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4 lipca 2012, ŚRODA, Wrocław -> Lądek Zdrój 
 
Ruszam z domu o 4:54. Od razu atrakcje. Najpierw przestawiony zegarek w domu, 
który sprawił, że jest 5 minut później niż sądziłem (pociąg ze stacji Wrocław Stadion 
o 5:07, a ja mam 2 kilometry do stacji). Na stację dobiegłem. Tam kolejna 
niespodzianka – pociąg podjeżdża na peron 2, zamiast na peron 1, jak wg rozkładu. 
Przejście na drugi peron kładką nad torami. Biegnę po schodach do góry, potem 
kładką i w dół. Pociąg stoi krótko, ale zdążyłem, choć naprawdę mało brakowało. 
 
Potem już spokojniej, chociaż w Bardzie Śląskim wysiadłem o pół godziny później niż 
wg rozkładu. Opóźnienie podobno z powodu ulew i burz z ostatnich kilku dni. Dzisiaj 
na szczęście nie pada, choć zachmurzenie jest pełne. 
 

 
Na szczycie Kalwaria. 
 
Szlak przez Góry Bardzkie raczej ciężki. Dodatkowo teren jest gęsto porośnięty 
roślinnością (żyzne gleby) – to też nie ułatwia biegu.  
 
Parę razy widziałem jelenie. Raz, w okolicy szczytu Ptasznik, przypadkiem udało mi 
się zaskoczyć stadko jeleni – dwie łanie i jedno młode. Wybiegam zza zakrętu, 
patrzę, a one stoją dosłownie 5-10 m ode mnie. Były większe niż się wydaje z 



odległości. Oczywiście jednak nie było szans, żebym zdążył wyciągnąć aparat zanim 
uciekną. 
 
W pobliżu Jaskini Radochowskiej widziałem parę jeleni – chyba samiec i samica. 
Zdjęcia niestety też nie ma. Za to kawałek dalej – wielki kopiec mrówek. Same 
mrówki jakieś wyraźnie większe niż zwykłe czarne (ok. 2 razy większe). Te chociaż 
nie uciekają, są nawet zbyt odważne – od razu włażą na mnie, na plecak. Mam 
zdjęcie. 
 

 
Mrowisko – przy drodze do Jaskini Radochowskiej. 
 
Z innych ciekawostek, w tych górach jest pełno obiektów sakralnych: Droga 
Krzyżowa na szlaku Bardo-Kalwaria, Kaplica na szczycie Kalwaria, tuż przed 
Radochowem (w okolicach szczytu Cierniak): kaplica, droga krzyżowa i teren w 
ogródku sprawiający wrażenie kościoła na dworze – są ławki, obiekt na wzniesieniu 
mogący służyć za ołtarz lub ambonę… 
 
Teraz jestem w Lądku Zdrój. Czas na dłuższą przerwę. Potem zielony szlak i wzdłuż 
granicy do Bielic. Tam pewnie zrobię sobie nocleg – jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie 
czasowo. 
 
PS. Już parę razy byłem w Lądku, ale dopiero dzisiaj odkryłem, że tu jest taki ładny 
rynek! 
 



 
Lądek Zdrój, rynek. 
 
Teraz, gdy piszę te słowa, jest 14:14. 
 
4 lipca 2012, ŚRODA, Lądek Zdrój -> Bielice 
 
Po wybiegnięciu z Lądka skierowałem się na górę Trojak (na niektórych mapach: 
Trojan). Trasa ładnie oznaczona, przyjemna. Może wybiorę się tu w październiku na 
bieg w ramach Mountain Marathon? Na samym szczycie i trochę za szczytem – 
ładne skałki. Nawet widziałem ludzi trenujących wspinaczkę (z linami oczywiście). 
 



 
Na szczycie Trojak. 
 
Potem ruiny Zamku Karpień i … tu szlak znika! Konia z rzędem temu, kto potrafi 
odnaleźć zielony i niebieski szlak za Zamkiem Karpień. Ja nie znalazłem, 
przeszedłem i przebiegłem na przełaj, kierując się na widoczną od pewnego 
momentu drogę. Tam odnalazłem szlak. 
 
