
XXIII W y p r a w a  G ó r s k a  
Już od 11 lat Akademicki Klub Turystki Kwalifikowanej 

PTTK „Sabat” organizuje turystyczne majówki. Od 30 kwietnia 
do 3 maja 21-osobowa ekipa gościła w malowniczych Górach 
Bardzkich i Złotych w południowo-zachodniej Polsce. Są tu 
bardzo ciekawe formacje skalne oraz wiele cennych zabytków. 
Pozostały też liczne ślady dawnego górnictwa złota i srebra.  
Wyprawa rozpoczęła się już 29 kwietnia (piątek) o godz. 17. 
Trasa wiodła przez Jędrzejów i Gliwice, gdzie dołączali do nas 
kolejni uczestnicy. Bazę wypadową mieliśmy w Złotym Stoku. 
Następnego dnia (sobota) o godz. 10. przyjechaliśmy na 
Przełęcz Kłodzką. Stąd niebieskim szlakiem wiedzie dość długie 
i strome podejście na Przełęcz pod Kłodzką Górą. Po 3 km 
wędrówki zdobyliśmy Kłodzką Górę (765 m) – najwyższy 
szczyt Gór Bardzkich. Dalej szliśmy granią przez Przełęcz 
Łaszczową i Ostrą Górkę. Ok. godz.14 dotarliśmy do Kalwarii 
(11 km), gdzie znajduje się kapliczka MB Płaczącej. Do Barda 
(15 km) wkroczyliśmy przez gotycki kamienny most z 1515 r.  
i zwiedziliśmy kościół Nawiedzenia NMP z XV w. Po powrocie 
do Złotego Stoku, o godz. 17. zwiedziliśmy tutejszą Kopalnię 
Złota. Spacerując po mieście widzieliśmy kamienicę Fuggerów 
z 1520 r., kościół Niepokalanego Poczęcia NMP oraz gotycki 
kościół Świętej Trójcy. Wieczór zakończyliśmy imprezą. 
W niedzielę o godz. 8:15 pojechaliśmy na Przełęcz Srebrną, 
oddzielającą Góry Bardzkie od Sowich. Stąd ruszyliśmy 
niebieskim szlakiem do Twierdzy Srebrna Góra, odwiedzając 
po drodze Fort Rogowy. O godz. 10:15 oprowadzono nas po 
forcie głównym Donjon. W podziemiach uczestniczyliśmy w 
pokazie strzelania z muszkietu, a ze szczytu podziwialiśmy 
odległe widoki. Potem zwiedziliśmy Fort Ostróg (6,5 km). Dalej 
niebieski szlak biegnie wysokim kamiennym wiaduktem. 
Wiodły tędy niegdyś tory do Srebrnej Góry. Zaś w Żdanowie 
znajduje się kościół św. Sebastiana z XVIII w. Następnie przez 
Przełęcz Wilczą i Wielką Cisową (568 m) o godz. 17:30 
doszliśmy do Barda (22 km), ale z przeciwnej strony niż dnia 
poprzedniego. Tym razem odwiedziliśmy klasztor jadwiżanek 
z XVIII w. Wieczór spędziliśmy przy ognisku w Złotym Stoku. 
Poniedziałek rozpoczął się o godz. 8:30 w Lądku Zdroju. Tutaj 
obejrzeliśmy kościół Narodzenia NMP z XVII w., a na rynku 
renesansowe i barokowe kamieniczki z okazałym ratuszem  
z 1537 r. W części uzdrowiskowej znajduje się słynne sana-
torium „Wojciech” z XVII w., gdzie degustowaliśmy wody 
zdrojowe. Na niebieskim szlaku mijaliśmy ciekawe formacje 

skalne, m.in. Skalne Wrota. Ze szczytu Trojaka (766 m) widać 
było Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe i Sowie. W południe 
dotarliśmy do ruin zamku Karpień (7 km), którego pocho-
dzenie datuje się na XI w. Z Przełęczy Karpowskiej szliśmy na 
południe szlakiem zielonym wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Po 
22 km marszu, o godz. 17:30 zdobyliśmy Kowadło (989 m) – 
najwyższy szczyt Gór Złotych. Wędrówkę zakończyliśmy  
o godz. 18:30 w Bielicach (24 km). Wieczorem urządziliśmy 
pożegnalne ognisko. 
 

 
Ostatniego dnia wyruszyliśmy z naszej kwatery. Po 6 km 
wędrówki przez Złoty Jar dotarliśmy na Górę Krzyżową  
(489 m). Niestety tutaj zaczął padać deszcz, więc zawróciliśmy 
żółtym szlakiem. Po powrocie do Złotego Stoku (10 km) 
zwiedziliśmy Średniowieczny Park Techniki, gdzie można 
zobaczyć przeróżne machiny, dawne sprzęty do poszukiwania i 
obróbki złota, labirynt strachu oraz salę tortur. Po obiedzie, o 
godz. 13:30, wyjechaliśmy do Kielc.  
Dziękuję wszystkim za niebywałą przyjemność wspólnej 
wędrówki i wspaniałą atmosferę. Szczególne podziękowania 
składam na ręce Pawła Sudera i Izy Kotkowskiej-Targowskiej 
za pomoc organizacyjną oraz Madzi Michalskiej za pilnowanie 
dyscypliny. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych 
klubowych imprezach.  

Hubert Danielewski  
kierownik wyprawy 
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