
SUDETY
Pamiętnik z wyprawy od 2011-06-26 do 2011-06-29 
Grzegorz Grablewski

2011-06-26 NIEDZIELA

12:45 Dworzec, Wrocław Główny
Pociąg powinien odjechać za pół godziny. Jeszcze nie przyjechał. Wszędzie prace budowlane, brudno, 
brzydko. Toalety dworcowe w cenie 2,50 zł! 
Zrobiłem zdjęcie (na dworcu). Pociąg ruszył punktualnie, o 13:15. Dobrze. 

2011-06-26_12-54_Wrocław 

Zgorzelec. Zaraz ruszam.

2011-06-26_15-22_Zgorzelec



22:37 Schronisko Na Stogu Izerskim
Pierwszy dzień zakończony. Pełen sukces (100% planu), pomimo sporych trudności na trasie. 

2011-06-26_16-54_Zawidów

Żółty szlak z Zawidowa oznaczony jest chyba tylko na mapach – ciężko stwierdzić, jaką trasę 
przebyłem, ale ważne, że do Leśnej dotarłem. 

2011-06-26_19-11_Leśna 

W Czerniawie trudny moment. Godzina 20:58, a drogowskaz na Stóg Izerski pokazuje 1:45. Decyzja:
biegnę, będę szybciej.  



2011-06-26_20-59_Czerniawa Zdrój

Po drodze skończyła mi się woda – uzupełniłem ze strumienia. Trochę zamieszania wprowadził jeden 
znak, z którego wynikało, że pobiegłem zielonym szlakiem (z Czerniawy), ale przy granicy (znak 
pokazywał przejście graniczne). To oznaczało dłuższą drogę, a tu już 21:30 i coraz ciemniej. Na 
szczęście był to fałszywy alarm, choć trochę mi adrenalina podskoczyła i przyspieszyłem. 
O godz. 21:42 wszedłem do schroniska. Pokój mam 10-osobowy, ale jestem sam. Zaraz idę spać. 
Jutro czeka mnie długa trasa... 

DZIEŃ 1 = 52,8 km / 5h 10min 

2011-06-27 PONIEDZIAŁEK

Rano Stóg Izerski wciąż jest w chmurze. 

2011-06-27_06-25_Stóg Izerski (schronisko)



Pobiegłem żółtym/zielonym szlakiem na Stóg Izerski (szczyt). 

2011-06-27_06-38_Stóg Izerski (szczyt)

Potem jeszcze zielonym na drugi szczyt obok – Smerek (Smrek).

2011-06-27_07-01_Smerek

Stamtąd jeszcze 300m na jakąś Płytę (Tafelstein), która sądząc po nazwie mogła być punktem 
widokowym, ale teraz nic nie było widać. 



2011-06-27_07-07_Płyta 

Z powrotem na żółty szlak. Gdzieś jednak szlak musiałem zgubić, bo dotarłem do Polany Izerskiej i do 
planowego punktu trasy miałem jeszcze 20 min biegu. 

2011-06-27_07-56_Polana Izerska

Dotarłem (w końcu) do Izerskiej Hali. Krótki odpoczynek i zaraz ruszam dalej. 



2011-06-27_08-28_Izerska Hala

9:45 Schronisko Orle
Śniadanie (jajecznica). Droga z Chatki Górzystów przebiegła bez zakłóceń. 

2011-06-27_09-33_Orle (schronisko)

10:40 Przełęcz Szklarska (Jakuszyce)
Pogoda coraz lepsza. Trochę mnie zaskoczył ponad 150-metrowy podbieg – wydawało mi się, że (od 
schroniska Orle) miało być cały czas w dół. 



2011-06-27_10-34_Przełęcz Szklarska (Jakuszyce) 

Teraz lekka przekąska i następny cel: Hala Szrenicka. 

2011-06-27_11-52_widok na Szrenicę i Halę Szrenicką 

12:30 Hala Szrenicka
Zielony szlak z Jakuszyc na Halę Szrenicką to istna droga przez mękę. Mokry szlak. Co chwila błoto, 
bagno (torfowiska!). Całe buty mam mokre i obłocone. W wielu miejscach po prostu nie dało się biec. 
W niczym nie zmienia to faktu, że już odczuwam zmęczenie. Dzisiaj zrobię sobie dłuższy odpoczynek. 
Zaraz obiad na Szrenicy, a nocleg dzisiaj na Śnieżce lub na Przełęczy Okraj. 



2011-06-27_12-20_Hala Szrenicka

13:10 Szrenica
Tu musi nastąpić odpoczynek. 

2011-06-27_13-03_Szrenica

Zmieniłem też koszulkę. Ile jeszcze dzisiaj przebiegnę? Teraz czeka mnie czerwony szlak, który znam. 
Powinno być łatwiej, przynajmniej do Schroniska Odrodzenie. Potem znów pod górę. 



