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Góry Sowie -  pasmo długości  około 25 km 
rozciągające się w kierunku z pn.-zach. na pd.-wsch. Na pd.-
zach.  krańcu,  od Gór i  Pogórza Wałbrzyskiego oddziela je 
dolina rzeki Bystrzycy. Na pn.-zach. poprzez Przełęcz Srebrną graniczą z Górami 
Bardzkimi,  które  stanowią  naturalne  przedłużenie  Gór  Sowich,  stanowią  jednak 
odrębną jednostkę geologiczną. Północno-wschodnią granicę Gór Sowich wyznacza 
sudecki uskok brzeżny, za którym rozciągają się Wzgórza Bielawskie oraz Kotlina 
Dzierżoniowska.  Po  przeciwległej  stronie  pasmo  zamyka  Obniżenie  Górnej 
Bystrzycy za którym rozciągają się Góry Suche oraz, bardziej na południe, Wzgórza 
Włodzickie. Najwyższym szczytem Gór Sowich jest Wielka Sowa (1015 m).
Góry Sowie są geologicznie najstarszą częścią Sudetów. Wiek gnejsów, z których są 
zbudowane ocenia się na około 2,5 mln lat. Wynika z tego morfologia tych gór - 
wygładzone grzbiety o słabo zaznaczonych kulminacjach w wyniku późniejszych 
ruchów orogenicznych wydźwignięte ponad otaczający krajobraz.

TRASA TRZYDNIOWA

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 9 grudnia o godzinie 01:50 w holu głównym 
dworca PKP, obok KFC pod  nieistniejącym już neonem „kwiaty”☺. Pociągiem 
TLK wyjeżdżającym z Poznania o 2:39, docieramy do Wrocławia, gdzie mamy 47 
min na przesiadkę na pociąg do Wałbrzycha Głównego gdzie docieramy o godzinie 
8:53.  Tutaj  czekają  już  na  nas  podstawione  autobusy,  które  zawiozą  nas  w 
odpowiednie dla obu tras miejsca.

DZIEŃ I

Uczestnicy trasy długiej i  krótkiej nocują w różnych schroniskach, ale tylko 
pierwszej nocy-dlatego prosimy o zwrócenie uwagi gdzie się zapisaliście ;)

TRASA DŁUGA (czas przejścia ok. 5,5 h) + ZWIEDZANIE

Przy dobrych  wiatrach  wyruszamy ze Srebrnej  Góry o godzinie 9:45.  Dla  osób 
zainteresowanych  jest  możliwość  zwiedzania  Twierdzy.  Pozostali  obchodzą  ją 
czerwonym szlakiem. Po ok. 85 minutach dochodzimy do Przełęczy Pod Gołębią i 
dalej kierując się czerwonym szlakiem, podziwiamy m.in. Wysokie Skałki, Przełęcz 
Szeroką  oraz  Przełęcz  Woliborską.  Trzymając  się  wciąż  tego  samego  szlaku 
dochodzimy  po  65  min  do  Bielawskiej  Polany,  skąd  zaczynamy  zdobywanie 
trzeciego pod względem wysokości szczytu Gór Sowich – Kalenicy.  Po nasyceniu 
się  pięknymi  widokami  z  wieży  widokowej  maszerujemy  przez  Słoneczną  do 
Zimniej Polany. Kolejno w ciągu 15 minut, znajdujemy się na „ciepłej herbatce” w 

Schronisku  PTTK  Zygmuntówka.  Po  uzupełnieniu  energii  schodzimy,  tu  nowość  – 
ZIELONYM szlakiem do Jugowa, do Sowiego Dworu, gdzie mamy pierwszy nocleg.

TRASA KRÓTKA (czas przejścia ok. 4,5 h)

Koło godz 9:20 wysiadamy z busa, na uroczym (jak każdy zresztą) dworcu PKP Zdrojowisko. 
Na trasę ruszamy szlakiem żółtym, gdzie po 1h i 40 min dojdziemy na Bielawską Polanę. 
Dalej kontynuujemy drogę szlakiem żółtym i czerwonym, które to zaprowadzą nas na wieże 
widokową na  Kalenicę, a następnie na Słoneczną. Pozostawiając szlak żółty idziemy dalej 
szlakiem czerwonym do Schroniska PTTK Zygmuntówka, gdzie powinniśmy się zjawić po 
15 min. Po uzupełnieniu energii kierujemy się do Przełęczy Jugowskiej i dalej idąc szlakiem 
czerwonym ok.  1  godziny dochodzimy (mijając  Niedźwiedzią  Skałę)  do Koziego Siodła. 
Tutaj  zaczynamy zdobywanie  najwyższego szczytu  Gór  Sowich  – Wielką  Sowę,  co  nam 
zajmie 40min. Po nasyceniu się pięknymi widokami z wieży widokowej schodzimy szlakiem 
czerwonym i zielonym w ciągu 15 min do schroniska PTTK Sowa, gdzie mamy pierwszy 
nocleg.

