
 

Wieloletnią tradycją jest, że w długie majowe 
weekendy Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej 
PTTK Politechniki Świętokrzyskiej organizuje wyjazdy w 
bardziej odległe góry. Tym razem wędrowano po 
najciekawszych zakątkach Karkonoszy - najwyższego 
pasma Sudetów. Te bogate w cenne surowce i kamienie 
góry były od XII w. penetrowane przez tajemniczych 
Walonów - przybyszów z Zachodniej Europy. Natomiast 
początki turystyki w tym regionie sięgają aż XVI wieku. 
Zaś w celu ochrony przyrody powołano w 1959 r. 
Karkonoski Park Narodowy. 

 
Zamek Chojnik 

Wyjazd w te południowo-zachodnie krańce Polski 
rozpoczął się 1 maja (środa) o g. 6-tej rano na parkingu 
Politechniki Św. Po drodze zwiedziliśmy Sztolnię 
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, najdłuższą 
w Polsce podziemną trasę turystyczną, którą 
pokonuje się łodzią popychaną ręcznie przez 

przewodnika. Ta dosyć długa podróż zakończyła się  
o g. 18-tej w Cichym Dworku (z 1896 r.) w Przesiece –
górskiej wiosce niedaleko Jeleniej Góry.  

Kolejnego dnia (czwartek) o g. 8:00 wyruszyliśmy 
na zwiedzanie malowniczo położonej Przesieki, której 
historia sięga początku XVII w. Jest tu bardzo wiele 
ośrodków turystycznych. Od Kamienia Walońskiego 
położonego na wzgórzu Złoty Widok (1,6 km) powę-
drowaliśmy zielonym szlakiem przez Przełęcz 
Różyckiego i Żelazny Mostek na Zamek Chojnik (8 km). 
Warownia została wzniesiona na szycie wyniosłej 
góry w poł. XIV w. przez Bolka II, później znacznie 
rozbudowana przez Schaffgoschów. Twierdzę jednak 
strawił pożar od uderzenia pioruna w 1675 r. Widoki 
z wysokiej zamkowej wieży do dziś cieszą się 
ogromnym powodzeniem, a od 1860 r. funkcjonuje 
tutaj schronisko. Po zwiedzeniu zamku ok. g. 12.30 
udaliśmy się czarnym szlakiem przez Skalny Grzyb  
i Zbójeckie Skały i dalej czerwonym i zielonym 
szlakiem przez Głazowisko z ogromnych granitów, by 
obejść dookoła zamek. Od Piekielnej Doliny prawie 
pionowa zamkowa skarpa ma ponad 150 m 
wysokości. Następnie znów przez Żelazny Mostek  
(12 km) i dalej czarnym szlakiem przez wsie 
Zachełmie i Podgórzyn znów do Przesieki (15 km). 
Stąd, najpierw drogą, a później czarnym szlakiem 
dotarliśmy do Wodospadu Podgórnej - trzeci co do 
wysokości (10 m) w polskich Karkonoszach. Rzeka 
płynie kaskadami i przeciska się przez duże 
głazowiska. Stąd podchodziliśmy znów na Złoty 
Widok, tylko z innej niż rano strony. Następnie  
o g. 17.00 zeszliśmy do Cichego Dworku (19 km). 
Tego dnia było ciepło, choć się chmurzyło, jednak 
wieczorem, podczas integracyjnego ogniska zaczął 
padać deszcz.  

 

Turystyczna Majówka XVII Wyprawa Górska 
Karkonosze  1-5 maja 2013 

 
Trzeciego dnia (piątek) rano dalej padał deszcz, nie 

bardzo mieliśmy ochotę na wędrówkę w takich 
warunkach, ale wyjechaliśmy planowo do Szklarskiej 
Poręby. Ten główny, obok Karpacza ośrodek ruchu 
turystycznego Karkonoszy, położony jest w dolinie 
Kamiennej pomiędzy Karkonoszami i Górami 
Izerskimi. W XIV w. postała tutaj pierwsza w Sudetach 
huta szkła. O g. 8:40 z Huty wyruszyliśmy głównym 
szlakiem sudeckim (czerwonym) do najwyższego  
w polskich Karkonoszach Wodospadu Kamieńczyka  
(27 m). Niebywałą atrakcją jest również wąski, 
skalisty i mroczny wąwóz poniżej wodospadu  
(100 m dł.), który zwiedza się w kaskach. Ok.  
g. 11-tej dotarliśmy do Schroniska PTTK na Hali 
Szrenickiej (4,5 km). Po odpoczynku kontynuowaliśmy 
wędrówkę, ale nasilające się na Mokrej Przełęczy 
opady, zmusiły nas do zmiany planów i zamiast iść 
na Śnieżne Kotły skręciliśmy zielonym szlakiem do 
Schroniska PTTK pod Łabskim Szczytem (8 km). 
Niedaleko, po czeskiej stronie znajdują się źródła 
Łaby. Tutaj znów odsapnęliśmy, bo deszcz nie 
ustawał. Dalej za znakami niebieskimi schodziliśmy 
mokrą i śliską Czeską Ścieżką (dawny szlak handlowy) 
do Wodospadu Szklarki (13 m wys.). Obok stoi 
skromne schronisko PTTK Kochanówka z 1868 r.  
(14 km). Stąd już było tylko 5 min. drogi do parkingu, 
gdzie czekał na nas bus. Przemoczeni po 7-godzinnej 
wędrówce z radością wróciliśmy o g. 18-tej do 
ciepłego i suchego Dworku.  