2011-06-27_14-45_Wielki Szyszak

2011-06-27_14-58_szlak Szrenica-Odrodzenie

15:50 Schronisko Odrodzenie (Przełęcz Karkonoska)
Ze Szrenicy ruszyłem o 14:00. Trasa dobra, warunki pogodowe też. Jednak czuję zmęczenie, 
wszystko idzie wolniej. Dziś biegnę już 5h 10min – tyle, co wczoraj. Przebiegłem jednak tylko 41 km 
(za to w całości w górach). Zdecydowanie kończę dzisiaj na Śnieżce lub na Przełęczy Okraj. 



2011-06-27_15-44_Przełęcz Karkonoska (schronisko Odrodzenie) 

2011-06-27_17-05_widok Samotnia, Strzecha, Śnieżka 

17:20 Równia pod Śnieżką
Droga idzie mi coraz ciężej. Chociaż pogoda jest dobra i widoki ładne. Jest okazja zrobić kilka ładnych 
zdjęć. 

17:45 Śnieżka
Podbieg na Śnieżkę był już zbyt trudny jak na takie zmęczenie. Większość trasy szedłem. 
Na końcu niemiła niespodzianka. Restauracja czynna do 17:00 (czyli zamknięta). Schronisko nie 
funkcjonuje w ogóle. Po stronie czeskiej bistro czynne też do 17:00. W naszej restauracji pukając w 
okno zmusiłem w końcu pracowników obsługi, żeby podeszli do drzwi. Gbur jednak nawet nie otworzył 
drzwi – nic, nic do picia, nawet pieczątki nie mam. Trudno, biegnę na Przełęcz Okraj. 



2011-06-27_17-56_Śnieżka 

18:25 Jelenka (schronisko czeskie)
Dotarłem do czeskiego schroniska Jelenka. Teoretycznie zamknięte (czynne do 18:00). Po dzwonku 
jednak miła pani otwiera. Bufet nieczynny, ale wodę i czekoladkę można kupić. Na razie wystarczy. 
Biegnę dalej. 

2011-06-27_19-06_Skalny Stół 

19:35 Przełęcz Okraj
Po drodze, na szlaku ze Skalnego Stołu, widziałem zająca. Na tej wysokości? Udało mi się zrobić mu 
zdjęcie. 
Na Przełęczy Okraj kolejne zdziwienie. Nasze polskie schronisko zamknięte. Trzeba zadzwonić na 
podany numer telefonu i ktoś przyjedzie w ciągu 30 minut, bo przecież schronisko jest czynne. 



A gdybym nie miał telefonu (komórkowego)? Wiem, to staroświeckie i mało prawdopodobne, ale 
przecież schroniska są chyba dla turystów, niezależnie od tego, czy mają telefon, czy nie. 

2011-06-27_19-35_Przełęcz Okraj 

Nie chciałem czekać. Przebiegłem na czeską stronę. Tu znalazłem miejsce w pierwszym pensjonacie. 
Drożej, ale lepszy standard, do tego restauracja jeszcze jest czynna (choć jestem tu sam). Plan na 
dzisiaj: dobrze się wyspać i jutro ruszyć w pełni sił. 

DZIEŃ 2 = 60,0 km / 7h 50min 

2011-06-28 WTOREK

Ruszyłem dzisiaj z wyraźnie większym animuszem niż wczoraj pod koniec dnia. 

2011-06-28_06-49_widok z Łysociny na Śnieżkę 



Część szlaku (zielony, z Łysociny) znowu była zabłocona, wodnista. Na szczęście dosyć krótko. 
W Jarkowicach miało być schronisko PTTK Srebrny Potok, ale nie ma już tam schroniska, tylko 
prywatny ośrodek i nie ma pieczątki. 

2011-06-28_07-51_Jarkowice (OW Srebrny Potok)

10:30 Lubawka
Śniadanie zjadłem po drodze, w Niedamirowie. Nie ma tam sklepu, ale akurat podjechał bus, który 
funkcjonuje jak jeżdżący sklep (widać go na zdjęciu). 

2011-06-28_08-49_Niedamirów



2011-06-28_09-55_Jezioro Bukowskie

W Lubawce przekąska i biegnę dalej. 

2011-06-28_10-52_Lubawka

12:30 Krzeszów
Tu zjadłem obiad. Przyda się również odpoczynek. Dzisiaj, tutaj, jest naprawdę gorąco. 



2011-06-28_12-44_Krzeszów

Następny możliwy punkt odpoczynku to Sokołowsko. Może być nawet 2,5h-3h drogi stąd. Zrobiłem  
dodatkowy zapas wody.

17:20 Schronisko Andrzejówka

Trasa na Lesistą Wielką wiodła dosyć mocno pod górę (prawie 400m podbiegu), ale tak poza tym 
droga była dobra. 