DZIEŃ II

TRASA DŁUGA (czas przejścia ok. 5,30 h)
Po pysznym śniadanku, wypoczęci i w pełni sił wspinamy się przez 55 min do Schroniska 
PTTK  Zygmuntówka  i  kontynuujemy  wczorajszą  wędrówkę.  Szlakiem  czerwonym 
dochodzimy do Przełęczy Jugowskiej skąd przez Niedźwiedzie Skałki dochodzimy w ciągu 
godz do Koziego Siodła. Stąd uderzamy na najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę. 
Dalej udajemy się szlakiem żółtym na Małą Sowę i Jelenią Polanę. Następnie schodzimy do 
miejscowości  Walim,  gdzie  znajdujemy  się  po  70  min  (licząc  od  Wielkiej  Sowy).  W 
miejscowości zmieniamy szlak na niebieski, którym wspinamy się przez 40 min  na Rozdroże 
Pod Moszną.  Następnie udajemy się zdobywając kolejno Jaworek i  Włodarz,  na Przełęcz 
Marcową (30 min).  Dalej  nie zmieniając czerwonego szlaku udajemy się na PKP Jedlina 
Zdrój (1h 10 min) i idziemy ulicą Dworcową do ulicy Kłodzkiej, którą dochodzimy aż do 
ulicy Pokrzywianka, gdzie znajduje się miejsce drugiego noclegu – Zacisze Trzech Gór.

TRASA KRÓTKA – WARIANT I (czas przejścia ok. 3,30 h) + ZWIEDZANIE
Po pysznym śniadanku ruszamy szlakiem czerwonym, mijając po drodze Schronisko PTTK 
Orzeł  na  Przełęczy  Sokoła,  co  zajmie  nam 25  min.  Kolejno  nie  zmieniając  szlaku  idąc 
fragment asfaltem dochodzimy po 55 min do Grządek, gdzie odbijamy szlakiem czarnym do 
Tajemniczego Podziemnego Miasta OSÓWKA. Pełni  wrażeń po zwiedzeniu podziemnego 
miasta wracamy szlakiem czarnym do Grządek, gdzie zmieniamy szlak na czerwony, który po 
15 min doprowadzi na do Rozdroża Pod Moszną. I dalej jak trasa długa.

TRASA KRÓTKA – WARIANT II (czas przejścia ok. 4,15 h)
W trakcie rześkiego poranka, zafascynowani wczorajszymi pięknymi widokami na Wielkiej 



Sowie, stwierdzamy że dziś ponownie trzeba tam wrócić. Ze szczytu udajemy się 
szlakiem żółtym na Małą Sowę i Jelenią Polanę. Dalej w ciągu 70 min schodzimy 
do  miejscowości  Walim.  Na  miejscu  zmieniamy  szlak  na  niebieski,  którym 
wspinamy się przez 40 min na Rozdroże Pod Moszną. Dalsza wędrówka jak na 
trasie długiej.

TRASA DWUDNIOWA
Zbiórka odbędzie się 10 grudnia o godzinie 00:45 w holu głównym dworca pkp, 
obok  KFC  pod   nieistniejącym  już  neonem  „kwiaty”  ☺.  Pociągiem  TLK 
wyjeżdżającym z Poznania o 1:33, docieramy do Wrocławia, gdzie mamy 26 minut 
na  przesiadkę  na  pociąg  do  Kłodzka  Głównego.  Tam o  godzinie  7:05  szybkim 
tempem  przesiadamy  się  na  docelowy  pociąg  (Zdrojowisko/Świerki),  gdzie  w 
zależności od wariantu zaczynamy przygodę.

WARIANT I (czas przejścia ok. 8h)
Wysiadamy  na  stacji  PKP  Zdrojowisko  o  godzinie  7:54,  gdzie  zaczynamy 
wędrówkę szlakiem żółtym. