – niewielkiego terenu pokrytego rzeźbami 

postaci z bajek całego świata. Po sesji fotograficznej ruszyliśmy do Sanktuarium Marii 

Śnieżnej na zboczach Iglicznej. Sprzed uroczego kościółka rozciągał się wspaniały widok na 

Kotlinę Kłodzką, Góry Bystrzyckie i Orlickie, Góry Sowie. Wraz z pątnikami zwiedziliśmy 

świątynię, a następnie z rozkoszą zasiedliśmy na tarasie pobliskiego schroniska. Słońce grzało 

i było nam wspaniale. Po dłuższym czasie z trudem podnieśliśmy się i zeszliśmy do 

wodospadu Wilczki, który obejrzeliśmy i z góry, i z dołu, i z boku. Potem było już 

Międzygórze i powrót do domów.  

 

Wyjazd XXIV  Polanica - Zdrój 

Termin: 25-27 kwietnia 2008 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne (ok. 380) w Polanicy - Zdroju  

1 dzień piątek: przyjazd do Polanicy - Zdroju,  

2 dzień sobota: Polanica – Zdrój (ok. 380) – ul. Mariańska (ok. 400) – ul. Warszawska (ok. 

380) – Sokołówka (ok. 450) – ul. Wł. Reymonta (ok. 530) – klasztor oo. Sercanów (ok. 490) 

– Przełęcz Sokołowska (564) – zbocza Toczka (ok. 700) – zbocza Rówienek (ok. 750) - 

zbocza Łysiny (ok. 800) – Łomnicka Równia (875) – Anielska Kopa (ok. 850) – pod Barciem 

(825) - Wojtowska Równia (845) - Huta (ok. 820) – Zalesie (ok. 600) – Stara Bystrzyca (ok. 

400) – Bystrzyca Kłodzka (349) – przejazd PKP na miejsce noclegu, 

długość 23,8 km; suma przewyższeń 648 m; suma obniżeń 665 m  

3 dzień niedziela: Polanica – Zdrój (ok. 380) – dworzec PKS (ok. 350) – pensjonat Malwa 

(ok. 390) – Piekielny Labirynt (ok. 500) – pod Wolarzem (623) - Wolarz (852) – Rudnik 

(826) – potok Zajęcznik (ok. 600) – rozdroże pod Błażkową Sępią (ok. 750) – potok 

Leszczyniec (582) – schronisko Pod Muflonem (708) – pod Nawojową (634) – Papiernia w 

Dusznikach (ok. 470) – przystanek PKS (ok. 480) - przejazd PKS na miejsce noclegu. Powrót 

do domów. 

długość 14,5 km; suma przewyższeń 758 m; suma obniżeń 600 m  

Uczestnicy – 7 osób: Krystyna Chamielec, Tomasz Gorzelany, Mieczysław Kraziński, 

Ludmiła Kasper, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Michał Witkowski 

 

Polanica Zdrój przywitała nas deszczem. Prognozy były różne, a nadzieja na lepszą 

pogodę – taka sobie. 

W sobotę, zagłębiwszy się w las a potem klucząc bocznymi uliczkami, cała siódemka 

ruszyła w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej. Entuzjazm do marszu nie był nadmierny. Od 
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samego początku pilnie wypatrywano jakiegoś przybytku handlowego. Wkrótce pojawił się. 

Pierwszy przystanek wypadł tuż za stacją kolejową. Dwa sklepy zapraszały. Uczestnicy 

skorzystali z nich, a po długiej przerwie z niechęcią opuścili dobrze zaopatrzony rejon i 

ruszyli szlakiem ku Bystrzycy. Droga wiodła wśród małych osiedli i łagodnie wznosiła ku 

pokrytym lasami szczytom Gór Bystrzyckich. Pogoda sprzyjała. Słońce przestało się kryć za 

chmury. Kurtki i bluzy kolejno znikały w plecakach. Spod Przełęczy Sokołowskiej 

rajdowicze skręcili do muzeum misyjnego zgromadzenia oo. Sercanów. Miły młody brat 

opowiedział trochę o zakonie, o misjach i o zebranych eksponatach. Wszystkie, przywiezione 

przez zakonników przedmioty z Afryki oraz Ameryki Południowej mieściły się w niewielkiej 

sali. Zwiedzanie nie trwało długo. Po wyjściu wydawało się, że słońce jeszcze mocniej grzeje. 

Droga uporczywie, choć łagodnie wznosiła się i pot lał się po plecach. Monotonię marszu 

przerywały rozległe, imponujące widoki na kotlinę Kłodzką, Góry Bardzkie, Złote, Masyw 

Śnieżnika. Malownicza trasa wiodła do miejscowości Huta i Zalesie. Na łąkach wędrowcom 

towarzyszyły łany wiosennych kwiatów. Widok zabudowań poprawił humory. Niestety do 

najbliższego sklepu było jeszcze daleko. Piechurzy pracowicie deptali twardy asfalt i dopiero 

po sześciu godzinach marszu weszli w zabudowania Bystrzycy. Pierwsza napotkana 

restauracyjka okazała się bardzo dobra i mimo chwilowego zwątpienia spowodowanego 

dłuższym oczekiwaniem na piwo, wędrowcy pozostaliby w niej nie wiadomo jak długo. 

Przypomnienie o ostatnim pociągu spowodowało szybki wymarsz i przejście w ekspresowym 

tempie obok największych zabytków miasta. A potem miarowy stukot kół o szyny usypiał 

kolejnych podróżnych. Na stacji w Polanicy nikt już nie chciał poznawać piechotą uroki 

miasta. Taksówki powiozły uczestników na miejsce noclegu. 

W niedzielę, po trudach ubiegłego dnia, większość rajdowiczów postanowiła zwiedzić 

Polanicę. Z Lusią i Mietkiem udaliśmy się na wycieczkę do Dusznik Zdroju. Mocna ekipa z 

pogardą odrzuciła kuszące miejskie propozycje spędzenia czasu i z obojętnością 

przemaszerowała obok gościnnie otwartych drzwi barów i restauracji. Potem trasa wiodła 

przez doliny, zbocza i szczyty Gór Bystrzyckich. Długie podejścia, strome zejścia, błoto 

urozmaicały drogę. Na otwartych przestrzeniach podziwiano widoki otwierające się na Góry 

Sowie, Stołowe, Orlickie. Przy schronisku „Pod Muflonem” nasz trójka zatrzymała się na 

tarasie widokowym na dłuższy odpoczynek. U stóp rozłożyły się zabudowania Dusznik. Dalej 

ciągnęły się różnokolorowe pola, a na horyzont zamykały szczyty niezidentyfikowanych gór. 

Kontemplację uroczego widoku zakłócały okrzyki dzieciarni i komentarze licznych 

wczasowiczów. Ostro opadająca droga doprowadziła asnykowców do zabytkowej papierni. 

Niestety muzeum było już zamknięte. Tego dnia, to autobus PKS zawiózł uczestników do 

Polanicy. 

 

Wyjazd XXV  Harrachov 

Termin: 14-17 sierpnia 2008 

nocleg: hotel Varsavjianka (ok. 680) w Harrachowie  

1 dzień czwartek: przyjazd do Harrachowa,  

2 dzień piątek: Harrachow (ok. 680) – pod wodospadami Mumlawy (784) - Mumlawskie 

Wodospady (800) – Karkonoskie Śniadanie (1031) – Łąka Panczawska (1340) -Labská bouda 

(1301) – źródło Łaby (1387) – Łąka Łabska (1369) - Vosecka bouda (1252) – Na Pastvine 

(1134) - Mumlavska bouda (770) – Harrachow (ok. 680) 

długość 23,3 km; suma przewyższeń 784 m; suma obniżeń 784 m  

3 dzień sobota: przejazd do Hejnic, zwiedzanie kościoła – przejazd do Frydlantu, zwiedzanie 

zamku - powrót 

4 dzień niedziela: Harrachow (ok. 680) – Riżoviste (725) – Ručičky (968) – Pod Łysą Górą 

(1099) – Dvoračky (1140) – Pod Łysą Górą – Ručičky – Čertova plań (974) – U čhadla (917) 

– Spolana (830) – Riżoviste – Harrachow (ok. 680) Powrót do domów. 
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długość 15,0 km; suma przewyższeń 493 m; suma obniżeń 493 m  

Uczestnicy – 3 osoby: Ludmiła Kasper, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz 

 

Gdzieś za Ostrowem, ale przed Wrocławiem Lusia zapytała nas: kto jedzie w drugim 

samochodzie? Nie mogła uwierzyć, że nie ma drugiego samochodu. Jechaliśmy w trójkę. 

Harrachow przywitał nas deszczem. Zinterpretowaliśmy ten fakt w sposób właściwy. 

Uznaliśmy, że po deszczu musi zaświecić słońce. Ponieważ zapadł zmierzch, więc doszliśmy 

do kolejnego wniosku, że słońce już dziś nie zaświeci. W dalszych rozważaniach uznaliśmy, 

że właściwsze jest powiedzenie, iż po deszczu niekoniecznie świeci słońce. Kolejne odkrycia 

już były na końcu języków, ale były one zbyt suche, aby oddać złożoność naszych myśli. Całe 

szczęście, że w Czechach nie jest trudno znaleźć uroczą knajpkę z dobrym piwem. 

W piątek rano, pogoda może nie zapraszała do wędrowania, ale na pewno nie była 

temu przeciwna. Do Mumlawskich Wodospadów towarzyszył nam tłum zwiedzających. 

Potem był spokój, szum potoku i wiatru. Obok miejsca zwanego Karkonoskim Śniadaniem 

weszliśmy na ścieżkę prowadzącą ku grani. Im wyżej podchodziliśmy, tym mniej 

widzieliśmy. Chmury chodziły nie wiadomo skąd. Z góry, z doliny? Na Panczewskiej Łące 

dostrzegaliśmy tylko żwir pod stopami i najbliższe kosówki. Dalej szara masa zasłaniała 

wszystko. Dopiero kilka metrów przed Łabską Boudą zobaczyliśmy jej wstrętne betonowe 

ściany. W schronisku kłębił się tłum mokrych wycieczkowiczów. Szybko opuściliśmy 

nieprzytulne wnętrze i podążyliśmy do źródła Łaby. Zacinający deszczyk nie pozwolił na zbyt 

długie kontemplowanie niewielkiej cembrowiny i wypływającej strugi wody. Vażecką Boudę 

powitaliśmy z serdecznym uśmiechem. Tym bardziej, że w zabytkowej sali znalazł się wolny 

stolik i miły kelner. Popijaliśmy piwo i nadsłuchiwaliśmy odgłosów ulewy, która nie 

oszczędzała nikogo na zewnątrz. Schodzenie do Harrachowa rozpoczęliśmy, gdy z deszczu 

pozostały tylko kałuże. 

Prognozy pogody na sobotę były fatalne. Gór nie było widać. Wsiedliśmy do 

samochodu i ruszyliśmy na północny zachód. Wjechaliśmy w Izery i natychmiast zostaliśmy 

spowici gęstymi chmurami. Dopiero przed Hejnicami mogliśmy zobaczyć coś więcej, niż 

tylko szosę i najbliższe drzewa na poboczu. Fasada kościoła w Hejnicach była w remoncie, a 

piękne wnętrze przyciągało uwagę. Po drodze do Frydlantu rozpadało się na dobre. Z trudem 

zaparkowaliśmy na placu u podnóża zamku. Kasjerka oznajmiła, że oprowadzanie w języku 

polskim będzie za niecałe dwie godziny. Postanowiliśmy zwiedzić miasto. Po kilku minutach 

zmieniliśmy zamiar. Strugi deszczu wdarły się w nasze spodnie i buty. Marzyliśmy o cieple 

pod dachem. Znaleźliśmy knajpkę prowadzoną przez skośnookiego przybysza. Szczęśliwi 

zamówiliśmy herbatę. Niestety, okazało się, że drzwi do lokalu są na stałe otwarte. Mokre 

zimno wpełzało na nasze kolana. Potem dostało się do butów i na plecy. Woleliśmy jednak 

tak trwać, niż moczyć się dalej na zewnątrz. Tuż przed godziną rozpoczęcia zwiedzania 

stawiliśmy się przed wrotami zamku. My byliśmy punktualni, ale nie nasza przewodniczka. 

Po sprawdzeniu biletów, moknąc na dziedzińcu, musieliśmy wysłuchać historii okolicy, 

budowli i właścicieli. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy wstąpiliśmy na komnaty. Było warto czekać. 

Po powrocie do hotelu Luśka zapakowała się do naszego łóżka pod dwie kołdry i 

faszerowała się prochami, wrzątkiem i nalewkami. Obie panie mędziły coś o winie 

nieznanego mi bliżej kierowniczka.  

W niedzielę, mimo protestów żeńskiej części ekipy, poszliśmy w góry. Im dłużej 

szliśmy, tym pogoda stawała się ładniejsza. Przez liście przemykały promienie słońca. Nudne 

podejście nie było już takie męczące. Wyszliśmy z lasu na narciarskie zbocza, a świat stawał 

się coraz to rozleglejszy. Wraz z nami wygodną drogę deptały liczne grupki turystów. 

Niestety, ich celem również było własne krzesło w schronisku w Ručičkach. Panorama z 

tarasu schroniska była wspaniała, ale siedzieć na czymś nie było. Ruszyliśmy z powrotem. Po 

kilku kilometrach Ania stawiła zdecydowany opór. Zupełnie ją nie interesowało podejście i 
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bliższe zaznajomienie ze słynną skocznią narciarską. Schodziliśmy do Harrachowa w pełnym 

słońcu. Żal było odjeżdżać. 

 

Wyjazd XXVI  Lubawka 

Termin: 14-16 listopada 2008 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne „Ostoja”(ok. 520) w Lubawce  

1 dzień piątek: przyjazd do Lubawki,  

2 dzień sobota: Lubawka agroturystyka (ok. 520) – ul. Lipowa (ok. 510) – Święta Góra (701) 

– dolna stacja wyciągu (ok. 530) – Przełęcz Pośródka (605) – Przełęcz Ulanowicka (535) – 

Płonina (626) – Rozdroże Trzy Buki (ok. 688) – zbocza Starca (ok. 710) - Krucza Skała (681) 

– rozdroże pod Kruczą Skałą (ok. 530) – Lubawka Gambit (ok. 495) – Lubawka 

agroturystyka  

długość 13,7 km; suma przewyższeń 462 m; suma obniżeń 462 m  

3 dzień niedziela: przejazd do Zaclerza – Zaclerz rynek (623) – zamek (668) - Nad 

Porcelánkou (754) -  Zaclerski Grzbiet – Biały krzyż (781) - Hubertus bouda (ok. 850) – 

Vízovský kříž (851) - Rychorski krzyż (961) – Kutna (1002) – Rychorska bouda (994) – 

Kutna (1002) – Dworski las (1033) – zbocza Kamienia – rozdroże pod Wierchami (ok. 710) – 

Prkenny Dul (ok. 575) - przejazd na miejsce noclegu. Powrót do domów. 

długość 12,3 km; suma przewyższeń 463 m; suma obniżeń 487 m  

Uczestnicy – 8 osób: Krystyna Chamielec, Piotr Dahlke, Tomasz Gorzelany, Mieczysław 

Kraziński,  Zbigniew Leń, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Michał Witkowski 

 

Lubawka przywitała nas Strażą Graniczną zabawiającą się czatowaniem na błędy 

kierowców. Michał nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym oznaczonym znakiem 

„stop”. Gospodarz, od którego wynajmowaliśmy domek, okazał się nad wyraz serdecznym 

człowiekiem. Zapewnił nas, że załatwi anulowanie mandatu. Z wdzięczności 

poczęstowaliśmy go mocniejszym płynem. Wraz z kolejnymi butelkami pewność gospodarza, 

co do załatwienia sprawy po odrobinie malała. Trzymał jednak fason, wypijał nasz alkohol do 

piątej rano, a potem wsiadł w samochód i pojechał do domu. 

W sobotę, Piotrek namówił Tomka na gruntowne zwiedzenie wybranych obiektów 

Lubawki. Argumenty, jakich użył Piotrek nie były merytoryczne, ale pobudzały wyobraźnię i 

zmysł smaku. Pozostali, czyli my, śladami dawnych pątników, weszliśmy na Świętą Górę. 

Mijane kapliczki nie wzbudziły takich dyskusji, jak nachylenie stoku i możliwości zjazdów 

narciarskich ze szczytu. Aby dokładniej przekonać się o walorach tamtejszej trasy zjazdowej 

pokonaliśmy ją pieszo. Następnie w Ulanowicach popatrzeliśmy na podupadające 

zabudowania gospodarstwa opata i remontowany kościół. Dalej po łagodnie wznoszących i 

opadających duktach leśnych doszliśmy do Kruczej Skały. Wiatr świstał koło uszu, a niebo 

przybrało szary kolor. Widoki były piękne, ale myśl o obiedzie nie pozwoliła na długie 

podziwiania. Stromym, śliskim zboczem doszliśmy do podnóża gór. Zajrzeliśmy jeszcze pod 

skocznie narciarską i pomaszerowaliśmy do rynku w Lubawce, gdzie spotkaliśmy dziwnie 

radosnych kolegów. Z serdecznym uśmiechem zasiedli z nami za stołem miłej restauracji. 

Wieczorem odwiedził nas gospodarz z przykrą wiadomością, że mandat trzeba zapłacić. 

Zadbaliśmy, żeby wyszedł wcześniej niż poprzedniego wieczoru. 

Niedzielna pogoda była kapryśna. W drodze do Zaclerza deszczyk zmył szyby 

samochodu, a już na rynku w Zaclerzu świeciło słońce. Podeszliśmy do zamku. Niestety 

ogrodzenie i kłódki skutecznie uniemożliwiły bliższą znajomość. Dalej wędrowaliśmy 

wygodnymi drogami, początkowo wśród lasów, potem łąk i znowu lasów. Pogoda psuła się. 

Ostatnie metry podejścia do Rychorskiej boudy przebyliśmy w gęstej mgle. Czesi w 

schronisku nie byli zainteresowani naszymi złotówkami, więc im ich nie zostawiliśmy. 

Herbatę, postanowiliśmy wypić na dole. Malowniczą ścieżką wiodącą przez Dworski Las 



 16 

doszliśmy do wybudowanej przed wojną, na wypadek wojny linii obronnej. Umocnienia nie 

przydały się do obrony. My zwiedziliśmy dwa bunkry, które niszczą deszcze, wiatry i turyści. 

Mimo słabej widoczności, klucząc wśród pól i lasów doszliśmy do tras zjazdowych Zaclerza. 

Jeszcze tylko obiad w uroczej knajpce w Prkennym Dule i mogliśmy wracać do Kalisza. 

 

Wyjazd XXVII  Jarnołtówek 

Termin: 24-26 kwietnia 2009 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne Giemzikówka (ok. 410) w Jarnołtówku  

1 dzień piątek: przyjazd do Jarnołtówka,  

2 dzień sobota: Jarnołtówek (ok. 410) – Przełęcz pod Pasterską (ok. 460) – schronisko Pod 

Kopą Biskupią (ok. 788) – Biskupia Kopa (890) - Przełęcz pod Kopą (711) – Srebrna Kopa 

(785) - Przełęcz pod Zamkową Górą (508) – Płuczkowa Droga (ok. 420) – Stara Leśniczówka 

(ok. 450) – Przełęcz pod Pasterską – Jarnołtówek,  

długość 9,8 km; suma przewyższeń 500 m; suma obniżeń 500 m  

3 dzień niedziela: przejazd do Głuchołazów – plac z Amorkiem (ok. 300) – Rezerwat nad 

Białką (307) – kaplica Św. Anny – Przednia Kopa (495) – zbocza Średniej Kopy (ok. 530) – 

Siodło (505) – plac z Amorkiem w Głuchołazach. Zwiedzanie starówki w Głuchołazach i 

powrót do domów. 

długość 8,4 km; suma przewyższeń 300 m; suma obniżeń 300 m  

Uczestnicy – 10 osób: Jacek Czechowski, Milana Czechowska, Piotr Dahlke, Józef 

Jaworowicz, Ludmiła Kasper, Zbyszek Leń, Maciej Marchwicki Anna Matyjasz, Jerzy 

Matyjasz, Andrzej Zmyślony 

 

Dwa samochody, w pełni wypełnione ludźmi, spotkały się pod Giemzikówką w 

Jarnołtówku koło Głuchołazów. Po rozpakowaniu i rozlokowaniu zeszliśmy do sali z zimnym 

kominkiem. Wszystkie wyłożone specjały zostały przebite przez misę z deserem wykonanym 

przez Lusię. „Zemsta anakondy” rozpływała się w ustach. 

Sobota została przeznaczona na zdobycie Kopy Biskupiej – najwyższego szczytu 

polskich Gór Opawskich. Rano, przy pięknej słonecznej pogodzie, uczestnicy zaczęli się 

zbierać przed domem. Długo czekaliśmy na ostatnich spóźnialskich. Mimo obaw dezercji – 

wszyscy wyszli. Najpierw był asfalt zakosami wspinający się wśród zabudowań Jarnołtówka. 

Potem nastał pierwszy odpoczynek. Kolejne odpoczynki przedzielały łąki i lasy. Dłuższy 

popas należało obwieścić w malowniczo położonym schronisku PTTK. Rozkoszowano się 

słońcem i lekkim wiatrem, a gdy tego było mało pilnie prześledzono lokalny jadłospis i 

efektywność bufetu. Kolejny postój, już na szczycie, połączono z pozowaniem do licznych 

zdjęć „strażackich” i fachowymi rozmowami o kolarstwie górskim. Nikogo nie interesowało 

wejście na wieżę widokową. Uznano, że cena zaproponowana przez Czechów jest wybitnie 

zaporowa. Piwo było tańsze. Zejście stromą ścieżką dostarczyło nowych wrażeń. Granica na 

nikim nie zrobiła wrażenia. Mimo to, pamięć o wopistach okazała się nadal żywa, a 

opowieściami o spotkaniach z wopistami można było straszyć niegrzeczne dzieci.  Podejście 

na Srebrną Kopę okazało się długie, a zejście z niej strome i męczące. Kiedy już wszyscy byli 

przekonani, że wygodna droga doprowadzi do miejsca noclegu, zmieniliśmy kierunek i 

ostrym podejściem doszliśmy do szlaku, który powiódł nas do domu. Z radością powitaliśmy 

miejsce noclegu. Aby zregenerować siły nadwątlone spacerem popływaliśmy jeszcze 

godzinkę w pobliskim krytym basenie. Tymczasem Andrzej z Piotrkiem uruchomili grilla. 