Potem zielony szlak wiedzie wzdłuż granicy. Oznaczenie samego szlaku jest 
baaardzo słabe. Na szczęście są słupki graniczne, po których można znaleźć drogę, 
a od pewnego momentu jest bardzo dobrze oznakowany czeski żółty szlak. Czemu o 
polski szlak nie można tak zadbać? 
 



 
Widok (w tył) na szlak ze szczytu Kowadło. 
 
Za szczytem Kowadło, zielony szlak odbija od granicy, w dół, do wioski Bielice, gdzie 
teraz jestem i gdzie piszę te słowa. Czas: ok. godz. 20:00 (po kąpieli, praniu, 
obiadokolacji). 
 
5 lipca 2012, CZWARTEK, Bielice -> Schronisko „Na Śieżniku” 
 
Po wczorajszym, ciężkim dniu, spało się bardzo dobrze. Pobudka 5:15. 
Postanowiłem sobie jeszcze trochę poleniuchować i nastawiłem kolejne budzenie na 
5:45. Spokojnie zebrałem się, w trasę ruszyłem o 6:45. 
 



 
Bielice. 
 
Szlak trochę wymagający, miejscami błotnisty (w jednym błocie omal nie zgubiłem 
buta!), tradycyjnie już – kiepsko oznaczony. Na przełęczy Płoszczynowej (czeskie 
Kladske Sedlo) ładne schronisko czeskie. Od przełęczy Głęboka Jama do Śnieżnika 
szlak idzie mocno w górę – nic dziwnego, trzeb asie przecież wspiąć o prawie 500 m. 
Tuż przed samym Śnieżnikiem zobaczyłem sarnę – a może to był nieduży jeleń? 
Zdjęcie poniżej – udało mi się nie spłoszyć zwierzęcia. 
 



 
Sarna tuż przed szczytem Śnieżnik. 
 
Pogoda jest bardzo ładna, po wczorajszych chmurach nie ma śladu. Efekt – piękne 
widoki, np. ze Śnieżnika. Poza tym, przy takiej pogodzie cała wędrówka jest dużo 
bardzie przyjemna, a i na szlakach leśnych łatwiej jest podziwiać przyrodę. 

 
Widok ze Śnieżnika. 



 
Teraz zjadłem posiłek w schronisku „Na Śnieżniku” i jeszcze trochę poodpoczywam 
przed dalszą trasą. Dotarłem tu ok. 11:30, teraz jest 12:00. 
 
5 lipca 2012, CZWARTEK, Schronisko „Na Śieżniku” –> Bartosovice v 
Orlickych Horach (CZ – Niemojów PL) 
 
Ależ jestem wyczerpany! Aż mnie łapią skurcze … palców u rąk. Nie mam siły jeść. 
Trasa ze schroniska „Na Śnieżniku” na początku była dobra. Za Trójmorskim 
Wierchem oznaczenie trasy oczywiście coraz gorsze. 
 

 
Trójmorski Wierch. 
 



 
Szlak za Trójmorskim Wierchem. 
 
Za szczytem Opacz, w stronę Przełęczy Międzyleskiej było wręcz tragicznie. Szlak 
tradycyjnie był już niewidoczny, ścieżki nie było (trasa wiodła przez zarośniętą łąkę), 
najgorsze jednak zaczęło się, gdy w gęstej roślinności zaczęły znikać słupki 
graniczne – jedyne realne oznaczenie szlaku. Na domiar złego, w pewnym 
momencie łąka zrobiła się mocno podmokła – autentyczne bagno. W dodatku trasę 
przecięły dwa rowy melioracyjne. Brnąłem po pas w pokrzywach, myślałem, że to 
najgorsze co będę musiał przebyć tego dnia (w krótkich spodenkach). Potem jednak 
przyszło mi biec przez pole zboża. Twarde łodygi tną skórę. Zacząłem tęsknić za 
pokrzywami. Teraz moje nogi wyglądają, jakbym przeszedł jakieś biczowanie. 
Ludzie, którzy odpowiadają za utrzymanie tego szlaku, powinni za karę tędy przejść! 
 