 
Śnieżka 
Kulminacją naszej wyprawy był czwarty dzień 
(sobota) i wejście na Śnieżkę (1602 m) - najwyższy 
szczyt Karkonoszy i całych Sudetów. Pogoda dopisywała, 
więc ochoczo zaczęliśmy wędrówkę o g. 8:40 
z Rozdroża Łomnickiego w Karpaczu. Stąd czarny 
szlak wiedzie stromą Śląską Drogą przez Biały Jar do 
Przełęczy pod Śnieżką (5,5 km). Ok. 2-godzinne 
podejście jest męczące, ale rozległe widoki na Kotlinę 
Jeleniogórską i Śnieżkę rekompensują wszelkie trudy. 
Po dosyć meczącym, 30 min., podejściu, w samo 
południe znaleźliśmy na spowitym gęstymi chmurami 



szczycie Śnieżki (6,5 km). Znajdują się tutaj polskie 
obserwatorium meteorologiczne – charakterystyczne 
3 "spodki" oraz kaplica św. Wawrzyńca z 1681 r., a po 
czeskiej stronie (granica dokładnie na szczycie 
Śnieżki) stacja wyciągu z miasta Pec. Śnieżka była 
jedną z pierwszych europejskich gór, licznie 
odwiedzaną przez turystów. Już od XVI wieku liczni 
kuracjusze przybywali tutaj z pobliskich Cieplic. Ze 
stromego zejścia widać rozległą Równię pod Śnieżką, 
Kocioł Łomniczki i Karpacz (po prawej). Po zejściu, 
posililiśmy się w schronisk PTTK, tzw. Śląskim Domu 
(7,6 km). Po ponownym wyjściu na czerwony szlak 
okazało się, że chmury ustąpiły ze Śnieżki, ale 
pomaszerowaliśmy dalej Równią na zachód. Z okolic 
Srebrnych Turniczek rozpościera się wspaniały widok 
na Kocioł Małego Stawu ze schroniskiem Samotnia. 
Widać też schronisko Strzecha Akademicka na 
Złotówce oraz Czarny Grzbiet ze Śnieżką. Dalej znów 
pięknie prezentuje się Kocioł Wielkiego Stawu. Te 
formy terenu licznie występują w Karkonoszach i są 
pozostałością po lokalnych lodowcach (ewenement). 
Dna kotłów przeważnie zalane są przez polodowcowe 
jeziora. Kolejną ciekawą formą w krajobrazie był 
Słonecznik (12 km). Ta 12-metrowa spękana skałka 
pełniła niegdyś rolę zegara dla podkarkonoskich 
miejscowości – słońce stojące nad skałką wyznaczało 
południe. Stąd ok. 30 min. schodzi się stromym 
żółtym szlakiem pod Pielgrzymy (13,5 km) – 
najwyższą w Karkonoszach grupę skalną (skałki do 
25 m wys.). Dalej idzie się w dół do Polany, skąd znów 
rozległy widok na Śnieżkę i Srebrny Upłaz. W tej 
okolicy przebiegał już w XII w. najstarszy trakt 
handlowy przez Karkonosze. Obecnie biegnie tędy 
brukowana droga na Śnieżkę, którą dotarliśmy pod 

świątynię Wang w Karpaczu Górnym (17 km). Ta 
drewniana budowla jest unikatowym zabytkiem 
sakralnej architektury skandynawskiej z XII lub XIII 
wieku, który tutaj ostał przeniesiony w 1844 r. z Vang 
w Norwegii. Dzień zakończono pożegnalnym ogniskiem  

 
Kocioł Wielkiego Stawu 

Niedzielny poranek zaczęliśmy od przygotowań do 
powrotu. Wyjechaliśmy do o g. 7:30. Pogoda była 
ładna, więc szkoda było wyjeżdżać. Regulaminową 
przerwę w podróży wykorzystaliśmy na zwiedzenie 
bogato wyposażonego, neobarokowego kościoła św. 
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. W Kielcach 
byliśmy już o g. 16:30. Całej 20-osobowej ekipie 
składam serdeczne podziękowania za bardzo miłą i 
życzliwą atmosferę. Szczególne podziękowania należą 
się naszej kwater-mistrzyni Kasi Kaczorowskiej oraz 
panu Wojtkowi Potockiemu – kierowcy busa. 
Zapraszam do obejrzenia zdjęć na stronie Klubu i do 
zobaczenia na kolejnych imprezach. 

Krzysztof Sabat – kierownik wyprawy
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