Stanęliśmy wokół paleniska. Kiełbasek był nadmiar. Objedzeni i lekko zmarznięci 

przenieśliśmy się do świetlicy. Tej nocy tylko Piotrek był czegoś niespokojny i koniecznie 

chciał o tym pogadać z Józiem. 

W niedzielę spakowaliśmy się i przejechaliśmy do Głuchołazów. O dziwo, mimo 

wczorajszych trudów, ponownie wszyscy ruszyli na trasę. Początkowo wysokim brzegiem 
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Białej Głuchołaskiej, potem przez dawne tereny złotonośne wspięliśmy się na Przednią Kopę. 

Droga pod górę pięła się monotonnie a miłym urozmaiceniem było fotografowanie się na tle 

kaplicy Świętej Anny. Ruiny dawnego schroniska wywołały tylko przykrość.. Następnie leśną 

drogą doszliśmy do zniszczonych kapliczek kalwarii. Pilnie je liczyliśmy, ale na pewno każdy 

z nas którejś nie zauważył. Po powrocie do Głuchołazów postanowiliśmy zwiedzić samo 

miasto. Po obejrzeniu, specjalnie otworzonego na prośbę Józia, kościoła Świętego 

Wawrzyńca i wieży Bramy Górnej towarzystwo z niecierpliwością ulokowało się w jedynej 

czynnej restauracji. Pozostałe zabytki przegrały z kotletem. 

 

Wyjazd XXVIII  Sosnówka Dolna 

Termin: 6-8 listopada 2009 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne Nad Zalewem (ok. 370) w Sosnówce Dolnej  

1 dzień piątek: przyjazd do Sosnówki,  

2 dzień sobota: Sosnówka (ok. 370) – Złoty Widok – Grodna (506) – Staniszów skrzyżowanie 

(ok. 390) – Witosza (484) – Pałac Staniszów (ok. 420) – Dom Tyrolski w Mysłakowicach 

(ok. 380) – Mysłakowice nad Łomnicą (ok. 370) – Park w Mysłakowicach – Grzebień (420) – 

Głębock (ok 400) – Sosnówka skrzyżowanie (ok. 380 – Sosnówka Dolna, 

długość 16,8 km; suma przewyższeń 419 m; suma obniżeń 419 m  

3 dzień niedziela: przejazd do Zachełmia – Podzamcze (359) – Żelazny Mostek (544) – 

Przełęcz Żarska (574) – Chojnik (627) – powrót do Zachełmia. Zwiedzanie starówki w 

Jeleniej Górze i powrót do domów. 

długość 5,4 km; suma przewyższeń 281 m; suma obniżeń 281 m  

Uczestnicy – 8 osób: Krystyna Chamielec, Tomasz Gorzelany, Mieczysław Kraziński, Józef 

Jaworowicz, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Jakub Wilk, Michał Witkowski 

 

Na początek było człapanie, z licznymi przystankami na zdejmowanie kolejnych 

warstw odzieży. Rajdowicze, zajęci pilnym obserwowaniem ścieżki, przeoczyliby nawet 

pozostałości zamku myśliwskiego wybudowanego w kształcie sztucznych ruin. Skierowanie 

ich w kierunku wierzchołka Grodnej, stanowiącej kulminację Wzgórz Łomnickich, 

skwitowali z rezygnacją. Skoro trzeba, to trzeba. Kilka płaskich kamieni leżących niedaleko 

zamku powitali z ulgą – dalej nie trzeba było wchodzić. Ba, można nawet usiąść. Z plecaków 

wyskoczyły bułki, puszki i łakocie. Tylko Kubuś buszował po okolicy i ze zdziwieniem 

przyjmował próby okiełzania swojej osoby. Potem była urokliwa, łatwa droga sprowadzająca 

do kościoła w Staniszowie. Ponieważ obejście kościoła nie nastręczało trudności, wszyscy w 

nim uczestniczyli. Kolejnym celem było wzniesienie Witosza z jego granitowymi formami i 

jaskiniami powstałymi w wyniku pękania skały. Na szczyt prowadziły schody, które 

większość uczestników przyjęła z niedowierzaniem, potem złorzeczeniem i próbami ustalenia 

miejsca budowy windy. Windy nie było, ale były poręcze. Chyba tylko dzięki nim niektórzy 

wspinacze dotarli do małej groty powstałej na skutek nałożenia się granitowych głazów. 

Konstrukcja ta nie wszystkim przypadła do gustu. To, że tak tam stoi od milionów lat nie 

miało większego znaczenia. Wszak każdy kamień może się obsunąć. Niepodważalny dowód 

na ruchy kamieni został znaleziony i wszechstronnie omówiony na szczycie Witoszy. Kiedyś 

stał tam pomnik Bismarca. Brak samego pomnika można było wytłumaczyć powojennym 

pojmowaniem historii, ale ubytki w cokole pomnika pruskiego wodza zostały przypisane 

licznym ruchom górotworu. Wiele kamieni, budujących niegdyś cokół, stoczyło się po 

zboczu. Skoro solidna pruska budowa nie wytrzymała nawet stu lat, to czy luźna kamienna 

struktura groty może wytrzymać ich miliony?  

 



 
 

rys. Kuba Wilk



Kolejne tematy do omówienia dostarczyła restauracja w pałacu w Staniszowie. 

Zachwyciła ona przytulnymi salami, utrzymanymi w stylu epoki i spowodowała lekki 

wstrząs. Dużym przeżyciem był widok paleniska kominka wypełnionego stosem 

zabytkowych niemieckich książek. Jeszcze większe wrażenie zrobiły rachunki za wypitą 

herbatę. Natomiast bez szczególnych doznań obejrzano pałac królewski w Mysłakowicach, w 

którym obecnie mieści się szkoła. Niedługo potem, po zwiedzeniu poewangelickiego kościoła 

z oryginalnymi kolumnami z Pompei turyści zasiedli w pobliskiej karczmie. Nikt nie zważał 

na zapadający zmrok i na stołówkowy, wręcz szpetny wygląd lokalu. Talenty kucharza 

zmaterializowane w pełnych talerzach były ważniejsze. Potem nastąpił kilkukilometrowy 

powrót przez wzgórza i lasy, odbyty w zupełnych ciemnościach, a który był możliwy tylko 

dzięki jedynej latarce trzymanej z dumą przez Kubę. Niedzielę rozpoczęła informacja o 

zdematerializowaniu się portfela Michała. Kolejne przeszukania michałowych kieszeni, 

bagaży, sypialni, agroturystyki, tudzież obejścia z samochodem włącznie nie dawały 

rezultatu. Dogłębne rozłożenie na czynności pierwsze wczorajszego dnia doprowadziło 

Krysię i Michała do wniosku, że tylko na szczycie Witoszy portfel mógł utracić właściciela. 

Rozważania te doprowadziły do ponownego wstąpienia na Witoszę. Portfela nie znaleziono, 

ale widok doliny spowitej mgłami, z których wyłaniały się szczyty poszczególnych wzgórz, 

godny był nawet większego wysiłku. Po śniadaniu uruchomiono samochody. Michał z Krysią 

pojechali zgłosić zgubę. Pozostali, kilka kilometrów dalej, w Zachełmiu porzucili pojazdy i 

pieszo skierowali w kierunku góry Chojnik. Tam, na jej szczycie czekały ruiny zamku, który 

podobno nigdy nie został zdobyty przez wroga. Szybko stało się zrozumiałe, dlaczego 

potencjalni zdobywcy okazywali tak mało zapału. Pokonywanie stromej i śliskiej drogi 

skutecznie zniechęcało do wysiłku. Każdy pretekst do złapania oddechu był dobry i 

przyjmowany z radością. Nic dziwnego, że po wejściu pomiędzy mury zamku uczestnicy na 

długi czas utknęli w zatłoczonej jadalni tamtejszego schroniska. W końcu, rajdowicze 

obejrzeli mury i dziedzińce, zajrzeli do wieży głodowej i kilku studni, wspięli się na stołp, 

skąd roztaczała się wspaniała panorama Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Przechadzka 

pod murami zamku, nad 150 metrową ścianą skalną zakończyła poznawanie tego urokliwego 

miejsca. Zejście do samochodów nie wymagało już postojów i odpoczynków. 

W drodze powrotnej do Kalisza turyści zatrzymali się na jeleniogórskiej starówce. 

Krótki postój uzmysłowił, że jest to miejsce, któremu trzeba poświęcić znacznie więcej czasu. 

Kilka dni później Michał odzyskał portfel. Ze szczytu Witoszy zniosła go grupka 

uczciwych turystów i przekazała policji. 

 

Wyjazd XIX  Wieściszowice 

Termin: 2-4 lipca 2010 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne Zacisze (ok. 500) w Wieściszowcach  

1 dzień piątek: przyjazd do Wieściszowic,  

2 dzień sobota: Wieściszowice (ok. 500) – Jeziorko Czerwone (ok. 570) – Jeziorko Niebieskie 

(635) – Jeziorko Zielone (730) – pod Wielką Kopą (780) – Wielka Kopa (871) – Przełęcz 

Rędzińska (723) – Rozkosz (ok. 740) – pod Wołkiem (842) - Wołek (878) – Polana 

Mniszkowska (711) – Piec (570) – Starościńskie Skały (718) – Przełęcz Karpnicka (475) – 

Schronisko Szwajcarka (526) – Trzcińsko PKP (ok. 364) - przejazd do Ciechanowic (411) – 

Przybkowice (490) – Wieścieszowice 

długość 19,6 km; suma przewyższeń 742 m; suma obniżeń 868 m + długość 4 km; suma 

przewyższeń 115 m; suma obniżeń 36 m 

3 dzień niedziela: głosowanie na prezydenta RP – przejazd do Bolkowa. Zwiedzanie zamku i 

starówki w Bolkowie i powrót do domów. 
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Uczestnicy – 9 osób: Adam Borowiak, Zofia Borowiak, Jacek Czechowski, Milana 

Czechowska, Tomasz Gorzelany, Ludmiła Kasper, Zbigniew Kościelak, Anna Matyjasz, 

Jerzy Matyjasz 

 

Po przyjeździe, rozlokowaniu się i stwierdzeniu braku obiektów gastronomicznych w 

rozsądnym pobliżu, uczestnicy zebrali się przy ogrodowym stole na wieczorne ucztowanie i 

pogaduchy. Mimo, że był to jeden z dłuższych dni w roku, to jednak słońce zaszło. 

Zastępujące je świeczki wypalały się, a rozmowy trwały. 

Następnego dnia rano rozpoczęto podchodzenie. Urok Kolorowych Jeziorek ogarnął 

wszystkich. Ławeczki kusiły do odpoczynku i kontemplacji. Nieśmiałe próby zakończenia 

wędrówki w tym miejscu nie zostały jednak zaakceptowane. Podejście pod Wielką Kopę 

kosztowało wiele potu. Nagrodą był widok ze skałki szczytowej, jakiego mieszczuchy nie 

mają, na co dzień. Byli jednak i tacy, którzy przedłożyli wygniatanie leśnej ściółki nad balans 

na kamieniu. Zejście okazało się jeszcze bardziej kłopotliwe, niż wejście. Stroma przecinka 

dała się wszystkim we znaki. Bez trudu można było skręcić kolano lub stopę. Wykorzystał to 

Zbyszek, który po dojściu do szosy z dumą pokazał spuchniętą nogę. Propozycja ściągnięcia 

GOPRu lub choćby zwykłej karetki została pogardliwie odrzucona. Zbyszek utykając zaczął 

schodzić drogą wiodącą prosto do miejsca noclegu. Nie należało spodziewać się, aby na 

asfalcie doszło do dalszych uszkodzeń. Po niedługim czasie u Zosi wzięły górę odruchy 

samarytańskie. Oznajmiła, że idzie wspierać kolegę. Do dziś głosy są podzielone, czy wolała 

pielęgnować Zbyszka, czy nie deptać dalszych kilometrów szlaku. Kolejne podejście na 

Wołka, w prażącym słońcu, jeszcze bardziej podkopywało siły uczestników. Pot lał się 

strumieniami, a butelki z wodą wysychały w zastraszającym tempie. Adaś całkowicie stracił 

dobre mniemanie o materiałach z naturalnych włókien.  Z jaką radością spragnieni wędrowcy 

powitali Janowicki Potok. Woda pluskała między kamieniami, ale jak się do niej można 

dobrać skoro wszystkie kości są sztywne a mięśnie bolą przy każdym ruchu? Co raz mniej 

uczestników podziwiało przedziwne kamienne formy wyrastające na zboczach. Tylko 

nieliczni weszli w labirynt Starościńskich Skał, wspięli się na platformy, które nakazali 

wykuć dawni właściciele tych ziem. Widoki nagrodziły trudy. 

Zejście do schroniska Szwajcarka przypominało człapanie maruderów wojennych. 

Świeże napoje na krótko poprawiły morale grupy. Tylko przeraźliwa wizja odjeżdżającego 

pociągu spowodowała, że w końcu wszyscy dobrnęli do stacji PKP w Trzcińsku. Niedługo 

potem pociąg przewiózł rajdowiczów do Ciechanowic. Kilkukilometrowy spacer przez pola 

do Wieścieszowic odbyli Milana, Jacek i Jurek. Pozostali oglądnęli odbudowywany pałac i 

zasiedli pod parasolem. Zaczekali na samochód. 

W niedzielę zmęczenie uczestników wzięło górę nad chęcią dalszej włóczęgi. Po 

spełnieniu obywatelskiego obowiązku, głosowania na prezydenta RP i pożegnaniu uroczych 

gospodarzy wyruszono do Bolkowa. Tam zdobyto zamek oraz wieżę zamkową. 

Pospacerowano wśród uroczych kamieniczek i po obiedzie ruszono do domów. 

Adaś, kilka dni później, z dumą oznajmił, że nabył koszulkę ze sztucznego włókna. 

 

Wyjazd XXX  Kowary 

Termin: 19 – 21 listopada 2010 

nocleg: gospodarstwo agroturystyczne (ok. 630) w Kowarach - Podgórze  

1 dzień piątek: przyjazd do Kowar,  

2 dzień sobota: Podgórze (ok. 630) – Hotelik Nad Jedlicą (602) – Przełęcz Kowarska (726) – 

Przełęcz pod Bobrzakiem (808) – Skalnik Mała Ostra (935) - pod Ostrą Małą (838) – 

Kamienna ławka (ok. 780) – Przełęcz pod Średnicą (595) – Wojków (ok. 500) – Wichrowa 

Równia (ok. 460) – Kowary Starówka (ok. 450) – Podgórze 

długość 16,6 km; suma przewyższeń 569 m; suma obniżeń 569 m  
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3 dzień niedziela: Podgórze (ok. 630) – kopalnia uranu sztolnia nr 9 (ok. 700) – Sulickie 

Rozdroże (ok. 860) – Rozdroże pod Sulicą (ok. 920) – Okraj (1046) - Pomezní Boudy (1040) 

– Mała Jama (ok. 930) – w dół Piszczaka (ok. 800) – Żółta droga (ok. 760) – Mostek nad 

Jedlicą (ok. 825) – Podgórze. Powrót do domów. 

długość 9,3 km; suma przewyższeń 473 m; suma obniżeń 473 m  

Uczestnicy – 6 osób: Jacek Czechowski, Piotr Dahlke, Mieczysław Kraziński, Tomasz 

Gorzelany, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz 

 

O tym, że Kowary są rozległe dowiedzieliśmy się w ciemny październikowy wieczór. 

Szukaliśmy miejsca zamówionych noclegów. Jeździliśmy po asfalcie, bruku, wertepach. 

Wydawało się, że nasze lokum leży za górami, za lasami. A to była tylko sąsiednia 

miejscowość Podgórze wcielona w granice administracyjne większego miasta. 

Sobotni ranek nie zachęcał do wyjścia. Mimo to, grupa włóczykijów rozpoczęła 

podejście na Przełęcz Kowarską. Dopóki pod nogami był asfalt, dopóty marsz przebiegał w 

dobrych nastrojach. Od Przełęczy szlak poprowadzono leśnymi, nieraz zarośniętymi drogami. 

Stężenie wilgoci w powietrzu było tylko odrobinę mniejsze niż wilgoci na źdźbłach traw, 

krzaków i w kałużach. Wyżej, topniejący na ziemi śnieg obficie zraszały ociekające drzewa. 

Mimo wysiłku podczas ciągłego podejścia uczestnicy nie mieli ochoty na dłuższe postoje. 

Wreszcie osiągnęli Skalnik, najwyższe wzniesienie Rudaw Janowickich. W błocie i mokrym 

śniegu, we mgle znaleziono skałę o nazwie Mała Ostra. Z platformy usytuowanej na niej 

roztaczały się widoki na okoliczne góry. Nie była to jednolita panorama, ale wiele jej 

fragmentów. Chmury i mgły to jedne zasłaniały, to odsłaniały. Podziwianie gór z tego miejsca 

miało jeszcze tę zaletę, że nic nie kapało na głowę, choć wiatr tę głowę chciał urwać. Zejście 

do Kowar nie było trudne, ale za to długie i nużące. Każdy wypatrywał miejsca na zjedzenie 

obiadu. Po minięciu pierwszych zabudowań zobaczyliśmy napisy „restauracja”, „bar”, ale 

drzwi do nich prowadzące były zamknięte. Wreszcie Piotruś sforsował podwoje do 

obskurnego przybytku, w którym serwowano posiłki, bo za stołem siedział jegomość i 

pochłaniał gorącą zupę. Niestety, już po chwili okazało się, że nic tam nie zjemy. Jak się 

okazało, obiad był przeznaczony dla jednego z członków rodziny. Dla nas, obsługująca pani 

utoczyła kilka szklanek zimnego piwa. Głodu to nie zaspokoiło. Rekompensatę znaleźliśmy 

na kowarskiej starówce. W jedynym, maleńkim lokalu, zastawionym do granic możliwości 

krzesłami i stołami, serwowano gorące obiady, grzane wino i zimne piwo. Dzięki tym 

ostatnim, podejście na miejsce noclegu, okazało się nieco trudniejsze.  

Niedzielna pogoda wręcz zniechęcała do spacerów. Mimo to wyszliśmy. Pierwszym 

punktem programu było czekanie na możliwość kupna biletów wstępu do sztolni pozostałej 

po kopalni uranu. Po wsunięciu nosa w każde drzwi, w każde zaplecze każdego nieczynnego 

bufetu, obejrzeniu wagoników, szyn i stalowych lin zjawiła się przewodniczka, która 

nudnawo opowiedziała o kopalni i przegoniła przez 1200 metrów podziemiami. Wędrówka 

korytarzami dostarczyło nowych, nie zawsze zrozumiałych wrażeń. Zastanawialiśmy się, po 

co w programie wycieczki znalazł się spektakl muzyczno-świetlny lub zaułek grotołazów? Po 

wyjściu bacznie, choć dyskretnie przyglądnęliśmy się pozostałym. Nie zaobserwowaliśmy 

jednak żadnych oznak świecenia.  

Ruszyliśmy w dalszą drogę, ku przełęczy Okraj. Im wyżej, tym chmur było więcej. 

Podchodziliśmy do granicy i z rozrzewnieniem wspominaliśmy niegdysiejsze perypetie z 

celnikami i wopistami. Budynek dawnej odprawy celnej stał zamknięty. Po czeskiej stronie 

także wszystkie lokale były zamknięte. Po raz wtóry ze zdziwienie stwierdziliśmy, że 

turystyka w Czechach niezmiennie kwitnie tylko w pewnych okresach. Poza nimi nie ma 

gdzie się zatrzymać. Natomiast polskie schronisko zapraszało. Po krótkim odpoczynku 

ruszyliśmy w dół. Zaczęło siąpić. Idąc narciarskimi trasami biegowymi dotarliśmy na miejsce 

noclegu. Wczesnym wieczorem rajdowicze wyruszyli do Kalisza. 
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Wyjazd XXXI  Świeradów 

Termin: 13-15 maja 2011 

nocleg: pensjonat Piwowar (ok. 550) w Świeradowie  

1 dzień piątek: przyjazd do Świeradowa,  

2 dzień sobota: Piwowar (ok. 550) – ul. Krótka (ok. 500) – grzbiet Zajęcznika (ok. 580) – 

Dom Zdrojowy w Czerniawie-Zdroju (ok. 550) – Czerniawa-Zdrój (ok. 540) – Czerniawska 

Kopa (776) – Tabulovy kamien – Smrek (1124) – przełęcz Łącznik (1066) – Stóg Izerski 

(1108) – Schronisko Na Stogu Izerskim (1075) – Piwowar 

długość 16,9 km; suma przewyższeń 762 m; suma obniżeń 762 m  

3 dzień niedziela: Piwowar – most nad Kwisą (ok. 480) – Baryłka (ok. 630) – Sępia Góra 

(828) - rozdroże pod Sępią Górą (ok. 769) – rozdroże pod Sępią Górą (ok. 720) – Baryłka – 

most nad Kwisą – Piwowar. Powrót do domów. 

długość 8,2 km; suma przewyższeń 436 m; suma obniżeń 436 m  

Uczestnicy – 7 osób: Jacek Czechowski, Piotr Dahlke, Mieczysław Kraziński, Ludmiła 

Kasper, Tomasz Gorzelany, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz 

 

Minęło ponad pół roku i znowu wyruszyliśmy ku górom. Pogórze Izerskie wysłało na 

spotkanie z nami patrol „gumisiów” wyposażonych w „suszarkę”. Dla upamiętnienia 

spotkania funkcjonariusze wypisali stosowny dokument i przyznali specjalne punkty dla 

kierowcy. My z kolei wręczyliśmy im dowód rejestracyjny, jako dowód wdzięczności za 

zauważenie pęknięcia na szybie. To miłe spotkanie zaowocowało w późniejszym czasie 

wizytami u mechaników i w wydziale komunikacji oraz przelewem bankowym w celu 

wsparcia Skarbu Państwa. 