Na przełęczy zaopatrzyłem się w napoje i dalej w trasę. Dotarłem przez Kamieńczyk 
do Niemojowa. W sumie 60 km naprawdę ciężkich szlaków – zwłaszcza to 
przedzieranie się przez łąkę mnie wymęczyło. Wyczerpanie ogromne. Dobrze, że 
jutro już kończę. 
 
6 lipca 2012, PIĄTEK, Bartosovice v Orlickych Horach (CZ – Niemojów PL) –> 
Przełęcz Spalona 
 
Dzisiaj rano zostawiłem większość rzeczy w pokoju i z prawie pustym plecakiem 
pobiegłem w stronę szczytu Predni Vrch, żeby zwiedzić oznaczone na mapie bunkry. 
Bunkry znalazłem, jest nawet rów przeciwczołgowy. Ustawione do obrony przed 
atakiem z kierunku od polskiej granicy. Architektura mniej więcej z czasów II Wojny 
Światowej. Podejrzewam, że były budowane (wzdłuż całej granicy) jeszcze przed 



1938 rokiem, kiedy Dolny Śląsk był częścią Niemiec. Chyba nigdy nie zostały 
wykorzystane. 
 

 
Bunkry po czeskiej stronie, Bartosovice v Orlickych Horach. 
 
Po powrocie śniadanie i w drogę. Jeszcze miłe pożegnanie przez czeskich 
gospodarzy (Penzion Hruska, Bartosovice v Orlickych Horach). Biegłem drogą do 
Przełęczy nad Porębą (chwilowo mam już dość nieoznaczonych szlaków), potem 
niebieskim szlakiem przez Jagodną, Sasankę. Widziałem jakąś kunę albo łasicę. 
Czarny grzbiet, szary brzuch. Nie zdążyłem zrobić zdjęcia. 
 
W górach budują drogę i szlak znowu znika – drzewa zostały powycinane. Tuż przed 
Jagodną spotkałem leśnego geodetę. Pomógł mi zorientować się w terenie – okazało 
się, że cały czas byłem na właściwym, niebieskim szlaku. 
 



 
Na szczycie Jagodna. 
 
Teraz odpoczywam w schronisku PTTK „Jagodna” na Przełęczy Spalonej. Dalszy 
plan: Zieleniec, Orlica, Duszniki i do domu! 
 
6 lipca 2012, PIĄTEK, Przełęcz Spalona –> Zieleniec 
 
Droga z Przełęczy Spalonej przebiegła spokojnie. Szlak wreszcie dobrze 
oznakowany, droga głównie przez las – przyjemna, choć miejscami podmokła. Potem 
już zwykła droga asfaltowa – w słońcu, upalnie. 
 
Do Zieleńca dotarłem po niespełna 2 godzinach. Uzupełnię zapasy płynów i teraz 
podążam zielonym szlakiem na Orlicę. Potem powrót na czerwony szlak i już nim 
dotrę do Duszników. 
 
6 lipca 2012, PIĄTEK, Zieleniec –> Duszniki Zdrój 
 
Trasa przebiegła spokojnie. Dzisiejszy wysiłek znoszę dużo lepiej niż wczoraj. W 
niezłym tempie dotarłem do Duszników. 
 



 
Widok na Duszniki Zdrój. 
 
Odwiedziłem jeszcze dworzec PKP (zamiast pociągów jeżdżą autobusy zastępcze), 
kupiłem pamiątki dla żony i córek, pobiegłem do schroniska „Pod Muflonem” (150m w 
górę!), gdzie zjadłem obiad i wróciłem do Duszników. 
 
Taksówką podjechałem do Kłodzka. Drogo, ale dzięki temu zdążyłem na 
wcześniejszy pociąg Kłodzko – Wrocław Główny (teraz jestem na stacji Kłodzko 
Główne), co powinno pozwolić mi jeszcze zdążyć na pociąg Wrocław Główny – 
Wrocław Stadion (prawie pod sam dom, no 2 km od domu). Inaczej musiałbym we 
Wrocławiu szukać innego transportu z Dworca Głównego do domu (biec?). 
 