2011-06-28_15-35_Lesista Wielka

Szlak z Lesistej w dół był trudny. Na pewnym odcinku był tak stromy zbieg, jakiego jeszcze nigdy na 
szlaku turystycznym nie widziałem. Ledwo schodziłem. W dodatku zaczęło mnie boleć lewe kolano, 
ale na szczęście to chyba było tylko chwilowe przeciążenie. 



Dalej Sokołowsko – uzdrowisko, podobno z ładnymi obiektami. Ja ich nie widziałem. W efekcie nawet 
zdjęcie zrobiłem pod drogowskazem. 

2011-06-28_16-41_Sokołowsko 

Teraz schronisko Andrzejówka, posiłek i... pierwsza pieczątka dzisiaj! (i raczej jedyna). To pokazuje, 
jak uboga jest baza schronisk w tych okolicach (przynajmniej pod względem liczby schronisk). 

2011-06-28_17-27_Schronisko Andrzejówka

Teraz biegnę do Jedliny i tam będę szukał noclegu – bo do schroniska Zygmuntówka jest raczej za 
daleko. W porównaniu do planu jestem daleko w tyle. Trudno, trzeba zrobić korekty. Najważniejsze, 
żebym biegł z przyjemnością, a nie z przymusu. 



2011-06-28_18-21_Turzyna (szczyt)

20:30 Jedlina Zdrój
Droga z Andrzejówki nie była nadmiernie trudna, jeśli chodzi o teren, ale szlak momentami był 
oznakowany tragicznie. Nagle szlak wskazywał, że droga wiedzie prosto w zarośla – i rzeczywiście, 
była tam (na początku), ale dalszych oznaczeń brakowało. 
W Jedlince noclegów nie znalazłem, musiałem zbiec do części zdrojowej – nadłożyłem ok. 2km. 

2011-06-28_20-25_Jedlina Zdrój

Za to sam nocleg jest w porządku. Aha – lewe kolano jednak mnie boli. Jutro zobaczę, na ile poważna 
to kontuzja.

DZIEŃ 3 = 65,7 km / 8h 35min 



2011-06-29 ŚRODA

2011-06-29_08-24_Głuszyca 

12:00 Schronisko Zygmuntówka
Kolano wyraźnie mi dokucza. Nie jest to może kontuzja w pełnym tego słowa znaczeniu, ale jest to 
jakiś stan przeciążenia. Podjąłem decyzję, żeby nie ryzykować pełnej kontuzji – dzisiaj zamierzam 
przedwcześnie zakończyć wyprawę. Plan: dobiec do Barda i stamtąd pojechać pociągiem, który rusza 
z Kłodzka o 17:31 lub tym o 19:33. Jeżeli będzie szło dobrze, to może nawet zdążę na ten pierwszy. 

Droga do Rzeczki i na Wielką Sowę szła ciężko. Po drodze dwa schroniska. 

2011-06-29_10-32_Schronisko Orzeł (szlak na Wielką Sowę) 



2011-06-29_11-04_Schronisko Sowa (szlak na Wielką Sowę) 

Na Wielkiej Sowie podobało mi się to, jak urządzono teren – ładne ogrodzenie, ławeczki, jasno 
oznakowane wyjścia na szlaki. 

2011-06-29_11-21_Wielka Sowa

Za Wielką Sową kolejne schronisko – Zygmuntówka, w której właśnie siedzę. Jeszcze jedno – droga z 
Wielkiej Sowy wreszcie poszła lepiej – cały czas biegłem. Oby tak dalej. 



2011-06-29_12-03_Schronisko Zygmuntówka

2011-06-29_13-13_widok z Kalenicy (szczyt + wieża widokowa) 



2011-06-29_15-17_Przełęcz Srebrna (Srebrna Góra, twierdza) 

18:10 Bardo Śląskie
Droga z Zygmuntówki przez Srebrną Górę ubiegła mi pod znakiem ciągłego wyścigu z czasem, żeby 
zdążyć na pociąg. Na szczęście szlaki były lepiej oznakowane i raczej ich nie gubiłem. Trasa jednak 
dała mi się we znaki – zarówno Góry Sowie, jak i ta część Gór Bardzkich, to ciągle: szczyt, przełęcz, 
szczyt, przełęcz, itd. – ciągle zbiegi i podbiegi. Dzisiaj zbiegi bardziej mnie męczyły, ze względu na 
kolano. W efekcie na zbiegach mocniej pracowałem prawą nogą. Skutek – boli mnie prawy staw 
skokowy. Zdecydowanie słusznie postąpiłem przerywając wyprawę. 

2011-06-29_18-15_Bardo Śląskie 

W Bardzie czekałem ok. 1 godziny na pociąg – akurat coś zjadłem (bułki) i przyjechał. 



2011-06-29_18-44_Bardo Śląskie (widok z mostu) 

Teraz siedzę w pociągu i już mogę powoli zacząć wspominać wyprawę. 

DZIEŃ 4 = 57,6 km / 8h 00min 

CAŁA WYPRAWA = 236,1 km / 29h 35min 