Za bazę noclegową posłużył pensjonat o jakże zachęcającym szyldzie „Piwowar”. 

Uczestnicy polecają to miejsce nie tylko ze względu na miłe skojarzenia z nazwą. Piwowar 

piw nie serwował, ale nie był im przeciwny. 

Sobotni, słoneczny poranek spragnione organizmy nie przywitały z entuzjazmem. 

Jedynym argumentem za wyjściem w góry było zapewnienie, że będziemy schodzić. 

Rzeczywiście, do drugiego skrzyżowania było zejście. Całą grupą wędrowaliśmy do 

Czerniawy – przygranicznej wioski włączonej w administracyjne granice Świeradowa. Droga 

łagodnie wznosiła się, Kiedy przez drzewa, w dole, zobaczono zabudowania Czerniawy, 

która, na pewno obfituje w przytulne barki i knajpki, to szlak skręcił i poprowadził w górę na 

Kopę Czerniawską i Smrek. Nikomu nie chciało się tracić z trudem zdobytej wysokości. 

Monotonne podejście działało zniechęcająco. Po wdrapaniu się na płaski grzbiet, część grupy 

miała dosyć.  Widok wieży widokowej po czeskiej stronie w większości nie sprawił 

zachwytu. Gorzej, sprawił niechęć. Tylko nieliczni weszli na wieżę. Góry Izerskie były 

naokoło, a u podnóża rozciągały się miasteczka i wsie czeskie. Do schroniska „Na Stogu 

Izerskim” nie było daleko. Po niedługim czasie spragnione towarzystwo zasiadło za ławami 

schroniska. Siedząc ze szklanką piwa wpatrywaliśmy się w panoramę Kamienieckiego 

Grzbietu. Świeradów mieliśmy u stóp. Podczas odpoczynku, bardziej rachityczni członkowie 

grupy zaczęli zastanawiać się nad uciążliwością zejścia i im dłużej nad tym główkowali, tym 

powrotna droga stawała się trudniejsza i coraz trudniejsza. W końcu postanowili zwiedzić 

wnętrze kolejki gondolowej. Zapoznawali się z nią aż do dolnej stacji. Pozostali wędrowcy 

zbiegli ścieżką do Świeradowa, wprost do bram Piwowara.  

W niedzielę słońca nie było, a chmury zasłaniały nieco widoki, więc rajdowicze byli 

bardziej ochoczy do wędrówki. Tym razem zejście było długie, przez cały Świeradów, aż do 

mostu na Kwisie. Wszyscy uczestnicy powoli przeszli przez miasto i jeszcze wolniej wspięli 

się na Sępią Górę leżącą w Grzbiecie Kamienieckim. Chmury zasłaniały nieco widoki. Ze 

szczytowych skałek można było zobaczyć główny grzbiet Gór Izerskich, Świeradów i odległą 
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kolejkę gondolową. Na szczęście była ona daleko i nikomu nie przyszło do głowy korzystanie 

z niej. Zejście nie nastręczało kłopotów, choć marsz powoli opadająca szosą trochę nużył.  

Już w uzdrowisku podziwiano niezwykłą kolorystykę niektórych budynków mieszkalnych. 

Wściekłe barwy kontrastowały z młodą wiosenną zielenią. Podeście do miejsca noclegu 

wyczerpało wszystkich.  

Ponieważ do wieczora było jeszcze wiele czasu, asnykowcy wsiedli w samochody i 

podjechali pod zamek Czocha. W oczekiwaniu na przewodnika zwiedzono przedzamcze, 

podwórce i niektóre komnaty. Przewodnik oprowadził po tych samych komnatach i wysłał 

samodzielnie na wieżę. Szkoda, że nie było cieplej. Późnym wieczorem cała ekipa 

zameldowała się w Kaliszu. 

 

Wyjazd XXXII  Wisła 

Termin: 22-24 lipca 2011 

nocleg: pensjonat Jodła (ok. 450) w Wiśle  

1 dzień piątek: przyjazd do Wisły,  

2 dzień sobota: Przejazd PKP Wisła Dziedzinka-Ustronie Polana. Stacja kolejki na Czantorię. 

Wjazd z dolnej (389) do górnej stacji (855) na Polanie Stokłosicy - Czantoria (995) – Przełęcz 

Beskidek (684) – Soszów Mały (764) – Schronisko na Soszowie (792) – Soszów Wielki (886) 

– Cieślar (920) – Stożek Mały (843) – Stożek Wielki (978) - Schronisko Na Stożku Wielkim 

(938) – Stożek Mały – Jurzyków (ok. 540) – Wisła Dziechcinka rondo(ok. 440) – DW. Jodła 

długość 17,6 km; suma przewyższeń 513 m; suma obniżeń 1007 m 

3 dzień niedziela: Przejazd samochodami do stacji PKP Ustronie Polana (380) – zbocza 

Palenicy (ok. 580) – rozdroże pod Orłową (ok. 723) – schronisko Orłowa (757) – Beskidek 

(701) - rozdroże pod Równicą (825) – schronisko na Równicy (763) – Skalica (ok. 480) – 

most nad Wisłą (ok.470) – Ustronie Polana. Powrót do domów.  

długość 12,2 km; suma przewyższeń 601 m; suma obniżeń 601 m 

Uczestnicy – 10 osób: Piotr Dahlke, Mieczysław Kraziński, Ludmiła Kasper, Bogumiła 

Gorzelana, Tomasz Gorzelany, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Małgorzata Mrowiec, 

Andrzej Mrowiec, Jakub Wilk 

 

Na początku były trudności ze znalezieniem kwatery. Nie każdy gospodarz chce 

widzieć u siebie obcego psa, a Bogusia prędzej by zostawiła Tomka, niż swojego 

czworonoga. Znajdowałem kolejne agroturystyki, które były albo zbyt drogie, albo zajęte, 

albo zbyt małe, albo coś im brakowało. W końcu, telefon do pensjonatu Jodła w Wiśle 

rozwiązał problem. Można było wyruszać. 

Dojazd do Wisły nie zapowiadał udanych wędrówek. Padał deszcz i było zimno, ale 

mimo tego, zameldowała się grupa 10 asnykowców z jednym psem. 

Sobotni słoneczny ranek zapowiadał piękną wycieczkę. Grupa podzieliła się. Trójka w 

asyście psa skierowała się na spacer. Pozostała siódemka postanowiła skorzystać z usług 

PKP. Po dotarciu do miejsca, szumnie zwanego stacją kolejową, nie zauważono 

jakiegokolwiek budynku, ani rozkładu jazdy, co najwyżej zarośnięte pozostałości po nim. 

Dużym zaskoczeniem było podjechanie pociągu o oznaczonej godzinie. Kolejnych wrażeń 

dostarczyli kolejarze, którzy udowodnili pisemnie, że bilety ulgowe są droższe od 

normalnych. Po niedługiej przejażdżce pociąg stanął na stacji Ustronie Polana. Mimo bardzo 

krótkiej odległości do dolnej stacji kolejki na Czantorię, niektórzy uczestnicy zdołali 

wypatrzyć kilka punktów zaopatrzeniowych, które poddali eksploatacji. Zamiast mozolnie 

wspinać się na Czantorię rozsiedliśmy się wygodnie na kanapach kolejki linowej i 

podziwialiśmy, choć krótko, uroki takiej wspinaczki. Wjazd na górę nie był emocjonujący, 

choć Piotrek miał kłopoty. Został zrugany przez Gosię, gdyż nie siadł na zawietrznej, a jego 

papierosy z zapachami Diora nie miały nic wspólnego. Na górnej stacji nikt 
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z asnykowców nie zechciał poturlać się po zboczu wewnątrz przezroczystej kuli, natomiast 

wielu postanowiło wzmocnić się po wyczerpującym organizm, gwałtownym zwiększeniu 

wysokości Podejście na szczyt było monotonne, ale nagrodą było czeskie piwo tańsze od 

polskiego i darmowa degustacja miodów pitnych. Niektórym uczestnikom wydawało się, że 

tak będzie do końca. Zejście do przełęczy Beskidek przypominało miejscami walkę o życie. 

Na szczęście nikt nie odniósł kontuzji. Nieśmiałe, a nawet stanowcze propozycje zejścia do 

Wisły nie zostały przyjęte. Wędrówka grzbietem masywów Czantorii do Soszowa przebiegała 

przy akompaniamencie zachwytów nad widokami i narzekań na długą, uciążliwą trasę. Droga 

to opadała, to wznosiła się. Zanim doszliśmy do schroniska na Soszowie sił nam ubyło, więc 

trzeba było trochę regenerować nadwątlone organizmy. Krótki posiłek w schronisku poprawił 

humory, ale kolejne podejście zniechęciło ponownie. Ruszyliśmy ku Stożkowi. Dalsza droga, 

choć łatwa, była długa, ale warta przejścia, bo roztaczały się z niej wspaniałe widoki. Po 

podejściu pod Wielki Stożek grupa podzieliła się. Większość została, a tylko trójka weszła na 

szczyt, by w pobliskim schronisku zjeść ostatnie dwa kawałki ciasta. Zejście do Wisły 

prowadziło stromą, fragmentami błotnistą drogą i przebiegało momentami w milczeniu, 

momentami w jękach i narzekaniach. Czy jeszcze daleko? Przypominało to odwrót wojsk 

napoleońskich spod Moskwy. Towarzystwo wlokło się niemiłosiernie, ale w końcu dotarło na 

bazę. Nikt nie miał ochoty na zwiedzanie miasta. 

W tym samym czasie Bogusia i Tomek zaciągnęli psa pod Wielki Stożek. Tam pies 

zmienił rolę i sprawnie zaciągnął właścicieli do schroniska na szczycie. Po długim 

niespełnionym oczekiwaniu na większą część grupy wrócili do pensjonatu. Tego wieczoru 

pies był dziwnie śpiący. 

Drugiego dnia połowa grupy postanowiła leniuchować. Zwiedzanie mało atrakcyjnych 

atrakcji Wisły, okazyjne zakupy towarów powszechnie występujących w innych miastach po 

niższych cenach, wizyty w lokalach serwujących szybkie posiłki wypełniły czas odpoczynku. 

W końcu pojechali na Równicę w poszukiwaniu nowych atrakcji. Zainteresowanie parkiem 

linowym, zjazdem kolejką, trampoliną, itp. było znikome. Natomiast wszyscy chętnie 

skorzystali z uroków „zbójnickich i diabelskich” przybytków kulinarnych. 

Pozostali, w tym Piotrek, który został zmuszony do przynależności do wędrowców, 

podążyli na górskie szlaki. Początkowo ścieżka prowadziła tylko w górę i omijała wszelkie 

puby i lokale. Mało tego, omijała nawet rowy z wodą. Nic dziwnego, że dopiero widok na 

zabudowania Równicy i zapewnienie, że większość z widzianych budynków to restauracje i 

knajpki, spowodowały wykrzesanie ostatnich sił i kontynuowanie marszu. Po dotarciu do 

parkingów stwierdzono, że kręci się tam bez celu zbyt dużo ludzi, widok z Równicy na 

Czantorię jest wspaniały, wszystkich gastronomicznych przybytków nie da się przetestować, 

kolejki do atrakcji są zbyt długie i bez telefonu nie ma szans na odnalezienie pozostałych 

uczestników. Całe szczęście, że mieliśmy komórki. Spotkaliśmy się w knajpce. Gdyby nie 

konieczność poniedziałkowych służbowych obowiązków, pewnie byśmy tam jeszcze 

siedzieli. 

 

Wyjazd XXXIII Lądek 

Termin: 23-25 września 2011 

nocleg: agroturystyka (ok. 420) w Lądku  

1 dzień piątek: przyjazd do Lądka,  

2 dzień sobota: Lądek (ok. 420) – Trojak (766) – Rozdroże Zamkowe (711) – Karpiak (775) – 

Przełęcz Karpowska (753) – Bukowa Kopa (851) – Kobyla Kopa (860) – Zalesi (ok. 710) – 

szosa nad Trawną (651) – Zadnia hora (871) – Borówkowa (900) – Biała Studnia (ok. 860) – 

Wojtówka – Przełęcz Pod Konikiem (570) – Lądek (ok. 420) 

długość 21,0 km; suma przewyższeń 1423 m; suma obniżeń 1423 m  
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3 dzień niedziela: przyjazd do Barda – spływ pontonem po Nysie Kłodzkiej z Młynowa 

(ok.340) do Barda (265).  

długość spływu ok. 12 km; spadek ok.75 m 

Bardo (265) – klasztor (310) – rozdroże pod Różańcową (343) - Góra Różancowa (380) – 

Bardo (265). Powrót do domów. 

długość 3,5 km; suma przewyższeń 125 m; suma obniżeń 125 m  

Uczestnicy – 5 osób: Piotr Dahlke, Mieczysław Kraziński, Ludmiła Kasper, Anna Matyjasz, 

Jerzy Matyjasz 

 

 

Tym razem uznałem, że nie należy bliżej informować o planowanych atrakcjach 

podczas pobytu. Jechaliśmy jednym samochodem. Zapadł już mrok, kiedy niezauważenie 

minęliśmy tablicę z nazwą Lądek- Zdrój. Przejeżdżając przez rynek słuchałem zachwytów o 

jego uroku, ale pomijałem pytania, gdzie my jesteśmy? Dopiero chwilę potem, dojeżdżając na 

miejsce noclegu ktoś wypatrzył nazwę miejscowości. 

W sobotę rajdowicze zgodnie stwierdzili, że Lądek znacznie lepiej prezentuje się 

nocą, niż w słoneczne południe. Nocne reflektory podkreślały tylko to, co mieszkańcy chcieli 

wyeksponować. Słońce, niestety, ukazywało wszystko. Nasza trasa wiodła ulicami Zdroju, a 

potem lasami podchodziliśmy na szczyt Trojaka. Tam, na skałkach roiło się od wspinaczy 

skałkowych. Towarzystwo, wpatrzone w nierówności kamieni, nie zwracało na nas uwagi. 

Dalej natknęliśmy się na ponumerowanych biegaczy obojga płci, którzy też na nas nie 

zwracali uwagi, bo byli zajęci szukaniem dalszej drogi i omijaniem dziur oraz wystających 

kamieni. Na następnym szczycie, wśród ruin zamku Karpień, pojawili się zakurzeni cykliści. 

Ci na początku dyszeli niesamowicie, ale po pewnym czasie zaczęli spoglądać na nas z 

wyższością. Wiedzieli, że na swoich pojazdach za chwilę nas wyprzedzą. Granica przywitała 

nas tablicami upamiętniającymi spotkania dawnych opozycjonistów - związkowców. 

Poczytaliśmy, pooglądaliśmy i przeszliśmy na czeską stronę. Droga wśród lasów i łąk dłużyła 

się. W Trawnej skierowaliśmy kroki do najbliższego sklepu. Mimo odpoczynku grupa 

podzieliła się. Panie poszły bezpośrednio do przejścia granicznego, złapały autostop i 

wylądowały w Lądku. My poszliśmy w kierunku Borówkowej, góry z wieżą widokową, z 

której panorama należy do najrozleglejszych w Sudetach. Powrót na kwaterę przeciągnął się 

do wieczora. Zapowiadana kąpiel w basenie źródła Św. Wojciecha nie została zrealizowana. 

W niedzielę rano poprosiłem o założenie kostiumów kąpielowych. Nic nie mówiłem o 

ciepłej wodzie w Św. Wojciechu. Wsiedliśmy do samochodu i stanęliśmy dopiero na 

przystani w Bardzie. Dopiero tam towarzysze dowiedzieli się, że mają spływać po Nysie 

Kłodzkiej. Mimo początkowych dąsów i obaw, wszyscy wsiedliśmy do jednego pontonu i 

popłynęliśmy w dół rzeki. Nurt był bystry i niewiele trzeba było pracować pagajami. Od 

czasu do czasu bystrza porywały ponton, czasami ten zawieszał się na wystającym kamieniu. 

Niewielkie trudy w nadmiarze rekompensowane były widokami, jakie natura przygotowała w 

Przełomie Bardzkim. Słońce dogrzewało i kostiumy przydały się. Dłuższy czas 

odpoczywaliśmy po przenosce pontonu. Po 3 godzinach, podczas których pokonaliśmy 12 km 

rzeki wyszliśmy na brzeg. Kiedy już pozostali myśleli, że wycieczka skończyła się, 

poprowadziłem grupę na Górę Różańcową, gdzie weszliśmy do każdej z 14 stojących tam 

kaplic. W końcu wróciliśmy do Barda. Po zwiedzeniu bazyliki zasiedliśmy do stołu. To był 

już koniec. 

 

 

 



 26 

Wyjazd XXXIV Szczawno-Zdrój 

Termin: 23-25 marca 2012 

nocleg: pokoje gościnne (ok. 425) w Szcawnie – Zdroju przy ul. Wita Stwosza 35 

1 dzień piątek: przyjazd do Szczawna - Zdroju 

2 dzień sobota: Szczawno - Zdrój (ok. 425) - Dworzysko (ok. 440) - Lubomin (477) – 

Lubominek (ok. 600) - Chełmiec (851) - Konradów (ok. 500) – Szczawno - Zdrój (ok. 420)  

długość 13,4 km; suma przewyższeń 516 m; suma obniżeń 516 m  

3 dzień niedziela: przejazd do Lubiechowa. Palmiarnia (391) – mostek nad Pełcznicą (ok. 

360) – rozdroże pod Starym Książem (396) – Wąwóz Książ (ok. 350) – cis Bolko (315) – 

zamek Książ (400) – mauzoleum Hochbergów (ok. 416) – Palmiarnia (395). Powrót do 

domów. 

długość 8,2 km; suma przewyższeń 336 m; suma obniżeń 336 m  

Uczestnicy – 8 osób: Krystyna Chamielec, Piotr Dahlke, Tomasz Gorzelany, Mieczysław 

Kraziński, Ludmiła Kasper, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Michał Witkowski 

 

Dzięki obwodnicy Wrocławia, jechaliśmy do Szczawna-Zdroju tylko 3 godziny. 

Miejsce noclegu przywitało nas szeroką klatką schodową zakończonej ślepą ścianą. Z boku, 

niepozorne drzwi wiodły do małego mieszkania. W 3 pokojach stłoczono 8 tapczaników tak, 

że nie starczało miejsca na stołek lub szafę. Nas to nie zmartwiło. Przecież nie przyjechaliśmy 

tam na stały pobyt. 

W sobotę, zgodnie z planem wyruszyliśmy w kierunku Chełmca. Szliśmy trochę 

naokoło, przez Lubomin. Droga wydawała się łatwa. Raz prawie płasko, raz lekko w górę, a 

gdzieniegdzie nawet w dół. Powoli zdobywaliśmy wysokość. Może, dlatego niektórzy lekko 

zwalniali, a po chwili stawali i łapali oddech. Nagle szlak skręcił ostro w górę, by po 

kamieniach, błocie poprowadzić prosto w kierunku szczytu. Tego było za wiele. Byle 

zwalone drzewo dawało pretekst do odpoczynku. Brak pieńka też był powodem do 

zatrzymania.  Po podejściu na szczyt niektórzy koledzy jęczeli. Cóż, każdy przybył na wadze 

i wozi tyłek, zamiast się ruszać. Wymieniliśmy światłe uwagi o stanie mięśni w funkcji 

wożenia dupy i wysunęliśmy tezę, że samochód jest naszym wrogiem. Nie zanosi się, aby 

twierdzenie to zostało kiedykolwiek udowodnione.  

Rozmawiając o kondycji spoglądaliśmy na wieżę widokową, która dla wielu 

wydawała się zbyt wysoka, więc mieli nadzieję, że jest porządnie zamknięta. Pomylili się. 

Wieża była udostępniona. Wewnątrz trwały prace w przyszłej sali restauracyjnej. Po krótkim 

odpoczynku weszliśmy na taras widokowy. Pejzaż był piękny, ale tylko dzięki miłemu 

gospodarzowi zwróciliśmy uwagę na majaczące w oddali Karkonosze, Góry Sowie i Góry 

Stołowe. Pod nogami rozpościerał się Wałbrzych. Jego widok nie stanowił przyczyny 

zachwytów. 

Zejście okazało się jeszcze gorsze. Ścieżki nie było. Szlak zryty setkami butów 

prowadził na łeb, na szyję, prosto w dół. Było stromo tak, że łatwo było się rozpędzić, ale za 

stromo, aby zbiegać. Ciągłe hamowanie nadwyrężyło łydki i uda. Do centrum niektórzy z nas 

dotarli ostatkiem sił. Tam jednak, po wejściu do miłej restauracji, szybko odżyli. Knajpa była 

pierwszego sortu, żarełko - pycha. Po obiedzie spacer po parku zdrojowym wydawał się 

naturalny i uzasadniony. 

Następnego dnia wylądowaliśmy pod palmiarnią w Lubiechowie. Mimo pojękiwań i 

propozycji pozostania nawet w tym mało sympatycznym miejscu, wszyscy wyruszyli na 

wycieczkę., Trasa nie wymagała pokonania dużych różnic wysokości. Z daleka obejrzeliśmy 

sztuczne ruiny Starego Książa i zagłębiliśmy się w wąwóz Pełcznicy. Jest to urokliwe miejsce 

a niektóre jego fragmenty mają charakter wysokogórski. W końcu dotarliśmy do gwarnych 

parkingów koło Książa. Przewalały się tłumy zwiedzających. Nie spodziewaliśmy się, że w 

zamku jest już tyle do zwiedzenia. Można było zwiedzić wnętrza, tarasy, wejść na wieżę lub 
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do podziemi. Drogo jak cholera, bo wejście na wieżę płatne osobno, do podziemi osobno, na 

tarasy osobno i do tego na wieżę tylko z przewodnikiem. Każda z atrakcji była wyceniona 

osobno, a można było jeszcze dodatkowo wynająć przewodnika. Kupiliśmy bilety 

uprawniające do obejrzenia wnętrz i tarasów. Okazało się, że pokoi, sal, korytarzy jest tam, co 

niemiara, ale stoją na ogół gołe, nieumeblowane. Tylko dawne fotografie ukazywały 

niegdysiejsze wyposażenia, ówczesną świetność. Kilka mebli raczej podkreślało pustkę niż 

wypełniało przestrzeń. Na tarasach zamkowych panowała jeszcze zima. Śniegu nie było, ale 

przyroda dopiero miała się obudzić. Hulał wiatr i o dłuższym siedzeniu nie było mowy. Mimo 

to, warto było tam zajrzeć. Po wyjściu okazało się, że Piotrek, który zrezygnował ze 

zwiedzania wie więcej o zamku i jego właścicielach, niż my. Chłopak z nudów zagłębił się w 

lekturę przewodników. Potem poczłapaliśmy do Lubiechowa. Zwiedzenie palmiarni nie 

zajęło nam wiele czasu. W Świebodzicach pominęliśmy zabytki. Zasiedliśmy, w niedalekiej 

od rynku, chińskiej pizzerii o standardzie peerelowskim. Knajpka serwowała i chińszczyznę, i 

włoszczyznę, i schabowego. Kaczka podana na różne sposoby znacznie przewyższała 

kategorię lokalu.  

 

Wyjazd XXXV Huta Podłysica 

Termin: 13-15 lipca 2012 

nocleg: agroturystyka U goralki (ok. 430) w Hucie Podłysica 2A 

1 dzień piątek: przyjazd do Huty Podłysica 

2 dzień sobota: Huta Podłysica (ok. 430) – granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ok. 

480) - Osada Średniowieczna (ok. 460) - Łysiec (594) – klasztor Świętego Krzyża (ok. 560) - 

parking (ok. 400) – rynek Nowej Słupi (ok. 350) – przejazd do Huty Podłysica  

długość 6 km; suma przewyższeń 180 m; suma obniżeń 313 m  

3 dzień niedziela: przejazd do Świętej Katarzyny (ok. 360) – źródełko św. Franciszka (390) – 

Łysica (612) – Agata (608) – Przełęcz Kokoninska (ok. 525) – szczyt bez nazwy (547) – 

Przełęcz Św. Mikołaja (544) – Kokonin (ok. 400) – Podlesie Dąbrówka (ok. 340) – Dalanka 

(ok. 380) – Jastrzębi Dół (ok. 360) – zbocze Huckiej Góry (ok. 440) – granica 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ok. 480) – Huta Podłysica (ok. 430). Powrót do 

domów. 

długość 13,9 km; suma przewyższeń 411 m; suma obniżeń 373 m  

Uczestnicy – 14 osób: Adam Borowiak, Jerzy Borowiak, Wanda Borowiak, Zofia Borowiak, 

Krystyna Chamielec, Jacek Czechowski, Piotr Dahlke, Tomasz Gorzelany, Mieczysław 

Kraziński, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Dorota Wasilewska, Edward Wasilewski, Michał 

Witkowski 

 

Jechaliśmy do Lwowa. Za oknami autobusu, w oddali, przesuwały się lesiste wzgórza. 

Podszedł do mnie Adaś i zaczął opowiadać o poślubnym czasie spędzonym razem z Zosią 

właśnie w tej okolicy. Potem zaproponował, abym może zorganizował tutaj jakiś rajd. W 

Górach Świętokrzyskich jeszcze nie byłem, więc sugestia była do przemyślenia. Po powrocie 

z Ukrainy siadłem do komputera i kupiłem mapę. 

Jak przystało na pomysłodawcę Adaś samotrzeć, wraz z Zosią i Tomkiem, pociągnął 

pierwszy. Przybyli na nocleg zbyt wcześnie, więc podążyli do sanktuarium Bolesnej 

Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, by, używając słów Adasia, pokłonić się Matce Ziemi 

Świętokrzyskiej. Pozostali ograniczyli swe kontemplacje do zupełnie ziemskich wrażeń. 

Mimo długich dni, ostatni przybysze dotarli na nocleg już po zmroku. Przedłużające się 

dyskusje spowodowały wypalenie dziury w blacie stołu, co zostało w późniejszym czasie 

skrupulatnie wytknięte i przeliczone na złotówki przez gospodynię. 

Pierwszym celem sobotniej wycieczki stała się rekonstrukcja osady średniowiecznej w 

Hucie Szklanej. Część grupy zwiedzała historyczne chaty tkacza, stolarza, kowala i innych 
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ówczesnych rzemieślników, a część wolała zapoznać się z pobliskimi kramami, oferującymi 

artykuły widywane na odpustach. Kilku uczestników wdało się w tajemne negocjacje z 

tutejszymi wozakami. Potem rozproszona grupa ciągnęła się ku Świętemu Krzyżowi. Po 

drodze asnykowcy uiścili niewielką opłatę, aby móc zejść do punktu widokowego, z którego 

mogli popatrzeć na zwalone kamienie zwane bardziej naukowo gołoborzami. W tym czasie 

kilku uczestników wjeżdżało pojazdem konnym, srodze przy tym pomstując na brak 

orkiestry, która umiliłaby im kilkunastominutową podróż. Ponowny podział dał się zauważyć 

w pobliskim klasztorze na Łysej Górze. Większość poszła zwiedzać dawne opactwo 

Benedyktynów. Inni woleli poznać niepospolite właściwości nalewki benedyktynki i marne 

cechy fasolki po bretońsku. Od Świętego Krzyża, asnykowcy, wzorem królów i innych 

pomazańców, schodzili Drogą Królewską, która miejscami bardziej przypominała wcześniej 

widziane gołoborze, niż wygodny szlak pielgrzymi. Na kamiennych stopniach Michałowi 

nieszczęśliwie omsknęła się stopa. Ani próby samodzielnej, ani wspomaganej wędrówki nie 

dawały rezultatów. Trzeba było wezwać profesjonalnych ratowników.  Najpierw michałowa 

stopa została obwiązana i unieruchomiona, a potem on sam został przytroczony do 

specjalistycznego krzesełka.  Tragarze mocno dyszeli i często się zmieniali, ale w końcu 

donieśli Michała do Nowej Słupi, gdzie czekała karetka, która odwiozła go do szpitala w 

Starachowicach. W Nowej Słupi pozostali rajdowicze wpakowali się do taksówek oraz 

busików i dotarli do agroturystyki U goralki. W tym czasie, Michał, po badaniach i fachowym 

opatrzeniu został dowieziony do miejsca noclegu. 

Podczas niedzielnego śniadania z podziwem obserwowaliśmy naszą gospodynię, która 

z zagipsowaną złamaną nogą uwijała się przy podawaniu nam posiłku. Potem, w dwóch 

kursach, zostaliśmy przewiezieni busikiem do Świętej Katarzyny. Podejście na najwyższy 

szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę nie było ani długie, ani strome, ale mimo to 

wywoływało zadyszkę. Sam szczyt pewnie byśmy przegapili, ale w porę wypatrzeliśmy 

tabliczkę informacyjną. Zrobione tam strażackie zdjęcie miało świadczyć po wsze czasy o 

naszej niezwykłej dzielności. Dalsza trasa przebiegała leśnym ścieżkami. Niektóre odcinki 

były wręcz nudne, więc przydrożne kapliczki św. Franciszka i św. Mikołaja stały się 

niezwykłymi atrakcjami. Oczywiście, przyszlakowy sklepik przebił wszystko. Dojście do 

pierwszych zabudowań Huty Podłysicy, w której nocowaliśmy, wywołało entuzjazm wśród 

bardziej zmęczonych piechurów. Zwrócenie uwagi, że mieszkamy na drugim końcu wsi, 

przyjęto z dezaprobatą, a nawet wrogo. Kilkukilometrowy spacer wzdłuż wsi trochę się 

dłużył, więc grupa największych nieszczęśników postanowiła szybkim marszem dotrzeć do 

agroturystyki, aby przed obiadem trochę odpocząć. Nie patrząc na boki popędzili przed siebie. 

Z niedowierzaniem przyjęli informację, że minęli naszą wieś i weszli już na teren kolejnej. 

Dobry obiad przywrócił wszystkim uśmiechy. 

 

Wyjazd XXXVI Karłów 

Termin: 9 - 11 listopada 2012 

nocleg: agroturystyka Zacisze (ok. 720) w Karłowie 25 

1 dzień piątek: przyjazd do Karłowa 

2 dzień sobota: Karłów (ok. 720) – Karłów (ok. 750) - rozdroże przy granicy Parku 

Narodowego (ok. 780) – południowe i zachodnie zbocza Małego Strzelińca (ok. 800) – 

Pasterka kościół (ok. 720) – schronisko PTTK Pasterka (700) - granica (ok. 720) – 

Machowski Krzyż (667) – rozdroże pod Bożanowskim Szpiczakiem (681) – Bożanowski 

Szpiczak (773) – rozdroże koło Krzyża Pańskiego (739) – Pański Krzyż (ok. 720) – zbocza 

Signala - rozdroże nad Machowem (ok. 550) – wąwóz Piekło (575) – schronisko Pasterka 

(700) - Pasterka kościół (ok. 720) – rozdroże nad Pasterką (777) – Karłów (około 720)  

długość 18,5 km; suma przewyższeń 622 m; suma obniżeń 622 m 
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3 dzień niedziela: Karłów (ok. 720) – Karłów (ok. 750) – rozdroże przy granicy Parku 

Narodowego (787) – Kamień Popielny (ok. 750) – Droga nad Urwiskiem (694) - pod 

Skalnymi Wrotami (678) – przełęcz pod Szczelińcem Wielkim (865) – schronisko na 

Szczelińcu Wielkim (872) -Szczeliniec (919) – rozdroże przy granicy Parku Narodowego (ok. 

780) – Karłów (ok. 720). Powrót do domów. 

długość 8,1 km; suma przewyższeń 364 m; suma obniżeń 364 m 

Uczestnicy – 8 osób: Milana Czechowska, Jacek Czechowski, Piotr Dahlke, Tomasz 

Gorzelany, Mieczysław Kraziński, Anna Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Michał Witkowski 

 

Dojeżdżaliśmy do Karłowa Drogą Stu Zakrętów. Za Radkowem wpadliśmy we mgłę. 

Bukowy las w świetle reflektorów wyglądał niesamowicie. Wyłaniające się tu i ówdzie 

fragmenty skał były jeszcze bardziej widmowe. Jakiż dysonans stanowiły kolorowe reklamy 

w Karłowie.  

Naszą bazą wypadową była, położona nieco na uboczu wsi, agroturystyka Zacisze w 

Karłowie. Jej młodzi gospodarze dawali nam wrażenie swobody i tolerancji. A może było to 

dziełem ostrych narzędzi wiszących na ścianach? 

Sobotnie śniadanie nieco się przeciągnęło i wyszliśmy spóźnieni. Obeszliśmy od 

zachodu masyw Szczelińca i ze zdziwieniem zauważyliśmy, że do schroniska w Pasterce 

mamy jeszcze dość długą drogę. Milana z Jackiem wstali wcześnie, dojechali do Pasterki i 

czekali, a my spóźniliśmy się karygodnie. Po krótkim zapoznaniu się z ofertą schroniskowego 

bufetu ruszyliśmy ku granicy. Pogoda poprawiała się. Pochmurny ranek przekształcał się w 

słoneczne południe. Kolejne części odzieży przenikały z pleców do plecaków. Skręciliśmy do 

Bożanowskiego Spiczaka. Ścieżka wznosiła się wśród przedziwnych form skalnych. 

Odczytywaliśmy nazwy na kierunkowskazach i znajdowaliśmy skały w kształtach ptaków, 

zwierząt, maczug, kowadeł. Kilku nie znaleźliśmy. Pewnie nie starczyło nam wyobraźni. 

Zamiast wrócić znaną nam drogą do Pasterki pociągnąłem wszystkich do Machowa na piwo. 

Z mapy nie wynikało, żeby była to długa droga. W terenie ścieżka wiła się od jednych skałek 

do drugich, to wznosiła się, to opadała. Czas powoli mijał, a grupa coraz bardziej się 

rozciągała. Wreszcie dotarliśmy do granicy. Do Machowa nie było już daleko, ale wypicie 

piwa przepłacilibyśmy powrotem w ciemnościach. Wybraliśmy najkrótszą drogę do Pasterki 

przez wąwóz Piekło, który nie zasługiwał na swoją nazwę, bo był zimny i wilgotny. Do 

schroniska dotarliśmy tuż przed zmierzchem. Mimo prób i namów samochód Czechowskich 

nie powiększył się ponad przypisaną normę. Wsiadło do niego pięć osób i pojechało na 

kolację. Pozostało nas trzech nocnych włóczęgów, jedna latarka i cztery kilometry przez góry. 

Piotrek zostawał w tyle i narzekał na bolące stopy, ale perspektywa obiadu dodawała sił. 

Nasze wejście do agroturystyki pozostałe towarzystwo przyjęło z entuzjazmem, bo już można 

było zaczynać kolację. Nasi gospodarze także się ucieszyli, bo spieszyli się z wizytą do 

sąsiadów. Na dobry początek zabawy poczęstowaliśmy ich jedną, a potem drugą nalewką. 

Wówczas oni dostarczyli swoje nalewki w celach porównawczych. Konfrontacja przeciągnęła 

się, choć nie wyłoniła zwycięzców.  

Podczas niedzielnego śniadania gospodyni opowiedziała, że wczorajszego wieczora 

do znajomych dotarli już doskonale przygotowani do zabawy. Zdradziła także, że męża 

zobaczymy dużo później. 

Piotrek już od rana obiecywał, że tego dnia nie wyjdzie na szlak. Słowa dotrzymał. 

Doszedł do centrum Karłowa, namierzył miejsce z bufetem i zaczął poznawać miejscową 

ludność. My początkowo szliśmy prawie poziomą drogą okalającą Szczeliniec od południa. 

Głosy niezadowolenia pojawiły się przy zejściu do wodospadów Pośny, bo było ślisko i 

potem trzeba było podchodzić, Po wielu odpoczynkach weszliśmy na przełączkę pomiędzy 

Małym a Wielkim Szczelińcem. Schronisko na Szczelińcu powitaliśmy z ulgą. Długo 

siedzieliśmy na tarasie sącząc różne napoje i odwlekając moment ruszenia w dalszą drogę. 
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Wreszcie kupiliśmy bilety i poczłapaliśmy dalej. Mimo znużenia dostrzegliśmy otaczające 

nas piękno. Trudy wspinaczki rekompensowały rozległe panoramy i niezwykłe formy skalne. 

Zagłębialiśmy się w głębokie rozpadliny, stawaliśmy na tarasach widokowych, 

przechodziliśmy obok, a nawet pod fantastycznymi kamieniami. W końcu, niezliczonymi 

schodami zeszliśmy do Karłowa, gdzie czekał na nas szczęśliwy nieróbstwem Piotrek. 

 

Wyjazd XXXVII Szklarska Poręba 

Termin: 14-16 czerwca 2013 

nocleg: agroturystyka Dom pod Lasem (ok. 710) w Szklarskiej Porębie 1B 

1 dzień piątek: przyjazd do Szklarskiej Poręby 

2 dzień sobota: Przejazd pociągiem do Jakuszyc. Stacja Jakuszyce (886) – Górny Dukt 

Końskiej Jamy - rozdroże (ok. 950) – Cicha Równia (1003) – Samolot (ok. 980) – rozdroże na 

Szklarskiej Drodze (ok. 950) – stacja turystyczna Orle (827) – zbocza Koziego Wierchu (ok. 

800) – stacja Harrachov-Mytiny (699). Przejazd pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej. 

długość 14,9 km; suma przewyższeń 216 m; suma obniżeń 376 m 

3 dzień niedziela: Dom pod Lasem (ok. 710) – kościół Bożego Ciała – Sowiniec (ok. 675) – 

ul. W Hofmana (ok. 500) – mostek na Czeskiej Strudze (470) – grób Karkonosza (ok. 500) – 

Chybotek (ok. 430) – kościół MB Różańcowej (ok. 370) – kościół Niepokalanego Serca NMP 

(ok. 420) – stacja Szklarska Poręba Dolna (ok. 500) – Zbójnickie Skały (ok. 620) - sztolnie 

kopalni pirytu – Zakręt Śmierci (798) – Czarna Góra (965) – Wysoki Kamień rozdroże (1005) 

- Wysoki Kamień (1058) – Rozdroże pod Wysokim Kamieniem (ok. 770) – Hutnicza Górka 

(774) - Dom pod Lasem (ok. 710). Powrót do domów.  

długość 13,6 km; suma przewyższeń 592 m; suma obniżeń 592 m 

Uczestnicy – 13 osób: Jerzy Borowiak, Wanda Borowiak, Krystyna Chamielec, Piotr Dahlke, 

Marek Gwiaździński, Ludmiła Kasper, Mieczysław Kraziński, Zbigniew Leń, Anna Matyjasz, 

Jerzy Matyjasz, Andrzej Mrowiec, Małgorzata Mrowiec, Michał Witkowski 

 

Nie wiem, dlaczego, ale propozycja wyjazdu spotkała sie z nieprzewidywaną 

przychylnością. Wanda z Jurkiem wynajęli pokój w innym miejscu, a mimo to, doszło do 

tego, że dla Zbyszka, który zgłosił się ostatni, zabrakło miejsca w agroturystyce. Musiał 

nocować w domku obok.  

Mieszkaliśmy tuż obok stacji kolejowej, więc niepokoiłem się, że w sobotni ranek nie 

zdążymy na pociąg. Niesłusznie. Jeszcze przed czasem wsiedliśmy do wagonu i pojechaliśmy 

do Jakuszyc. Poprowadziłem szutrową drogą w kierunku Rozdroża pod Cichą Równią. Kilka 

kilometrów nieznacznego podejścia spowodowało, że grupa rozsypała się na podgrupy 

dyskusyjne. Jurek rwał do przodu. Zbyszek to gubił się, to pojawiał ze swoim aparatem. 

Wanda pozostawała w rozdarciu, czy doganiać chłopa, czy miło sobie poplotkować. Inni 

znajdowali przyjemność w spokojnym marszu. Przed rozdrożem skręciłem na trasę 

wykorzystywaną w zimie, jako szlak narciarski. Nie wiedziałem, że to, co uważałem za 

drogę, może kiedyś było drogą, ale teraz wyraźne wyżłobienia zarosły mchami, jagodzinami i 

innym poszyciem. W wielu miejscach wpadaliśmy w wodę lub błoto. Na własnych stopach 

odczuliśmy zalegającą wilgoć, która przez tysiąclecia powodowała przeistaczanie zielonych 

roślin w grube pokłady torfu. W końcu osiągnęliśmy Cichą Równię. Mimo, że ledwo 

zaczęliśmy wędrówkę, to moja uwaga, iż jesteśmy w najwyższym miejscu naszej dzisiejszej 

marszruty, została przyjęta z dużym zadowoleniem. Zeszliśmy do stacji turystycznej Orle, 

gdzie zatrzymaliśmy się na dłuższy postój. Miejscowy bufet podreperował nasze siły i 

mogliśmy kontynuować marsz. Drogą, poprowadzoną w większości wzdłuż jednej 

poziomnicy, dobrnęliśmy do granicy. Stamtąd zeszliśmy do czeskiej stacji Harrachov-Mytiny, 

gdzie okazało się, że pobliska restauracja jest zamknięta, a właściciel dworcowego baru sam 

zużył większość swoich zapasów i już nie chciał się z nikim dzielić. Przekonaliśmy go, aby 
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otworzył drzwi swego przybytku i powoli wytargowaliśmy od niego płynne pozostałości. 

Głodni i niezbyt usatysfakcjonowani obsługą wsiedliśmy do pociągu i wróciliśmy do 

Szkalrskiej. 

W niedzielę, ominęliśmy centrum i spotkaliśmy się przed kościołem Bożego Ciała. 

Szkoda było nie zobaczyć wnętrza świątyni. Trwała msza, więc bardziej lub mniej dyskretnie 

mieszaliśmy się z wiernymi. W końcu okazało się, że większość uczestników usadowiła się 

na ławeczkach przed kościołem i wcale nie ma zamiaru szukać dalszych wrażeń górskich. Ze 

zdziwieniem przyjęli informację, że rajd jeszcze się nie skończył, bo się jeszcze nie zaczął. 

Przeszliśmy obok skałek Sowińca, które choć ładne nie wzbudziły entuzjazmu. Wśród lasów i 

łąk zeszliśmy do mostków na Czeskiej Strudze. Podejście do Chybotka, nie zostało przyjęte z 

zachwytem. Tylko kilka osób próbowało rozbujać ten ruchomy kamień. Efekt kołysania 

należy określić, jako niedający satysfakcji. Natomiast z zaciekawieniem oglądnęliśmy 

zabytkowe tablice nagrobne przytwierdzone do murów zabytkowego kościoła MB 

Różańcowej.  Podejście do Zbójnickich Skał było nużące. Wielu piechurów miało dosyć i 

uskarżało się na bolące nogi. Inni, niezmordowani pędzili naprzód. Z tego powodu nie skręcili 

ze szlaku do XVIII wiecznych sztolni kopalni pirytu. Jakże orzeźwiający był chłód panujący 

w mrocznych sztolniach. Cała grupa spotkała się w pobliżu Zakrętu Śmierci. Tam, największe 

zainteresowanie wzbudziło stoisko z napojami, słodyczami i pamiątkami. Mimo zmęczenia 

nikt się nie wycofał z dalszej wędrówki. Nawet Gosia, Andrzej, Marek wlekli się resztkami 

sił. Podczas mozolnej wspinaczki odpoczywali i szli dalej. Na widok stromego podejścia na 

Wysoki Kamień, wielu jęknęło i oznajmiło, że już wyżej nie podejdą, ale ciekawość, a może 

bardziej obietnica wygodnej ławki spowodowały, że wszyscy dobrnęli na szczyt, a na pewno 

do schroniska. Dla jednych panorama roztaczająca się ze skalnego tarasu, jedna z 

najpiękniejszych w Sudetach, wynagradzała trudy wędrówki. Dla drugich pierogi, zimne 

piwo, gorąca herbata lub krótka drzemka były wystarczającą nagrodą. W końcu ruszyliśmy w 

dół kamienistą drogą, z której skręciliśmy na leśne ścieżki i niespodziewanie stanęliśmy nad 

dachami naszej agroturystyki.  

 

 

Wyjazd XXXVIII Szczyrk 

Termin: 15 – 17 listopada 2013 

nocleg: pokoje gościnne Niezapominajka (ok. 600) w Szczyrku 

1 dzień piątek: przyjazd do Szczyrku 

2 dzień sobota: Niezapominajka (ok. 600) – Urząd Miasta w Szczyrku (514) – rozdroże pod 

Przełęczą Karkoszczonką (619) – schronisko Chata Wuja Toma (731) – Siodło pod 

Klimczokiem (1042) – Klimczok (1108) – rozdroże pod Klimczokiem (1067) – rozdroże nad 

Szyndzielnią (1050) - schronisko Szyndzielnia (1022) - rozdroże nad Szyndzielnią (1050) - 

rozdroże pod Klimczokiem (1067) - Siodło pod Klimczokiem (1042) – rozdroże pod 

schroniskiem Klimczok (952) – Sanktuarium w Szczyrku (676) - Urząd Miasta w Szczyrku 

(514) - Niezapominajka (ok. 600);  

długość 18,0 km; suma przewyższeń 788 m; suma obniżeń 788 m 

3 dzień niedziela: Niezapominajka (ok. 600) – rozdroże na ul. Uzdrowiskowej(ok. 540) – 

rozdroże pod Skrzycznem (1047) – Skrzyczne (1257) – schronisko Skrzyczne (1239) – 

rozdroże pod Skrzycznem (1047) – rozdroże pod Lanckoroną – Urząd Miasta w Szczyrku 

(514) - Niezapominajka (ok. 600). Powrót do domów. 

długość 10,3 km suma przewyższeń 796 m; suma obniżeń 796 m;  

Uczestnicy – 7 osób: Jacek Czechowski, Tomasz Gorzelany, Mieczysław Kraziński, Anna 

Matyjasz, Jerzy M;atyjasz, Dorota Wasilewska, Edward Wasilewski 
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W sobotę Tomek źle się czuł, więc został z kontuzjowaną Anią. Pozostali asnykowcy 

ruszyli na włóczęgę. Lekka mgła tuszowała niektóre ułomności miasta, ale centrum Szczyrku 

pozbawione zieleni okrywającej wszelkie niedostatki, nie wyglądało dobrze. Wraz z 

podchodzeniem pogoda poprawiała się i wyszło słońce. Nie było go dużo tego dnia, ale 

wystarczyło, że niektórzy opalili się. Pierwszy postój wypadł w schronisku zwanym Chatą 

Wuja Toma. Obserwacja grupy młodych ludzi zbierających się po noclegu do wyjścia 

wywołała sympatyczne wspomnienia. Piwo i dawne czasy... któż tego nie lubi. Dalsza droga 

prowadziła przez bukowe lasy. Brak listowia powodował, że wzrok wędrował daleko, aż tam 

gdzie góry zlewały się z chmurami. Edek urozmaicał nudniejsze fragmenty podejścia 

przydzielaniem turystycznych kieliszków, które po spełnieniu toastu lub bez niego 

skrupulatnie zabierał. Posiaduchy były krótkie, bo mimo, że słońce przenikało przez chmury, 

to jednak było zimno. Na wierzchołku Klimczoka, gruntownie omówiono niektóre aspekty 

wyjazdów narciarskich w ten rejon. Później kontynuowano temat. Duże, kamienne schronisko 

na Szyndzielni nie jest przytulne, ale grochówka, piwo i kanapki wyraźnie złagodziły tę 

opinię. W drodze powrotnej nikt nie nalegał, aby zawadzić o schronisko pod Klimczokiem. 

Do Szczyrku prowadziła początkowo stroma, kamienista ścieżka pokryta liśćmi bukowymi, a 

potem drogi wyłożone betonowymi płytami. Kolana z trudem wytrzymywały obciążenia. 

Niedzielnym celem było schronisko na Skrzycznym. Właściwie, to opis trasy można 

skrócić do trzech słów: podejście i zejście. Od początku szlak poprowadzono stromą błotnistą 

ścieżką. Po nocnym przymrozku, ziemia rozmarzała. Buty nie znajdowały oparcia i trudno 

było zachować równowagę. Każdy bardziej plaski odcinek był wykorzystywany na 

odpoczynek. Warto było przystanąć i odwrócić się. W dolinie widniały coraz mniejsze 

zabudowania Szczyrku, a na przeciwko, zalane słońcem, żółciły się i szarzały zbocza 

Klimczoka. Im wyżej, tym panorama była rozleglejsza. Wyłaniały się kolejne góry, których 

nazwy nawet nie próbowano ustalić. Trasa wiodła wzdłuż wyciągu na Skrzyczne. Stacja 

pośrednia była w przebudowie. Wokół walały się śmieci różnych rodzajów i różnej wielkości. 

Wyżej pracował ciężki sprzęt. Spychacz zagłuszał wszystko i wytrwale przesuwał zwały 

kamieni, aby więcej narciarzy mogło bezpieczniej się zabić. Wokół schroniska też trwał 

remont. Rozbudowywano taras. Jednak zapach smołowanych desek nie drażnił. Słońce 

przygrzewało, więc wielu turystów siedziało na zrudziałych trawach, dobywało z plecaków 

smakowite jadło i napitki, i podziwiało dalekie, ośnieżone Tatry. Po krótkim pobycie w 

schronisku, okazało się, że wiatr przywiał chmury i ograniczył widoczność. Wzrok próżno 

szukał Tatr. Nie było widać i innych gór. W dolinach, Szczyrk i okolice tonęły w promieniach 

słońca. Zejście do centrum Szczyrku przebiegało sprawnie, choć bez pośpiechu. Grupa 

dotarła do bazy. W drodze powrotnej, gdzieś, na wysokości granicy Wielkopolski, zaczęło 

siąpić i już ładnie nie było. 

Kilkadziesiąt godzin później dowiedzieliśmy się o śmierci Piotrka. 

 

Wyjazd XXXIX Golińsk 

Termin: 21-23 marca 2014 

nocleg: agroturystyka Agro-Wiecha (ok. 500) w Golińsku 

1 dzień piątek: przyjazd do Golińska 

2 dzień sobota: Przejazd samochodami do Březová. Stacja Březová u Broumova (478) – 

Honské Sedlo (591) - Honsky Špičak (649) – Laudonovy valy - Strážná hora (688) – 

schronisko Hvĕzda (672) – Kočka (673) – Nad Kovarovou roklu (665) – Kovarova rokle (ok. 

626) - Hvĕzda (672) – Pod Strážnou horou (580) – Honské Sedlo (591) – Březová u 

Broumova (478). Powrót do Golińska. 

długość 19,0 km; suma przewyższeń 502 m; suma obniżeń 502 m 
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3 dzień niedziela: Przejazd samochodami do Dolni Adršpach. Adršpašske skalni mĕsto – 

Piskovna (507) – wodospad (ok. 542) – Velke Panorama (562) – Mysia Diera - Piskovna 

(507). Przejazd do Broumova. Powrót samochodami do Golińska. Powrót do domów. 

długość 4,5 km; suma przewyższeń 150 m; suma obniżeń 150 m;  

Uczestnicy – 9 osób: Krystyna Chamielec, Tomasz Gorzelany, Mieczysław Kraziński, Anna 

Matyjasz, Jerzy Matyjasz, Dorota Wasilewska, Edward Wasilewski, Michał Witkowski, 

Lesław Wojewodzic 

 

Do Golińska, na miejsce noclegu, dojechaliśmy, jako ostatni. Gospodarze wyszli aż do 

samochodu, aby nas powitać. Pozostałych uczestników znaleźliśmy w obszernym salonie, 

siedzących na skórzanych kanapach i w fotelach.. Na ławie niewiele było do jedzenia. Wszak 

prawie wszyscy się odchudzają. Niewiele też było do picia. Dyskusje ciągnęły się. 

Nieuzupełniane jedzenie powoli znikało i rozpływały się napoje. Tyle, że suche butelki były 

natychmiast zastępowane pełnymi. Nawet przedszkolak wie, że alkohol to puste kalorie. 

Zaproszony gospodarz najpierw odmawiał, ale po niedługim czasie otworzył się. Jego 

wynurzenia o roli marihuany w życiu wysłuchaliśmy z zaciekawieniem. Podczas wykładu 

uzupełnił nasze wiadomości demonstrując wybrane przez siebie okazy botaniczne. Zajęcia 

miały charakter teoretyczny i praktyczny. Omówiono też skutki prawno-penitencjarne upraw 

domowych. 

W sobotę wsiedliśmy do samochodów i dzięki michałowemu GPS odnaleźliśmy w 

Czechach miejscowość Březová. Dalej poszliśmy na piechotę. Początkowo droga była 

właściwie nudna. Wiodła przez lasy, od czasu do czasu wznosząc się niewiele. Niezawodny 

Edek Wasilewski, krótki popas na przydrożnym parkingu, wykorzystał na przypomnienie 

organoleptyczne swoich wyrobów. Dzięki temu obudziliśmy kierowcę w stojącym obok 

samochodzie. Dalej wędrówka też nie była wymagająca. Dopiero od Strażniczej Góry 

skończyły się żarty, a zaczęły schody. Szlak został poprowadzony od skałki do skałki i 

miedzy skałkami. To schodziliśmy, to z powrotem musieliśmy zyskiwać wysokość. Kilka 

razy dotarliśmy do skrajów urwisk. Pod nogami mieliśmy kilkadziesiąt metrów pionu, a przed 

sobą kilkadziesiąt kilometrów panoramy zamkniętej na horyzoncie Górami Kamiennymi i 

Suchymi. Słońce dogrzewało. Było ciepło, jak w lipcu. Nic dziwnego, że z radością 

powitaliśmy schronisko zwane Hvezdą, czyli Gwiazdą. Tylko w trójkę, z Leszkiem i 

Mietkiem poszliśmy zobaczyć z góry Skalny Teatr – stumetrowe skały okalające Kowalowy 

Wąwóz. Reszta grupy zaległa na ławkach przed schroniskiem lub zagłębiła się w jego 

urokliwe wnętrze. Powrót nie był trudny, ale możliwość wygodnego usadowienia się w 

samochodzie wielu przyjęła z nieukrywanym zadowoleniem. 

Już w nocy zaczęło padać. Kilka razy w nocy budziłem się łudząc, że front przeszedł i 

niedziela okaże się znośna. Marzenia spełniły się. Dzień okazał się niczego sobie, choć deszcz 

nie przestał kapać. Nikt nie został w ciepłych, suchych pokojach. Pojechaliśmy do 

Adrszpachu. Dopiero tam Ania zrezygnowała i wybrała krótki spacer do pobliskiego hotelu. 

Pozostali wykupili bilety do Skalnego Miasta. Wszyscy podziwialiśmy szmaragdowe wody 

jeziorka, które powstało na miejscu kopalni pisaku, a potem zagłębiliśmy się pomiędzy 

fantastycznie ukształtowane skały. Gdyby nie deszcz można było cały dzień rozglądać się 

wokół i dostrzegać coraz to nowe szczegóły rzeźby otaczających piaskowców. Monumentalne 

formy skalne przypominały zwierzęta, maczugi, dywany, książki, fotele. Szliśmy tak wolno, 

że Krysi zrobiło się zimno, a kurtka Doroty przemokła. Panie podążyły do hotelu. Panowie 

kontynuowali spacer wśród niezwykłej scenerii. Druga część szlaku składała się prawie 

wyłącznie ze stopni, drabinek i poręczy. Nikt jednak nie narzekał na trudy wspinaczki, 

ponieważ widoki zachwycały. Nikt też nie psioczył na ciasnotę, przeciskając się przez 

rozpadlinę zwaną Mysią Dziurą. Dla pełni poznania, w miejscu oznaczonym, jako „echo”, 

pokrzyczeliśmy i echo nam odpowiedziało. Opuściliśmy kamienny świat. Do obiadu 
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mieliśmy trochę czasu, więc pojechaliśmy do Brumowa, aby zwiedzić klasztor. Przeszliśmy 

w deszczu przez starówkę, aby w przyklasztornej kawiarni dowiedzieć się, że zwiedzanie 

rozpocznie się dopiero w kwietniu, czyli za niedługo, za tydzień,. W drodze do domów, w 

okolicy Wałbrzycha, deszcz zamieniał się w śnieg. Jednak szczęście nas nie opuściło. Już w 

Kaliszu, słuchając widomości, dowiedzieliśmy się, że tego dnia Dolny Śląsk został częściowo 

sparaliżowany przez opady śniegu. 
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     razem 12 23 1 4 13 10 1 23 2 1 14 2 14 13 2 2 16 6 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 189 

17 Zygmuntówka G. Sowie 15-17 paź 2004 x x x x x   x x    x x   x                 10 

18 Łomnica G.Sowie, Suche 18-20 mar 2005 x x   x x  x  x   x x  x x x                11 

19 Filipovice Jeseniki 12-15 sie 2005 x x  x x x  x     x x   x x x               11 

20 Tłumaczów G. Stołowe 10-13 lis 2005  x      x                          2 

21 Olsztyn Jura Krak-Częstoch. 17-19 lis 2006 x x   x x x x          x  x x             9 

22 Karpacz Karkonosze 20-22 kwi 2007 x x  x x   x x  x  x   x                  9 

23 Międzygórze Masyw Śnieżnika 12-14 paź 2007  x      x   x   x   x                 5 

24 Polanica Zdrój G. Bystrzyckie 25-27 kwi 2008 x x   x   x   x   x   x                 7 

25 Harrachov Karkonosze 14-17 sie 2008  x      x      x                    3 

26 Lubawka G. Krucze, Ryhory 14-16 lis 2008 x x   x   x   x  x    x    x             8 

27 Jarnołtówek G. Opawskie 24-26 kwi 2009  x    x  x     x x    x  x x x x           10 

28 Sosnówka  Pog. Kark.,Wzg.Łomn. 6-8 lis 2009 x x   x   x   x      x   x    x          8 

29 Wieścieszowice Rudawy Janow. 2-4 lip 2010  x    x  x    x  x x  x x       x         9 

30 Kowary R. Janow., Karkonosze 19-21 paź 2010  x    x  x   x  x    x                 6 

31 Świeradów G. Izerskie 13-15 maj 2011  x    x  x   x  x x   x                 7 

32 Wisła Beskid Śląski 22-24 lip 2011  x  x    x     x x   x  x     x  x x       10 

33 Lądek G. Złote, Bardzkie 23-25 wrz 2011  x      x   x  x x                    5 

34 Szczawno-Zdrój G> Wałbrz., Pog. Wałb. 23-25 mar 2012 x x   x   x   x  x x   x                 8 

35 Huta Podłysica Łysogóry 13-15 lip 2012 x x   x x  x   x x x  x  x           x x x x   14 

36 Karłów G. Stołowe 9-11 lis 2012  x   x x  x   x  x    x x                8 

37 Szklarska Por. G. Izerskie 14-16 cze 2013 x x   x   x   x  x x       x     x x x x   x  13 

38 Szczyrk Beskid Śląski 15-17 lis 2013  x    x  x   x      x             x x   7 

39 Golińsk G. Stołowe 21-23 mar 2014 x x   x   x   x      x             x x  x 9 
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Wykres frekwencji  

 



 

A czas, jak rzeka płynie 

 

Swoje wspomnienia rozpocznę słowami właśnie tej piosenki śpiewanej przez 

niezapomnianego Czesława Niemena. 

Nie chce się wierzyć, że minęło aż tyle czasu od pierwszego wyjazdu w Góry Sowie 

przed 20-tu laty. Bazą wypadową było schronisko „Zygmuntówka”. Mam duży sentyment do 

tego miejsca. 

Wszystkie wyprawy i wędrówki górskie upływały w cudownej atmosferze, łącząc 

naszą grupę wypadową coraz większą przyjaźnią. 

Przez te wszystkie lata uczestnicy wypraw się zmieniali, lecz kadra pozostawała 

zawsze ta sama. No i oczywiście ten sam „Kierowniczek” przewodnik i pomysłodawca 

wszystkich wypraw. Zaszczepił w nas fascynację górami, prowadząc uczestników nie zawsze 

łatwymi szlakami, bez względu na pogodę. Czasami przez te Jego, „pętelki” ogarniała nas 

wściekłość, ale rekompensatą za wylane poty i bolące stopy, były piękne widoki pasm 

górskich, często w jesiennych barwach. 

W ostatnim dziesięcioleciu sporadycznie brałam udział w wędrówkach górskich. 

Szczególnie utkwił mi w pamięci jubileuszowy wyjazd - 2004 roku w Góry Sowie 

/podsumowanie wszystkich rajdów/. 

Przyjechaliśmy późnym wieczorem. Pogoda nieciekawa, zimno, mokro i mglisto. 

Doznałam stresu, gdy Marek Mikołajczyk postanowił w tych trudnych warunkach - egipskie 

ciemności - zjechać campem do „Zygmuntówki” po stromym, kamienistym zboczu. 

Samochód osuwał się po kamieniach, kołysząc się we wszystkie strony. Miałam 

wrażenie, że za moment się przewróci i runie w dół. 

Gdy następnego dnia zobaczyliśmy stok, po którym zjechał, było wiadomo, że już tą 

droga nie wyjedzie - zbyt trudne i wręcz niemożliwe. 

Wyjazd z „Zygmuntówki” też nie był najlepszy. Padający nieustannie deszcz 

spowodował, że ścieżka prowadząca w dół na parking przy „Bukowej Chacie” była bardzo 

błotnista. Po raz kolejny się denerwowałam, gdy Marek przy zjeżdżaniu wpadał w poślizg. 

Skończyło się wszystko szczęśliwie. 

To była chyba ostatnia wyprawa górska, w której Marek uczestniczył. 

Nie ma go wśród nas, nie ma również Piotrka Dahlke, wspaniałych, cieszących się 

życiem naszych przyjaciół. Lecz są zawsze z nami we wspomnieniach i wędrują gdzieś tam 

wysoko swoimi drogami, patrząc na nas z góry, jak „Kierowniczek” każe nam robić 

dodatkową ,,pętelkę” w podejściu, mimo, że opadamy z sił. 

Trochę się rozkleiłam, ale musiałam powspominać i tych, których już nie ma. 

A przed nami następne wyprawy, dopóki będzie zdrowie i kondycja, a na poprawę 

samopoczucia nieodzowna, jak zwykle „Beherovka”. 

 
Mila Raryta 

 

 

Bajki c.d. 

 

No cóż, minęło kolejne 10 lat rajdów górskich. ……………………. 

Nie wszystkie utkwiły mi w pamięci, a wspomnienia nie są chronologiczne. 

Przepięknych krajobrazów i widoków opisywać nie będę, bo żaden ze mnie literat.  

Pamiętam Rajd Jubileuszowy na 10-lecie, nazwany potem „rajdem deszczowców”. 

Gdy wychodziliśmy z Zygmuntówki kropił lekki deszczyk, niestety nasze nadzieje na 

poprawę pogody rozpływały się w coraz większym deszczu. Powoli przemakały kurtki i buty, 

zarówno te z marketu, jak i profesjonalne. Dotarliśmy wreszcie do Bukowej Chaty, 



 38 

schroniska poniżej Zygmuntówki, z ogromnym paleniskiem w jadalni.  Rozwiesiliśmy wiec 

przemoknięte ubrania i przy ognisku przy ciepłym jedzonku i dobrym piwku relaksowaliśmy 

się po deszczowym marszu. Wreszcie trzeba było zbierać się. Zanim zdążyłam się ubrać, 

wszyscy poszli do Zygmuntówki. Zostałam tylko z Piotrkiem, który zacieśniał znajomość z 

barmanką, więc nieskory był do powrotu. Postanowiłam wracać sama. Było już ciemno, a że 

nie znałam drogi postanowiłam na przełaj wdrapać się na wzgórze, gdzie światła 

Zygmuntówki pokazywały kierunek. Czepiając się krzaczków i kęp trawy, powoli pięłam się 

po dość stromym zboczu. Nagle czuję, że ktoś mnie łapie za nogę i słyszę głos Piotrka -Luśka 

to Ty. Ja – odpowiadam – ale złaź ze mnie, bo oboje zjedziemy na dół. Jakoś udało nam się 

wczołgać na górę, gdzie pozostali chyba nie zauważyli, że nas brakuje. Następnego dnia nie 

padało, ale była gęsta mgła. Tylko trójka z nas wybrała się w góry. Ania, Jurek i ja 

wdrapaliśmy się na wieżę widokową raczej dla sportu, niż dla widoków, bo z powodu mgły 

nic nie było widać.  

 Z Harrachova pamiętam datę: połowa sierpnia 2008 r. (bo była wtedy olimpiada i nasi 

zdobywali medale), mini skład osobowy i znów deszcz. Skład osobowy to tylko Ania, Jurek i 

ja, co uświadomiła mi Ania po parudziesięciu minutach jazdy, która na moje pytanie: kto 

jedzie w drugim samochodzie odpowiedziała, że jedziemy tylko my.  Było lato, b.ciepło, 

przygotowałam sobie mnóstwo kosmetyków słonecznych, a tutaj deszcz. Pierwszego dnia 

zaczęło lać koło południa. Przydała się suszarka do włosów, aby wieczorem wysuszyć 

przemoczone adidasy. Z powodu niekorzystnej prognozy Jurek zmienił plan na następny 

dzień: zamiast zdobywania gór zwiedzamy zamki. No i się wkopałam: dżinsy, lekka kurtka, a 

foliowa peleryna w hotelu. A tutaj leje i do wejścia do zamku pozostało ponad 2 godziny, 

więc Jurek zarządza zwiedzanie starówki odległej od zamku ok. godziny pieszo. Dżinsy 

nasiąkłe wodą, przemoczone kurtka i buty, w połowie drogi zastrajkowałam: nie idę dalej, 

poczekam przy herbacie w mijanej knajpce. Zwiedzanie zamku w mokrych ciuchach nie 

sprawiło mi przyjemności. Dzień zakończyłyśmy w łóżku przykryte dwoma kołdrami. 

Nazajutrz pogoda się poprawiła, ale po krótkiej wycieczce trzeba było wracać do domu. 

Góry Sowie to trasa w śniegu powyżej kolan, pyszne pstrągi prosto ze stawu i „nowa 

świecka tradycja”: Tomek ściele łóżko Piotrkowi a dokładniej, to Piotrek korzysta z łóżka 

posłanego przez Tomka przed wieczorną biesiadą i przekomarzają się czyje to spanie. Z 

reguły kończyło się tym, że Tomek ścielił sobie drugie łóżko. I jeszcze poranna wizyta 

Piotrka i Tomka, w jakby jednej piżamie (Tomek w bluzie, Piotrek w spodniach – każdy od 

swojego kompletu) i ich sesja fotograficzna na śniegu. 

Wiele moich wspomnień wiąże się z Piotrkiem i naszym przekomarzaniem przy 

posiłkach. Bawiliśmy się świetnie nie tylko my, ale i koleżeństwo. Z czasem to mnie się 

udawało Piotrka zaskoczyć, aż stwierdził kiedyś, że żmiję na własnym łonie wyhodował, 

anakondę; niby mnie.  

Do Głuchołaz po raz pierwszy zabrałam galaretkę z owocami z bitą śmietaną 

(nazywaną przez Miecia slechaczkou) i musem malinowym. Specjalnie dla Jurka przybrałam 

ją „ulubionymi” przez niego rzodkiewkami. Okazało się, że bardzo wszystkim zasmakowała 

(bez rzodkiewek) a najbardziej Piotrkowi, do tego stopnia, że aby dostać dokładkę zjadł mój 

dietetyczny kleik owsiany. Galaretkę zabierałam potem na prawie każdy rajd, a Piotrek 

nazwał ją zemstą anakondy, bo jak mi podpadał, to straszyłam go, że jej nie dostanie. 

Rozbawiła nas też sytuacja, gdy przy zmywaniu Ania z Milaną tak się zagadały, że nie 

zauważyły, iż skończyły się już brudne naczynia i zaczęły zmywać już umyte. I byłyby 

pewnie zmywały cały wieczór gdyby nie nasz śmiech. 

Wisła, to znów nasze przekomarzania z Piotrkiem, tylko tym razem dostał od Ani 

bezwzględny zakaz objadania mnie i o dziwo go przestrzegał, oczywiście marudząc przy tym 

i narzekając. Pierwszego dnia grupa się rozdzieliła: Tomek z Bogusią i psem wybrali krótką 

trasę a resztę pętelkami poprowadził Jurek. Małą pętelkę do schroniska na szczycie (nazwy 
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nie pamiętam) zaliczyliśmy tylko we trójkę: Jurek, Piotrek i ja, reszta czekała na nas na 

przełęczy. Pętelka była nieduża, ale wyczerpująca, bo Jurek poprowadził nas na szczyt 

skrótem, tj. szlakiem nie turystycznym, ale straży granicznej, było bardzo stromo ledwo 

żeśmy się wdrapali. Piotrek przed wejściem do schroniska musiał uzupełnić zawartość 

nikotyny w płucach, więc ja z Jurkiem skorzystaliśmy, kupując ostatnie dwa kawałki 

szarlotki. Piotrek był niepocieszony, stwierdził, że tę szarlotkę wcześniej zjadł mu Tomek i 

dopytywał się u barmanki czy był tu taki długi, łysy, wklęsły i zajadał szarlotkę. Barmanka 

nie potwierdziła, bo jak potem zeznawał Tomek, był on w czapce, więc nie odpowiadał 

rysopisowi podanemu przez Piotrka. Piotrek miał wielka ochotę na mój kawałek, ale obietnica 

dana Ani nie pozwalała mu zabrać mi mojego deseru. A ja z niesamowitą satysfakcją, 

powolutku pałaszowałam pyszne ciasto. Aż Piotrek nie wytrzymał i dzwoni do Ani: „Mysza 

odpuść, choć na chwilę, ten jeden raz, bo ona wcina i śmieje się ze mnie”. Mysza nie 

odpuściła, ale ja ulitowałam się i zostawiłam mu 1/3 kawałka. Pochłonął to na jeden kęs. 

Na temat kolejnego wyjazdu Jurek udzielił nam tylko informacji, że jedziemy w góry i 

mamy zabrać strój kąpielowy. Więcej szczegółów nie dało się od niego wyciągnąć. Dopiero 

na miejscu dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w Lądku, ale po co nam stroje Jurek milczał, a 

nasze spekulacje na ten temat kwitował tajemniczym uśmiechem. Na sobotniej wycieczce po 

południu odłączyłyśmy się z Anią od naszych panów i wróciłyśmy do Lądka, zwiedziłyśmy 

centrum uzdrowiska i doszłyśmy do wniosku, że atrakcją związaną z kostiumami 

kąpielowymi jest wizyta na basenie termalnym. W niedzielę rano przed wyjazdem Jurek 

polecił nam założyć stroje. Zdziwiłyśmy się, bo według nas na basenie można przebrać się w 

szatni. Ale z Kolegą Kierowniczkiem się nie dyskutuje. Bagaże załadowane, jedziemy, 

mijamy basen i jedziemy dalej. Jesteśmy zdezorientowane, co to za wodna atrakcja? 

Dojeżdżamy do Barda, przesiadamy się do wynajętego samochodu, który zawozi nas na …. 

miejsce startu spływu pontonem po Nysie Kłodzkiej. Początkowe obawy bardzo szybko się 

rozwiały a pozostały słońce i przepiękne widoki. Atrakcja super!!!  

 
Lusia Kasper 

 

 

Nie pamiętam 
 

Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy uczestniczyłam w „Matyjaszowej” górskiej 

eskapadzie. Z pewnością było ich wiele, lecz dla mnie jest to wielka kilkunastoletnia 

przygoda. 

Jurek jest znakomitym komandorem bądź „kierownikiem”, jak nazywa go kolega 

Michał. Wyprawy są perfekcyjnie i drobiazgowo przygotowane. Należy dodać, że nasz 

przyjaciel znakomicie dyscyplinuje nie zawsze subordynowaną grupę. Uśmiecha się 

tajemniczo pod wąsem i... ze stoickim spokojem robi swoje, czyli wdraża w życie założony 

plan „A”, czasami go delikatnie modyfikując. Udaje często, że nie słyszy narzekania 

niewyspanych towarzyszy doli i niedoli oraz niepochlebnych częstokroć uwag na swój temat. 

Nasz Jureczek jest „chodzącą encyklopedią” z zakresu „góry i ich szlaki”. Rozwieje 

każdą wątpliwość. Odpowie na wszystkie pytania dotyczące bliższych i dalszych rajdów 

górskich. Charyzmatyczny przywódca otoczony jest kręgiem osób, które zaraził pasją 

zdobywania kolejnych szczytów górskich i pokonywania własnych słabości (wszak jesteśmy 

turystami po recyklingu). 

Wzajemnie się wspieramy i – co najważniejsze – lubimy z sobą przebywać.  

Swoje refleksje spisała „na kolanie” pod naciskiem – Milana Czechowska. 

 
Milana Czechowska 
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20 lecie wypraw górskich 

 

Moje wspomnienia z górskich wypraw z Jurkiem są mgliste i bardzo niedokładne. 

Przypomina mi się pewien człowiek, którego spotkałem na wczasach w Chorwacji. Facet, 

ponad 70-letni Amerykanin, który zwiedził niemal cały świat miał koszulkę, na której z 

przodu było napisane: wszędzie byłem, wszystko widziałem, a na plecach dopisek – nic nie 

pamiętam. 

Z Matyjaszem nie byłem wszędzie, nie wszystko widziałem, ale niewiele pamiętam. 

Są to tylko niewyraźne widzenia, które zacierają się niestety coraz bardziej. Gdy udaję się na 

kolejny rajd z Jurkiem, nie zastanawiam się gdzie to będzie, co będziemy widzieć mając 

świadomość, że będzie to jak zwykle znakomicie przygotowane, że będziemy za nim chodzić 

jak stado owiec za baranem i że towarzystwo będzie znane i lubiane i wszyscy będą narzekać, 

że kierownik chce nas wykończyć. 

Z pierwszej mojej wyprawy pamiętam jedynie tyle, że towarzystwo było mieszane i w 

przerwie wędrówki zrobiliśmy sobie zdjęcia, które zostały ocenione, jako „zdjęcia do 

rozwodu”. Gdzieś te zdjęcia posiałem a do 

rozwodu się nie przydały. 

Wtedy, kilkanaście lat wstecz 

byliśmy młodzi i piękni, ja miałem zdrowe 

kolana i na jednej z wędrówek, ponieważ 

towarzystwo wlokło się niemiłosiernie 

postanowiliśmy z Jurkiem pójść inną, 

dłuższą i bardziej wymagającą trasą. Jako 

były 400- metrowiec a później maratończyk 

miałem taką wydolność, że właściwie każdy 

za mną zostawał. Okazało się, że Jurek 

znakomicie wytrzymał i całą trasę 

pokonaliśmy w szalonym tempie docierając 

do towarzystwa, które oczekiwało nas 

biesiadując w jakiejś knajpie.  Pamiętam 

tylko, że w trakcie pokonywania trasy nie 

byliśmy zbyt rozmowni. Niestety jakoś 

później nie udało nam się powtórzyć tego 

rodzaju wędrówki, nie było już ani chęci ani 

z mojej strony możliwości.  

Po latach, jako pierwszy z 

towarzystwa zacząłem chodzić na wyprawy z 

kijkami, najpierw były to normalne kijki do nart a później, i tak jest do dzisiaj, kijki do 

northwalking. Niestety, tym pierwszym stałem się z konieczności, po przebytej operacji 

kolana. Od tego czasu do góry mogę chodzić tak jak dawniej szybko i sprawnie, ale z góry 

wlokę się w ogonie grupy zły i pognębiony przez własne ciało. Teraz nie tylko ja, ale również 

i Milanka, i chyba większość grupy porusza się o kijkach. Na którejś z wypraw doznaliśmy 

olśnienia, że obecne rajdy są wędrówkami dla sprawnych inaczej. Chyba każde z nas ma 

jakieś przypadłości, które utrudniają, ale jednak nie przeszkadzają w uczestnictwie.  

Jurek staje się często osamotniony w przemożnej chęci zaliczenia kolejnego odcinka 

trasy. Było kiedyś już tak, że tylko ja i Milanka uczestniczyliśmy wraz z Jurkiem w ostatnim 

etapie trasy, reszta poszła na skróty. 

Niewątpliwie bardzo ważnym elementem wypraw są wieczory towarzyskie kończące 

się nieraz o świcie. Kiedyś spaliśmy w wieloosobowym pomieszczeniu i każdy musiał sobie 

przygotować, czyli powlec pościel.  Zrobiliśmy to z Milanką przed wieczorem towarzyskim a 

Rysunek 1Tomka Gorzelanego 
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obok nas Tomek pieczołowicie przygotował sobie łóżeczko do spania. Jakież było nasze 

zdziwienie, gdy na tak pięknie przygotowaną pościel uwalił się Dalkins, a Tomek musiał 

przygotować sobie kolejne spanie. Ta sytuacja jeszcze się powtórzyła na innych wyjazdach, 

ale Tomek znosił to ze spokojem i godnością. Tradycyjne stało się też przekomarzanie się 

Dalkinsa z Lusią. No Lusia już przecież nie jesteś głodna, ty już nie możesz.  

Na któryś z wyjazdów wybrałem się sam, bez mojej Milanki i śpiąc w jednej 

wieloosobowej sali uzyskałem od wszystkich współśpiących certyfikat, który stwierdzał, że 

jestem osobą niechrapiącą. Milanka skwitowała to krótko – e tam, wszyscy byliście pijani i 

dlatego nikt nie słyszał twojego piłowania. 

Kiedy wybieramy się na kolejną wyprawę, to wiemy, że trasa będzie dokładnie 

przygotowana, towarzystwo znane i lubiane, gdy będzie Janusz to będzie gitara i piosenki, 

czasem z towarzyszeniem moich skrzypiec, wszystko jakby z góry wiadome, a jednak chce 

się tam być. 
 

Jacek Czechowski 

 

 

Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień 

 

Od rocznicowego rajdu minęło kolejnych dziesięć lat. Czy coś się zmieniło? I tak, i 

nie. Nie zmienił się sam „ pan kierownik”. Z uśmiechem sadysty pędził nas po wertepach i 

bezdrożach, obiecując jeszcze większe atrakcje. Jeśli ktoś sądzi, że będę umiała wymienić 

kolejne wyprawy i miejsca, w których byliśmy to się myli. Pamiętam jednak wspólne 

wieczory, beztroski śmiech, bzdurne spory i poczucie wspólnoty. Nawet, jeśli nie zawsze tak 

było, to właśnie dzięki Jurkowi stanowiliśmy jedność. Dla tego uczucia przebaczaliśmy mu 

zbolałe mięśnie, obtarte nogi i inne dolegliwości. Może to ulotne wrażenie jest powodem, dla 

którego mimo upływu dwudziestu lat, wciąż gotowi jesteśmy ruszyć na kolejną wyprawę na 

jedno tylko słowo naszego guru. 

W trakcie tych dziesięciu lat poznałam prywatne oblicze „pana kierownika”. Miłe, 

uśmiechnięte, ale niezłomne jak skała, gdy próbowałam go do czegoś zmusić. I w zaciszu 

domowym, i na rajdach nasz kolega Matyjasz pozostaje sobą.  

Nie zmieniła się nadal nasza potrzeba przeżycia wspólnej przygody, bycia razem, czy 

wreszcie wagarów od życia. Zupełnie jak kiedyś w szkole. Wciąż jesteśmy duchem młodzi, 

nawet, jeżeli ciało odmawia posłuszeństwa.  

Co sie zmieniło? 

Wygląd naszych kolegów, bo koleżanki wciąż pozostają młode i piękne. 

Nasze zdrowie i odporność fizyczna. Pewnie wszyscy pamiętają mój wózek 

inwalidzki i kule. Mimo to, wierna przyjętej przed laty zasadzie „ nie poddam się”, nawet 

wtedy towarzyszyłam zdobywcom szczytów i rzek. 

Pojawili się nowi przyjaciele, chętni towarzyszyć nam w potyczkach z górami. 

Po drodze na szczyty zagubiło się kilka koleżanek i kolegów. Mają swoje życie i inne 

przygody. Nie dotyczy to osoby, która towarzyszyła wiernie rajdom pierwszych dziesięciu lat. 

Nie spotkamy już nigdy na szlaku Marka Mikołajczyka, który po raz ostatni uczestniczył w 

jubileuszowym zjeździe z okazji dziesięciolecia rajdów w Zygmuntówce. 

Nieodwracalną stratą była, jest i będzie dla nas wszystkich niedawna śmierć naszego 

przyjaciela i kolegi z klasy Piotrka Dahlke. Przyjaciel wszystkich, brat łata, dusza 

towarzystwa swoim zaraźliwym humorem powodował, że wieczory spędzane z nim były 

niezapomniane. Dziękujemy Ci Piotrze. Będziesz nam towarzyszył duchem na kolejnych 

rajdach organizowanych przez niezłomnego Matyjasza. 
 

Ania Matyjasz 
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Te wędrówki i łazęgi 

 

Te wędrówki i łazęgi, 

Co prowadzi je Matyjasz, 

Wszystkim dają w kość i cięgi, 

Tu nie każdy jest wywijas. 

 

A w Opawskie „grupa śmierci”,  

Porywa się na Biskupią, 

Bo każdego coś tak kręci. 

Nie być na niej coś tak głupio. 

 

Sił starczyło na pół Kopy,  

Dalej tylko siła woli, 

By być twardzi, jako chłopy, 

Nie pokazać, że coś boli. 

 

By zasłużyć na kolację, 

Kończyć dzień przy wspólnym stole,  

Gwarzyć razem, kto ma rację, 

Wierzyć w szczęście i swą dolę. 
 

Józek Jaworowicz 

 

 

Gnamy na Rudawy, pędzimy na Rędziny 
 

Wyruszyliśmy z Kalisza, z żoną Zofią, piątkową południową godziną, 2 lipca 2010 

roku, obierając kierunek na Sudety Zachodnie. 

Coś mnie podkusiło, by Wrocław ominąć od północy. Do Rawicza jazda bez 

zastrzeżeń. Dalej już tylko jako – tako. 

Zwiedziliśmy, lepiej niż pobieżnie kilka wsi, pojeździliśmy sobie trochę po Legnicy.  

Pocieszałem Zofię, że pewnie nigdy już tu nie wrócimy i podziwiajmy prastare 

piastowskie Ziemie Odzyskane.  

Wreszcie wjechaliśmy na terytorium gminy Marciszów. Już jesteśmy blisko. Dwóch 

przepytanych tubylców, w tym jeden wędkarz i dojechaliśmy do Wieściszowic. 

Też nie tak od razu, ale w końcu zaparkowaliśmy przy płocie gospodarstwa 

agroturystycznego państwa Gicalów, pod oryginalnym szyldem „ Zacisze”. 

To tutaj polecił nam się stawić kierownik wyprawy, Jerzy Matyjasz. Byliśmy z Zosią 

szczęśliwi, tym bardziej, że nieograniczony wybór miejsc do spania, bo reszta koleżeństwa w 

drodze. 

Gospodarstwo „ Zacisze” malowniczo rozpostarte na północnym skłonie Wielkiej 

Kopy, a na tym skłonie pięknie usytuowane ławy i stół biesiadny, skąd widok na wieś z 

dominującą wieżą poewangelickiego kościółka. 

Wieczór upłynął wśród gwaru i uzasadnionych zachwytów kaliszan nad krajobrazem 

miejscowym, szczególnie w trakcie wykwintnej plenerowej kolacji, z zapasów własnych. 

Nad ranem, po cichutku o brzasku wybraliśmy się z Zosią na spacer. Nawiedziliśmy 

kościółek i okoliczny cmentarz. Pokłoniliśmy się wszystkim, którzy byli przed nami. 

Sobotni poranek zainaugurowaliśmy niemniej wykwintnym śniadaniem, po którym 

wypadało wyruszyć w góry.  

Przejrzyste powietrze i wschodzące słońce zwiastowały lipcowy upał. 
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Na szlak wyszli: Ludmiła Kasper, Milana i Jacek Czechowscy, Tomasz Gorzelany, 

Zbigniew Kościelak, Zofia i Adam Borowiakowie oraz Anna i Jerzy Matyjaszowie. 

Na początek jeziorka, Purpurowe, Błękitne i Szmaragdowe powstałe w wyrobiskach 

dawnej kopalni pirytów. 

Dalej z marszu zdobyliśmy Wielką Kopę. Było nieźle. Szczyt jak się patrzy, skalisty i 

szpiczasty, z przynależnym widoczkiem. 

Jako turysta okolicznościowy – chałupnik, sądziłem, że jeszcze wcale nie małe zejście 

i będzie można oddać się błogiemu podziwianiu przyrody, w inteligentnym oczywiście 

towarzystwie, zaciszu „Zacisza”. 

Niestety pierwszy zawód. Zastępowy Matyjasz zarządził przejście Przełęczą 

Rędzińską i atak na Wołka. 

Po drodze Zbyszkowi któraś z nóg odmówiła i Zosia postanowiła towarzyszyć koledze 

w powrocie do bazy. Był to ostatni moment na bezpieczne zejście ze szlaku bez mapy i 

przewodnika. 

To, że moje obie nogi zaczynają odmawiać nikogo nie interesuje. Idziemy na tego 

Wołka. Gorąc coraz większy, picia coraz mniej. 

Na czele wyrywa, bezwzględny pierwszy przodowy kierownik wyprawy Jerzy M.  

Staram się nie stracić z oczu, tak ważnej dla mnie osoby. Wierzę, że wie gdzie 

jesteśmy. Pot oczy zalewa. 

Wreszcie jakiś potok. Podejmuję próbę obmycia i zbawczej ochłody. Kamienie mokre 

i śliskie jak się patrzy. Rozkrok, skłon i boska ulga. Tylko, co dalej – kręgosłup przypomniał 

o sobie. Przecież nie będę prosił o rękę. Szczęśliwie wyszedłem w całości. 

Wreszcie siedzimy na Wołku. Każdy szuka cienia. Pytam się Matyjasza, co to za 

miejscowość tam w oddali. 

To Jelenia Góra, usłyszałem. 

Ożywiłem się i wypowiedziałem kilka ciepłych uwag o walorach tego pięknie 

położonego miasta, zaznaczając delikatnie, że moglibyśmy skorzystać z tamtejszej stacji 

kolejowej. 

Niestety, nie zrobiłem dobrego wrażenia.  

Idziemy dalej. Zostaliśmy podprowadzeni pod Starościńskie Skały, na których to miał 

kolega Jerzy w dawnych studenckich czasach wprawiać się do kamieniarskich sportów. 

Nawet nie próbowano mnie namawiać na wejście. Z dołu też wyglądały imponująco. 

Nie zawsze musi być z góry. 

Ostatni wyciśnięty łyczek wody i idziemy dalej. Od czoła dotarła nieoficjalna 

wiadomość, że zmierzamy do schroniska „Szwajcarka”. 

Szczęśliwie ominęliśmy Krzyżną Górę. Ponoć wejście na nią też było w planie. 

Wreszcie schronisko. Niestety, nie było nic normalnego do picia.  Wyłącznie woda i 

jakieś soczki. Mówi się trudno. Napojeni i posileni, co poniektórzy powrócili do życia.  

Kierownik, chyba po raz pierwszy tego dnia spojrzał na zegarek. Teraz to się dopiero 

zaczęło. Mieliśmy się pospieszyć, by zdążyć na ostatni pociąg, który miał nas zabrać ze 

stacyjki Trzcińsko do Ciechanowic. 

Tempo marszu, a właściwie marszobiegu szalone. Sztywniejące nogi, prawie nic nie 

widzę. 

Jakaś piekielna, niekończąca się łąka z trawskiem do piersi. W trawsku oczywiście 

wszystko, co żyje, gryzie i kłuje.  

Wreszcie wyłazimy z tego spotkania z przyrodą. 

I nagle widok niezwykły. W przepływającym Bobrze, wzdłuż którego brzegu 

zasuwamy, miejscowe niewiasty zażywają kąpieli ubrane zapewne w letnie stroje codzienne, 

czyli bieliznę. 
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Pławiły się, zadowolone, chichocząc rozpryskując wodę biustami i pełnymi 

ramionami. Ich spódnice układały się na rzece, jako te barwne kwiaty. Kadr jak u Felliniego.   

Dotarliśmy do stacyjki Trzcińsko, składającej się z napisu, peronu i szyn. Zdążyliśmy, 

za co otrzymaliśmy pochwałę od Matyjasza.  

Po chwili relaksu na skraju peronu, z nogami na torach, leniwie nadjechał upragniony 

pociąg. 

Jazda była krótka. Minęliśmy Janowice Wielkie i już wysiadka w Ciechanowicach. 

Dalej już tylko godzinny przemarsz do Wieściszowic. Nie zapisałem się na ten spacer, 

chociaż znaleźli się jeszcze jacyś nienasyceni. 

Zwiedzanie Ciechanowic rozpoczęliśmy od najbliższego sklepu, przy którym pod 

parasolami raczyliśmy się normalnymi napojami, zażywając rześkiego powietrza zbliżającego 

się wieczoru i rozmyślając o zasłużonej kolacji. 

Po godzinie nadjechał swoim samochodem Kierownik i wróciliśmy do bazy.  

Zosia, siostra miłosierdzia, nie próżnowała. Przygotowała dla utrudzonych 

wędrowców królewską kolację, uświetnioną jak się za chwilę okazało imieninami kolegi 

Jacka. 

Niedzielny poranek, śniadanie znowu wykwintne, aczkolwiek niespokojne, 

wyczekiwanie, co wymyśli Kierownik. Ulitował się i zarządził odwrót do Kalisza, ze 

zwiedzaniem po drodze piastowskiej siedziby książęcej w Bolkowie. Decyzję przyjęto z 

entuzjazmem.  

Przedtem jednak asnykowski zastęp w odświętnym stroju i nastroju udał się do 

wieściszowickiej świetlicy, by głosować na prezydenta Rzeczpospolitej. 

I tym obywatelskim akcentem pożegnaliśmy piękne Rudawy Janowickie.  

 

Post scriptum. Po powrocie do rodzinnego miasta, miła pielęgniarka skutecznie 

usunęła wrednego kleszcza, pamiątki z łąki. Antybiotykowa kuracja profilaktyczna, wreszcie 

spokojne wspomnienia. 
 

Adam Borowiak  

 

 

Góry uczą pokory! 

 „Góry są mądre i uczą,  

Ale nie wszystkich,  

tylko tych, którzy  

do tego dorośli i dojrzeli”. 

Ks. Roman Rogowski  

w książce „Mistyka gór” 

 

Tak się zaczęło 

Pewnego czerwcowego popołudnia 2012 r. wracam do domu. Już na wejściu słyszę 

głos mojej Dorotki – dzwonił Jurek Matyjasz!!! Telefon od Jurka mógł oznaczać wyłącznie 

propozycję wypadu w odmęty rzeczne lub ostępy górskie. 

Nie pytam więc, co chciał, tylko kiedy i dokąd? 

Góry Świętokrzyskie w połowie lipca – słyszę jej szybką odpowiedź. 

I co mu powiedziałaś?  Zapisałam nas na listę uczestników …. Jedziemy! 

Tak mniej więcej wyglądał nasz start w Asnykowskich Rajdach Górskich. Oboje 

przymierzaliśmy się do nich od paru lat, bo nasza fascynacja górami zaczęła się dawno, 

dawno temu … 
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Od blisko 40-stu lat, co najmniej raz w roku, ciągnęło nas, choćby na krótko w Tatry, 

Bieszczady bądź Karkonosze. Były to jednak zawsze wędrówki w wąskim gronie rodzinnym 

(z synami, dopóki chcieli z nami jeździć). 

Tym razem lekka ciekawość – jak to będzie w grupie „górali”? 

Informacja o Asnykowskich Rajdach docierała do mnie od dawna dwoma kanałami. Z 

jednej strony merytoryczny do bólu Jurek Matyjasz niestrudzenie informował nas o 

projektach kolejnych rajdów. Niestety, zawsze na drodze naszego udziału stawały złośliwe 

przyczyny obiektywne. 

Drugim kanałem był śp. Piotr Dahlke. Piotrek uczestniczył w kolejnych rajdach i 

dzielnie zdobywał kolejne szczyty. Po powrocie przekornie psioczył na czym świat stoi, na 

wszystko, a zwłaszcza na Pana Kierownika (czyli Jurka Matyjasza). Podczas czwartkowych 

spotkań asnykowskich zachęcał mnie w dość humorystyczny sposób do udziału w następnym 

rajdzie i przedkładał plan buntu grupy wobec wspinaczkowych pomysłów Jurka. Przecież 

„Tatry” można zdobywać także w dolinie przy minimum zmęczenia i maksimum 

przyjemności (oczywiście miał na myśli nie góry, lecz gatunek piwa). Czy można nie ulec 

takim zachętom? 

 

Góry Świętokrzyskie – lipiec 2012 r. 

Ruszamy z Kalisza w południe 13 lipca. Michał Witkowski za kierownicą swego Audi 

4, obok Krysia Chamielec, a my z Dorotą na tyle. Podróż mija szybko, a pasażerowie 

rozważają problemy filozoficzno – etyczne współczesnego świata. W dyskusji dominuje 

Krystyna, co objawia się nieświadomym dociskaniem pedału gazu przez Michała. Mamy 

piątek trzynastego, trzeba dmuchać na zimne, więc staramy się hamować … Krystynę. 

Przed Kielcami skręcamy do Bartkowa w gminie Zagnańsk, gdzie tysiącletni dąb 

Bartek wycisza nas wszystkich mocą swej potęgi i wieku. 

Późnym popołudniem docieramy do bazy w agroturystyce U Górolki we wsi Huta 

Podłysica u podnóża Łysogór. 

Zaczynamy od „odprawy” naszej Asnykowskiej Chorągwi, którą tworzą: zastęp 

Borowiaków: Wanda, Zosia, Jerzy i Adam, a dalej stoją drużyny: Dorota i Edward 

Wasilewscy, Ania i Jurek Matyjaszowie, Krystyna Chamielec i Michał Witkowski oraz 

wolontarze: Jacek Czechowski, Piotrek Dahlke, Tomek Gorzelany i Mietek Kraziński. Nasza 

„odprawa” szybko zamienia się w asnykowski wieczór wspomnień i dyskurs historyczno – 

patriotyczny (kontynuowany następnego wieczora). W pamięci uczestników z pewnością 

zostało słowo DOMOVINA (w jęz. serbskim i kilku innych oznacza ojczyznę) autorstwa 

naszego Adama, które idealnie pasowało do widoku za oknem. 

Przez dwa dni wędrujemy w lipcowym skwarze. Najpierw po Wyżynie Kieleckiej, by 

później znaleźć ochłodę w cieniu stuletnich jodeł i buków porastających zbocza Łysicy i 

Łysej Góry. 

Góry Świętokrzyskie były też dla nas ciekawą wędrówką duchową w czasy minione. 

Wszak ich nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych od tysiąca lat w 

najstarszym sanktuarium na ziemiach polskich.  

W międzywojniu na Świętym Krzyżu mieścił się najsurowszy zakład karny w Polsce, 

a w nim - najgroźniejsi przestępcy (m.in. genialny choć niedoceniony Sergiusz Piasecki - 

pisarz,  przemytnik i szpieg). 

No i dotknięcie historii, słynny sienkiewiczowski Jarema. Oczywiście oglądaliśmy 

przeszkloną trumnę, w której spoczywa według legend Jeremi Michał Wiśniowiecki.  

Na koniec jeszcze jeden świętokrzyski bohater z czasów już trochę bliższych, to 

słynny partyzant Ponury – Jan Piwnik. Wchodząc na Łysicę mijamy kamienną tablicę z 

napisem „ „… Górom Świętokrzyskim w podzięce za udzielenie schronienia zgrupowaniom 

partyzanckim AK „Ponury” …”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie_relikwie_drzewa_krzy%C5%BCa_%C5%9Bwi%C4%99tego
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Tak silna dawka wrażeń pozwala zapomnieć o trudach dwudniowych 

wielokilometrowych wędrówek. 

 

Beskid Śląski – listopad 2013 r. 

Wyjazd do Szczyrku, po wyprawie świętokrzyskiej, traktujemy z Dorotą wręcz, jako 

obowiązek. Ponadto jest to dla nas przyczynek do pięknych wspomnień, gdyż 35 lat 

wcześniej spędzaliśmy w Szczyrku wesołego Sylwestra w gronie studenckiej grupy 

asnykowskiej (z rajdowiczów byli tam też wówczas Piotr Dahlke, Mietek Kraziński i Michał 

Witkowski). O północy w Szczyrku była wtedy letnia temperatura i zero śniegu. Ale z 

Północy zbliżała się nieubłaganie, bez naszej wiedzy, słynna zima stulecia, której skutki 

odczuliśmy na własnej skórze po ciężkim noworocznym rozbudzeniu. 

Do Szczyrku mkniemy raźno w piątkowe popołudnie 15 listopada, w towarzystwie 

Tomka Gorzelanego i Mietka Krażińskiego. Zahaczamy o Opolszczyznę i nagle szok, wita 

nas Guttentag, a za chwilę wjeżdżamy do wsi Kotzuren. Czy Tomasz aż tak zmylił drogę? 

Nie, to skutki ustawy z 5 stycznia 2005 r. o mniejszościach, a witał nas nasz sielski 

Dobrodzień i nasze swojskie Kocury. Na szczęście Karolinka z Karlickiem mogą jeszcze 

chodzić do Gogolina!!! 

Za nami jadą jeszcze Ania i Jurek Matyjaszowie z Jackiem Czechowskim, bo ze 

wspaniałej świętokrzyskiej „14-stki” zdołała się zebrać siódemka (zawsze to szczęśliwa 

cyfra). 

Szczególnie dziwiła wszystkich nieobecność Piotra Dahlke, wytrwałego uczestnika 

poprzednich rajdów i prawdziwej „duszy” naszego towarzystwa. Na początek tradycyjna 

„odprawa kadry” połączona z kolacją, w trakcie której mnóstwo wspomnień, a także anegdot, 

szczególnie o nieobecnym Piotrze. Brutalna proza życia dopisała tu bardzo smutny dla nas 

epilog. W tym samym czasie, o czym dowiedzieliśmy się po powrocie, Piotr żegnał się 

samotnie z życiem w swoim mieszkaniu w Ostrowie Wlkp. Mamy nadzieję, iż nasze 

wspomnienia uczyniły tą jego ostatnią drogę odrobinę lżejszą. 

Podczas sobotnio – niedzielnych wędrówek pogoda nam sprzyjała. W sobotę 

wspięliśmy się na szczyty Szyndzielni i Klimczoka, a w niedzielę zdobyliśmy wierzchołek 

Skrzycznego. 

Fizycznie było to dla uczestników wyzwanie dużo trudniejsze od Gór 

Świętokrzyskich. Tym bardziej, że marsze były szybsze niż zwykle, ze względu na krótkie 

listopadowe dni. Trudy marszów wynagradzały nam jednak piękne widoki, także dalekich 

Tatr, a sił witalnych dodawała moja apteczka nazywana przez Dorotę „Edkówką”.  Moja 

dzielna Dorotka była jedyną kobietą w naszym gronie wspinaczy, gdyż Ania trzymała wartę 

w bazie, odczuwając niestety jeszcze skutki pechowego wypadku, podczas ostatniego Zjazdu 

Asnykowców.  

Warto było, super rajd. 

 

Góry Stołowe (Broumowskie Skały) – marzec 2014 r. 

Na nasz trzeci z kolei rajd wyruszamy z Kalisza w piątek 20 marca, w świętokrzyskim 

składzie osobowym. Podróż mija szybko i bezpiecznie, choć momentami Michał wyciska ze 

swego Audi 4 dużo więcej niż fabryka dała. Ostatecznie do naszej bazy w gospodarstwie 

Agro – Wiecha w Golińsku koło Mieroszowa dociera dziewięć osób: Ania i Jurek 

Matyjaszowie, Dorota i Edward Wasilewscy, Michał Witkowski i Krystyna Chamielec, 

Tomek Gorzelany, Mietek Kraziński oraz Lesław Wojewodzic (kolega Jurka z Wrocławia, a 

przy tym dobry fotograf i jeszcze lepszy gawędziarz). Zaczynamy oczywiście od tradycyjnej 

odprawy Pana Kierownika zamienionej szybko w hulanki i swawole. Ledwie Agro - Wiechy 

nie rozwalą…. Smaczku dodaje udział w imprezie gospodarza domu, który najbardziej 

swawoli, ale źle rozłożył siły i potem unikał nas do końca pobytu. 
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Góry Stołowe leżą na granicy Polski i Czech, ale plan Jurka zakładał wędrówki po 

zachodniej części Gór Stołowych leżącej na terenie Czech, która nosi nazwę Broumovská 

vrchovina.  

Musimy zatem w ciągu dwóch dni kilka razy przekroczyć granicę państwa. Przed laty, 

za tzw. komuny, każde zbliżanie się do potężnych szlabanów granicznych rodziło uczucie 

podniecenia podszytego lękiem. Władza ludowa traktowała wtedy każdego, jako 

potencjalnego przemytnika bądź uciekiniera z komunistycznego raju. 

Dzisiaj nie ma szlabanów, a w ogóle na granicy jest szaro buro i cicho. Przygraniczny 

sklep, który kiedyś pękał w szwach od amatorów taniego czeskiego alkoholu, dziś jest pusty.  

O tempora, o mores!  

Bardziej z ciekawości niż z potrzeby zaopatrujemy się w piwo Zlaty Bażant i 

czekoladę Studencką. Granicę przekraczamy autami, ale dalej już pieszo.  

W encyklopedii piszą, że nazwa tych gór wzięła się stąd, iż są płaskie jak stół!!! Nasz 

Pan Kierownik chyba tego nie doczytał, bo poprowadził nas takimi stokami, jarami i źlebami, 

od których nogi zaczęły nam wrastać wiadomo w co. I znów z opresji fizycznej i psychicznej 

ratowały nas malownicze widoki i moja apteczka. Po wielogodzinnym marszu, w końcu 

zrobiło się płasko - przy gościnnym stole zbudowanego w stylu szwajcarskim, schroniska 

Hvezda. Ciała się buntują i nie chcą ruszyć ze schroniska, ale Pan Kierownik szybko 

likwiduje bunt i inkasujemy w nogi tą samą ilość kilometrów w drodze powrotnej. 

Kto narzekał na sobotę, ten nie wiedział, co nas czeka w niedzielę. Miało być całkiem 

niewinnie, zwykłe wejście za biletami do Skalneho Mesta w Adrszpachu. Tym czasem, rano 

wstajemy, a tu pada, wieje i zimno, czyli tzw. „damska pogoda”. Ale nie po to 

podchodziliśmy do matury w Asnyku, żeby teraz dawać ciała przed zagranicznym klimatem. 

Ruszamy dziarsko na obchód Skalneho Mesta, choć stopy ślizgają się co rusz na kamieniach 

oblepionych opadłymi liśćmi. I jeszcze do tego głośny rechot żab i tubalny śmiech kaczorów 

pływających po jeziorkach Skalneho Mesta. Niemożliwe, żeby z nas się śmiały! 

Wszyscy mamy dosyć tych cholernych kamieni, ale tylko nasze dziewczyny mówią to 

otwarcie. Po krótkiej naradzie Dorota i Krystyna rejterują z naszej grupy w kierunku ciepłej 

kawiarni, w której już wcześniej zasiadła Anka. Prawdziwi macho idą dalej, znosząc dzielnie 

trudy ulewy, zimna i wiatru. Pięknie k…a pięknie powtarzają z zaciśniętymi zębami a echo 

niesie to ich wołanie aż do następnego zakrętu. W końcu wiktoria, dotarliśmy z powrotem do 

kasy, czyli obchód Skalneho Mesta zakończony. 

Hurra, wracamy do Agro – Wiechy!!! Niestety nie, płonne nadzieje naiwnych łazików. 

Pan Kierownik ma w zanadrzu jeszcze obowiązkowy deser, czyli zwiedzanie klasztoru 

cystersów w Broumowie!  

Wbrew sobie ruszamy do tego odległego klasztoru i … zastajemy drzwi zamknięte na 

amen. W filmach Alfreda Chitchcoocka trup pojawiał się zaraz na początku. W naszej grupie 

powinien pojawić się w tamtej chwili i wszyscy wiedzieli czyj to powinien być trup.  

 

W oczekiwaniu na dalszy ciąg … 

Dlaczego niniejsze reminiscencje z Asnykowskich rajdów górskich zatytułowałem 

„Góry uczą pokory”? Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę podkreślić, iż moim zdaniem, 

każde góry. Nie tyko dalekie groźne Alpy bądź Pireneje, lecz także nasze Beskidy, Pieniny, a 

nawet Połoniny Bieszczadzkie. 

W każdych górach, poza wysiłkiem fizycznym, czeka na nas groźna przyroda i 

niebezpieczeństwo. One wprowadzają taką specyficzną niepewność, skutkiem, której do 

końca nigdy nie wiemy, jak będzie. 

Każdy, kto wchodził na Tatrzańskie Kalatówki z pewnością wstąpił do Pustelni Św. 

Brata Alberta. To tam właśnie można przeczytać genialny w swym pięknie i prostocie tekst o 

górach i pokorze. Przytaczam część tego tekstu i dedykuję go naszej braci asnykowskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Broumovsk%C3%A1_vrchovina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Broumovsk%C3%A1_vrchovina


 48 

„Góry oczyszczają z egoizmu i samolubstwa, z zarozumialstwa i pychy. Oczyszczają z 

egoizmu, gdy trzeba się dzielić kawałkiem chleba, czy kostką cukru lub gdy trzeba 

rezygnować z własnych planów by ratować drugiego często nieznanego człowieka. Gdy 

człowiek czuje się, jak karzeł wobec ogromu gór i gdy poznając samego siebie, swoje 

wnętrze, swoje możliwości, swoją niewystarczalność zdobywa krok za krokiem, jedną z 

najcenniejszych cech ludzkich - pokorę, która zdobyta w górach potem owocuje w dolinach. 

Właśnie wtedy, kiedy na pytanie -po co chodzisz po górach - jesteś zakłopotany i nie wiesz, 

co masz odpowiedzieć, to właśnie wtedy dajesz dowód, że szukasz nieznanego! „. 

 
Edward Wasilewski – matura 1974 

z pomocą żony Doroty – matura 1976 

 

 

Wspomnienia, wspomnienia... 

20 lat minęło, a może więcej ? 

 

Szczyrk 2013 

Wyjazd do Szczyrku, jak zresztą wszystkie wyjazdy organizowane przez Jurka 

(PANA KIEROWNIKA) był niezwykle udany. 

Adam Borowiak w Kronice Asnykowskiej opisał go następująco: 

„16-17 listopada 2013 

Asnykowcy spotkali się w Szczyrku, w Beskidzie Śląskim, na 38. rajdzie górskim 

zorganizowanym przez Jerzego Matyjasza. 

Na sobotnie i niedzielne wycieczki wyszli: Jacek Czechowski, Tomasz Gorzelany, 

Mieczysław Kraziński, Jerzy Matyjasz, Dorota i Edward Wasilewscy. W sobotę wędrowcy 

wspięli się na wierzchołki Szyndzielni i Klimczoka, a w niedzielę zdobyli Skrzyczne. 

Odwiedzili także schronisko Chata Wuja Toma. 

Pogoda sprzyjała turystom. Było chłodno, ale podejścia skutecznie rozgrzewały 

piechurów. Kolorowe, jesienne krajobrazy wynagradzały trudy marszu. W niedzielę, nie tylko 

kaliscy wycieczkowicze, podziwiali odległe Tatry.” 

My tj. Dorota i Edek Wasilewscy oraz Tomek Gorzelany dotarliśmy do Szczyrku 

najwcześniej i jak już znaleźliśmy miejsce zakwaterowania, to po krótkim odpoczynku 

wyruszyliśmy do centrum. Ledwie doszliśmy do głównej ulicy – dopadły nas ( Dorotę, Edka i 

mnie) wspomnienia. Zauważyliśmy przy bocznej drodze chałupę, w której spędziliśmy w 

asnykowskim gronie wyjazd narciarsko – sylwestrowy w 1978 roku. 

 

Szczyrk 1978/1979 

Wyjazd wprawdzie bez PANA KIEROWNIKA (o tym potem), ale z jednym 

wyjątkiem - w ściśle asnykowskim gronie: Bożena i Michał Witkowscy, Gosia Pasek i 

Andrzej Jesion (mieszkańcy górnego pokoju) oraz Dorota i Edek Wasilewscy, nieasnykowiec 

Józek „Ziuk” Tarnowski, no i ja (dolny pokój). Dojechali nie bez kłopotów: Syla Kasperuk, 

Piotruś Dahlke i Krzysio „Kuba” Kubisiak. 

Czekając na trójkę mających dojechać dzielnie ćwiczyliśmy na Skrzycznem zjazdy 

narciarskie, aż wreszcie nadszedł dzień, w którym mieli przyjechać. 

Czekaliśmy na nich do późnej nocy, ale się nie doczekaliśmy. Trzeba przypomnieć, że 

nie było komórek, a i zwykłe telefony rzadko działały. Z rozpaczy wypiliśmy całe zapasy 

zgromadzone na Sylwestra. 

A na drugi dzień „rano”, jeszcze w łóżkach, Edek próbował „Ziukowi” przypomnieć 

mu jego wczorajsze wyczyny, szczególnie spacery po błocie nie zawsze w pozycji 

wyprostowanej. Z czego wywiązała się następująca konwersacja: 

- Zobacz ręce. 
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- Czyste . Stwierdził „Ziuk” oglądając ręce 

- To teraz zobacz nogi. 

Kiedy obejrzał nogi, całe w błocie, to zamilkł i to na dłuższy czas. Edek, jako znany 

higienista umył mu ręce, ale nóg nie zdołał umyć – pewnie nawet nie próbował. Trzeba 

wiedzieć, że „Ziuk” to ponad 190 cm. dżentelmen o słusznej posturze. 

Kiedy zdołaliśmy zwlec się z łóżek, cali zaniepokojeni losem naszego mającego 

dojechać koleżeństwa, postanowiliśmy, chociaż odnowić zapasy sylwestrowe. Musiało być 

przed godziną trzynastą (ciekawe, czy ktoś pamięta, dlaczego?), bo wylądowaliśmy w 

knajpie. 

I tu znowu „Ziuk” w roli głównej, kiedy po półgodzinnym siedzeniu za zasłonką 

stwierdził, że już może patrzeć na etykietkę od butelki. 

Wreszcie późnym popołudniem dotarli do nas spóźnialscy. Największą sensację na 

ulicach Szczyrku wzbudził Piotruś Dahlke paradując w futrze do kostek z narzuconym na 

plecy plecakiem parcianym (futro najprawdopodobniej było z norek, ale myśmy to futro 

nazwali „szynszylami”). Z radości, że zaginieni dotarli, oczywiście na drugi dzień znowu 

musieliśmy odnawiać zapasy sylwestrowe. Jako zakąska do „kanapeczek” były tzw. „ostrygi 

ułańskie” (doprawione, surowe żółtka jaj). Najgorzej na tym wszystkim wyszedł Piotruś, bo 

nie dosyć, że wszyscy wycierali nogi w jego słynne „szynszyle”, to całe białko pozostałe po 

„ostrygach ułańskich” znalazł na drugi dzień zeskorupiałe na swoich wywieszonych na 

kaloryferze do wysuszenia spodniach (zapasowych spodni nie posiadał). 

Sylwestra po odnowieniu zapasów spędziliśmy hucznie, a Nowy Rok przywitaliśmy 

godnie. Powrót też odbył się z licznymi przygodami (w końcu do Szczyrku dotarła zima 

stulecia), ale o tym może przy innej okazji. 

PANA KIEROWNIKA z nami nie było, ale jak sam zeznał, był wtedy na wyjeździe 

jaskiniowym w Tatrach i w wolnych chwilach na pewno podglądał nasze wyczyny narciarskie 

na Skrzycznem. A może nie było go z nami, bo pamiętał o swoich wyczynach zjazdowych z 

wyprawy w Tatry w 1974 roku 

 

Tatry 1974 

Któregoś pięknego lipcowego poranka 1974 roku trzech młodzieńców stanęło na 

peronie dworca PKP w Zakopanym, a byli to: Michał Witkowski i Jurek Matyjasz (świeżo po 

skończeniu Asnyka) i ja, wtedy już student 2 roku UAM. Po dokonaniu niezbędnych 

zakupów wyruszyliśmy w góry. Zamieszkaliśmy w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów 

Polskich. Dla Jurka była to pewnie pierwsza samodzielna wyprawa w Tatry. W związku z 

tym nam, jako doświadczonym góralom przypadła rola wprowadzenia przyszłego PANA 

KIEROWNIKA w arkana wędrówek wysokogórskich. 

Po jakimś czasie dotarła do nas Bożena Cieślak (dla niezorientowanych – przyszła 

żona Michała) i już całą czwórką wędrowaliśmy po Wysokich Tatrach. 

Jedna z tych wędrówek mogła mieć znaczący wpływ na dalsze losy Jurka, a było to 

tak. Postanowiliśmy przejść z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez przełęcz Szpiglasową do 

Doliny Za Mnichem, dalej na Wrota Chałubińskiego i przez Morskie Oko i Świstówkę do 

schroniska w Pięciu Stawach. W godzinach popołudniowych udało nam się osiągnąć Wrota 

Chałubińskiego. Tutaj trochę wyjaśnień „Wrota Chałubińskiego” to nazwa przełęczy w grani 

głównej Wysokich Tatr, na którą się wchodzi (i schodzi) dość stromym żlebem, który prawie 

przez całe lato jest pokryty zlodowaciałym śniegiem. Schowani w zacisznym miejscu 

podziwialiśmy szeroką panoramę Tatr zaciągając się przy tym dymem z papierosów. Być 

może to, że jako jedyny z naszej czwórki Jurek był niepalący, a być może powoli zbliżający 

się wieczór skłoniły go, mimo naszych protestów do samodzielnego zejścia. Ruszył dziarsko, 

może zbyt dziarsko, bo po poślizgnięciu się na stwardniałym śniegu stracił kontrolę i coraz 

szybciej zaczął zjeżdżać po stromo opadającym zlodowaciałym śniegu. Zauważając to 
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mogliśmy w swojej bezsilności obserwować, czym ten niekontrolowany zjazd się skończy. 

Rzucając techniczne uwagi: 

- Zobacz jak zahaczy o tę wystającą skałę w połowie stoku, to na pewno cały z tego 

nie wyjdzie – rzucił ktoś z nas (na całe szczęście udało mu się ominąć skałę) 

Albo też – O, zobacz jak wjedzie w ten piarg (kupa głazów różnej wielkości) to cały 

się porozbija. 

Na całe szczęście wyhamował na wystających kamieniach. Poza otartymi dłońmi i 

porysowanym torsem nic się Jurkowi nie stało. Wprawdzie obserwując z góry jego upadek 

przeżyliśmy chwile grozy, kiedy przez moment leżał nie ruszając się, ale dość szybko wstał i 

pomachał nam, że wszystko w porządku. Szybko dopaliliśmy papierosy i zdecydowanym 

krokiem, acz z zachowaniem wszelkiej ostrożności zeszliśmy do poszkodowanego kolegi. 

Żeby atrakcji nie było za mało, to w czasie nocnego już powrotu do schroniska 

załapaliśmy się na burzę z grzmotami. 

I pomyśleć, do czego to może doprowadzić brak umiejętności palenia papierosów!!! 

Aczkolwiek nie zawsze ta umiejętność wychodzi na zdrowie i tu ostatnie i najstarsze 

wspomnienie. 

 

Kiry 1971 

W czasie ferii wielkanocnych wybrane grono licealistów I, II i III klasistów pod 

czujną opieką Pani Profesor Kazimiery Sitarz i Pana Profesora Mieczysława Ptaka 

uczestniczyło w wyjeździe do Zakopanego, a w zasadzie do Kir położonych u wylotu Doliny 

Kościeliskiej. 

Oczywiście nie obeszło się bez licznych przygód związanych z górami. 

Już pierwszego dnia, gdy wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, ktoś nieopacznie 

zadecydował, że do Zakopanego będziemy schodzić piechotą. Do dziś pamiętam to zejście, 

chociaż tych górskich zejść w tzw. międzyczasie zaliczyłem, co niemiara. Trudy zejścia 

wynagrodził fakt poznania nowego młodszego kolegi – oczywiście Michał, jako jedyny z 

pierwszoklasistów dołączył się do składki (ciekaw, na co była ta składka?). 

Chyba następnego dnia na 

początku Doliny Kościeliskiej, jedna 

z naszych koleżanek – 

najprawdopodobniej Barbara 

Kołodziejczak zaliczyła kąpiel w 

oblodzonym strumieniu górskim. Na 

całe szczęście mieszkaliśmy 

niedaleko i po przebraniu się mogła 

dołączyć do reszty towarzystwa. 

Wracając do umiejętności 

palenia papierosów. Któregoś dnia 

wycieczka wybrała się do Doliny 

Chochołowskiej. W zimowej scenerii 

odwiedziliśmy schronisko i 

wspięliśmy się na którąś z 

okolicznych gór. Gdy dotarliśmy na 

przystanek PKS okazało się 

najbliższy autobus będzie dopiero za 

godzinę, czy jeszcze później. W 

związku z tym grono pedagogiczne 

zarządziło spacer po okolicznych 

górkach. Palacze (wśród nich i ja) 

Rysunek 2 Tomka Gorzelanego 
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pod jakimś tam pretekstem stwierdzili, że zaczekają na przystanku. Przemarzliśmy 

niemiłosiernie - więc może nie zawsze umiejętność palenia wychodzi na zdrowie. 

Wszystko to odbywało się oczywiście w obecności przyszłego PANA 

KIEROWNIKA, który w niezgłębionej mądrości swojej na pewno przewidział, że po 43 

latach doniesie o tym: Mietek Kraziński. 

A może wiosną należałoby obchodzić 44 lecie Rajdów Górskich. 

 
Mietek Kraziński 

 

 

Kolejne podsumowanie i nadal bez zakończenia 

 

Dziesięć lat temu, w Górach Sowich, w Zygmuntówce, pogoda spłatała nam figla. 

Zmokliśmy, zmarzliśmy. Nawet nie dziwiłem się, że drugiego dnia prawie całe towarzystwo 

obrało kierunek na Bukową Chatę, gdzie płonął ogień, gdzie było ciepło i sucho, gdzie można 

było coś zjeść i wypić. Mimo tak wyraźnie wyrażonych preferencji uznałem, że nie wszyscy i 

nie wszystko jest stracone. Miałem nadzieję na kolejne spacery po górach. Nieśmiało 

myślałem o kolejnej dziesiątce lat. Pamiętając niedawne kłopoty z odtwarzaniem dat, tras, 

uczestników poszczególnych wyjazdów na bieżąco spisywałem kronikę burakowych eskapad. 

Dzisiaj, kiedy niniejsze wydawnictwo przybrało prawie ostateczną formę stwierdzam, że z 

większym zainteresowaniem czytałem artykuły pozostałych uczestników, niż moje notatki. 

Tak samo było w2004 roku.. 

Podczas ostatnich dziesięciu lat zaproszenie do wspólnego wędrowania przyjęły 33 

osoby. Kilka koleżanek i kilku kolegów, którzy towarzyszyli nam w pierwszym 

dziesięcioleciu nie pojawiło się już więcej. Może kiedyś wrócą na nasze wspólne szlaki.  

Żałuję bardzo, że już nigdy nie wyjdą w góry Marek Mikołajczyk i Piotrek Dahlke. 

Ostatni raz Marek przyjechał do Zygmuntówki na posumowanie pierwszego 

dziesięciolecia. Mimo, że pierwszego dnia zmókł i zmarzł, mimo, że nie chciał drugiego dnia 

pójść na Kalenicę, to spokojnie powtarzał mi: Jurek, nigdy wszystkim nie dogodzisz. 

Wiedział, co mówi, bo sam wiele wysłuchał podczas organizowanych przez siebie 

przejażdżek rowerowych lub bali asnykowskich. Później zawiadamiałem go o kolejnych 

wyjazdach, a on nie mógł jechać. Ostatni raz usprawiedliwiał się, że jest zbyt słaby na 

wędrówkę i obiecał, że do kolejnego rajdu wzmocni się na tyle, że nie sprawi kłopotu na 

szlaku. Nie zdołał. 

Piotrek odszedł niespodziewanie. Miesiąc wcześniej siedzieliśmy razem w kajaku bez 

kłopotów pokonując nurty Prosny i Warty. Podczas kolacji kolejny raz wypominał mi 

magazynowanie śmierdzących lin i wyrzucenie cuchnącego sera – wydarzeń sprzed prawie 40 

lat, kiedy razem mieszkaliśmy na studenckiej stancji. Byłem tak pewny wesołego 

uczestnictwa Piotrka w każdym wyjeździe, że ze zdziwieniem przyjąłem od niego informację, 

że coś mu się stało z okiem i nie powinien jechać. Do wycieczki pozostało kilka dni, więc 

postanowił pójść do lekarza i zapytać, czy mógłby jednak pojechać. Miał do mnie zadzwonić. 

Ja nie nalegałem, on nie zadzwonił. 

Coraz trudniej przychodzi mi znajdowanie miejsc, z których można poprowadzić dwie 

interesujące trasy. Marszruty nie powinny pokrywać się z wcześniejszymi. Dobrze, aby były 

niezbyt długie. Wskazane jest, aby noclegi były coraz wygodniejsze. Dlatego zaczęliśmy 

poznawać Beskidy. Oczywiście trochę przesadzam. Jest jeszcze wiele miejsc w Sudetach, w 

których nie byliśmy, jeszcze jest wiele pętli, które przedepczemy. Na dołączonej płytce 

zamieściłem mapy poszczególnych pasm górskich, w których wędrowaliśmy. Czarną linią 

zaznaczyłem nasze trasy. Dobrze widać, że i stu lat nie starczy na poznanie wszystkich 

szlaków.  
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Na płytce zapisałem nasze osiągnięcia mierzone w kilometrach i metrach. 

Korzystałem przy tym z możliwości obliczania tras, jakie dają strony www.mapa-

turystyczna.pl i www.mapy.cz. O ich jakości, aktualności, dokładności i rzetelności można 

napisać kilka prac naukowych.  

Podczas ostatniej dekady spędziliśmy w górach 46 dni, przeszliśmy 646,7 km, 

wznieśliśmy się na 25 250 m, a zeszliśmy trochę więcej, bo 26 034 m. Gdybyśmy tak szli na 

wschód, to zaszlibyśmy za Lwów, gdybyśmy podchodzili, to zdobylibyśmy prawie trzy Mont 

Everesty. 

Może kiedyś przeliczę trasy pierwszej dekady. Trochę się tego boję, bo choć uważam, 

że statystyka, to wyższa forma kłamstwa, to jednak może okazać się zbyt wyraźnie, że 

chodzimy coraz krócej i niżej. Już teraz, porównanie średnich najniższych wysokości na 

trasach pierwszej i drugiej dekady (odpowiednio 662 m i 482 m) oraz średnich najwyższych 

wysokości (1032 m i 875 m) dość jednoznacznie wskazuje, że wędrujemy po niższych 

górach. Czyżby to była oznaka naszej słabości? A może wina moich propozycji? Z drugiej 

strony, w pierwszej dekadzie średnio w ciągu dnia pokonywaliśmy mniejszą różnicę 

wysokości 371 m, a w drugiej większą 393 m. Dysproporcja nie tak wielka, ale kiedy 

dodamy, że w pierwszym dziesięcioleciu krócej przebywaliśmy w górach, bo tylko 35 dni, to 

może wyciągniemy wniosek, że chcemy więcej i częściej. Tu przerwę kolejne wywody, bo 

obawiam się, że zostanę zrugany za przygotowywanie teoretycznych podstaw do wydłużenia i 

utrudnienia przyszłych pętelek. 

 Nasze wyjazdy, to nie jedynie dni przechodzone w górach. To także noce, choć 

ostatnio tylko wieczory, spędzone na gawędach i dysputach. Nie wiem, na czym polega 

szczególność górskich spotkań. W Kaliszu schodzimy się, pijemy piwo, obgadujemy 

nieobecnych bliźnich lub naprawiamy świat. Jest miło, bardzo miło. Kilka dni później 

zapominamy o tym. A tam - ci sami ludzie, przy podobnie zastawionym stole, podobnie 

ważkie lub błahe tematy, podobne wybuchy śmiechu po dobrze powiedzianym dowcipie i 

wszystko to pamiętamy miesiącami, latami. No, chyba, że komuś film się urwał. 

Góry stały i będą stały. My chodziliśmy po nich i będziemy chodzić. Wejdziemy na 

następne ścieżki na zboczach, zachwycimy się kolejnymi panoramami widzianymi ze 

szczytów, a w dolinach znajdziemy nowe noclegi. Potem wrócimy do domów. Mnie, po kilku 

miesiącach, będzie brakowało mapy, buciorów, plecaka, więc znowu zadzwonię podając czas 

i miejsce. 

 
Jurek Matyjasz 

http://www.mapa-turystyczna.pl/
http://www.mapa-turystyczna.pl/
http://www.mapy.cz/


Tablica skrajnych miejsc na 

wędrówkach pieszych start meta najniższy punkt najwyższy punkt 

najniższa 

wysokość 

najwyższa 

wysokość 

różnica 

wysokości 

  

17 2004 październik Zygmuntówka schr. Zygmuntówka schr. Zygmuntówka Ludwikowice Kłodzkie Kozia Równia 490 930 440 

        schr. Zygmuntówka Bukowa Chata Jugów (Nagóra) Kalenica 650 964 314 

18 2005 marzec Łomnica Łomnica Łomnica Łomnica zbocza Moszny 470 720 250 

        Łomnica Łomnica Łomnica Przeł. pod Czarnochem 470 658 188 

19 2005 sierpień Filipovice Filipovice Filipovice Dratowna Keprnik 600 1423 823 

        Karlova Studanka Karlova Studanka Karlova Studanka Vysoka hole 815 1462 647 

20 2005 listopad Tłumaczów 

parking p.Skaln. 

Wrotami 

parking p.Skaln. 

Wrotami parking p.Skaln. Wrotami rozdroże p. Szczelińcem 470 780 310 

        parking w Bożanowie  parking w Bożanowie  parking w Bożanowie  Bożanovski Špičak 434 773 339 

        Wambierzyce Wambierzyce Wambierzyce Skalne Grzyby 350 850 500 

21 2006 listopad Olsztyn Olsztyn Olsztyn rozdroże po Biakłem Setki 285 380 95 

        Olsztyn Olsztyn rozdroże pod Zieloną Górą Towarne Duże 285 349 64 

22 2007 kwiecień Karpacz Biały Jar Karpacz Górny Biały Jar Słonecznik 700 1423 723 

        

Łomnickie Rozdroże 

 

Karpacz PKP 

 

Karpacz PKP 

 

Schronisko Nad 

Łomniczką 640 1002 362 

23 2007 październik Międzygórze Międzygórze Międzygórze Międzygórze centrum Śnieżnik 620 1425 805 

        Międzygórze Międzygórze Wodospad Wilczki Maria Śnieżna 570 830 260 

24 2008 kwiecień Polanica Zdrój Polanica Zdrój Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka PKP Łomnicka Równia  350 875 525 

        Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Polanica Zdrój PKS Wolarz 350 852 502 

25 2008 sierpień Harrachov Harrachov Harrachov Harrachov żródło Łaby  680 1387 707 

        Harrachov Harrachov Harrachov Dvoračky 680 1140 460 

26 2008 listopad Lubawka Lubawka Lubawka Lubawka Święta Góra 495 701 206 

        Zaclerz Prkenny Dul Prkenny Dul Dvorski Les 575 1033 458 

27 2009 kwiecień Jarnołtówek Jarnołtówek Jarnołtówek Jarnołtówek Biskupia Kopa 410 890 480 

        Głuchołazy Głuchołazy Głuchołazy Przełęcz 505 280 505 225 

28 2009 listopad Sosnówka  Sosnówka Dolna Sosnówka Dolna Sosnówka Dolna Grodna 370 506 136 

        Zachełmie Zachełmie Zachełmie Chojnik 360 627 267 

29 2010 lipiec Wieścieszowice Wieścieszowice Trzcińsko Trzcińsko Wołek  364 878 514 
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Tablica skrajnych miejsc na 

wędrówkach pieszych cd. start meta najniższy punkt najwyższy punkt 

najniższa 

wysokość 

najwyższa 

wysokość 

różnica 

wysokości 

              

30 2010 październik Kowary Kowary Podgórze Kowary Podgórze Kowary Starówka Skalnik 450 935 485 

        Kowary Podgórze Kowary Podgórze Kowary Podgórze Okraj 630 1046 416 

31 2011 maj Świeradów Świeradów Piwowar Świeradów Piwowar Świeradów ul. Krótka Smrek 500 1124 624 

        Świeradów Piwowar Świeradów Piwowar Świeradów most nad Kwisą Sępia Góra 480 828 348 

32 2011 lipiec Wisła Polana Stokłosica Wisła Dziechcinka Wisła Rondo Czantoria 440 995 555 

        Ustroń Polana PKP Ustroń Polana PKP Ustroń Polana PKP rozdr. pod Równicą 470 830 360 

33 2011 wrzesień Lądek Lądek Lądek Lądek Borówkowa 420 900 480 

        Bardo Bardo Bardo Różańcowa 260 380 120 

34 2012 marzec Szczawno-Zdrój Szczawno Zdrój Szczawno Zdrój Szczawno Zdrój Chełmiec 420 851 431 

        Lubiechów Palmiarnia Lubiechów Palmiarnia cis Bolko nad zamkiem Książ 315 416 101 

35 2012 lipiec Huta Podłysica Huta Podłysica Nowa Słupia rynek w Nowej Słupi Łysiec 350 594 244 

        Święta Katarzyna Huta Podłysica Podlesie Dąbrówka  Łysica 340 612 272 

36 2012 listopad Karłów Karłów Karłów rozdroże nad Machowem Bożanowski Szpiczak 540 773 233 

        

Karłów 

 

Karłów 

 

rozdroże nad wodospadami 

Posny Szczeliniec 670 919 249 

37 2013 czerwiec Szklarska Poręba Jakuszyce Harrachov-Mytiny Harrachov-Mytiny Cicha Równia 740 1003 263 

        Szklarska Poręba Szklarska Poręba kościół MB Różańcowej Wysoki Kamień 370 1058 688 

38 2013 listopad Szczyrk Szczyrk Szczyrk Szczyrk Klimczok 514 1108 594 

        Szczyrk Szczyrk Szczyrk Skrzyczne 514 1257 743 

39 2014 marzec Golińsk Březová u Broumova  Březová u Broumova  Březová u Broumova  Strážná hora  478 688 210 

        Piskovna Piskovna Piskovna Velke Panorama  507 562 55 
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Najwyższe miejsca zdobyte na poszczególnych wyjazdach  
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Najwyższe i najniższe miejsca zdobyte na poszczególnych wycieczkach 
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Największe różnice wysokości zdobyte na poszczególnych wycieczkach 
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Długość tras pokonywanych podczas dnia 
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Podejścia pokonywane w ciągu dnia 
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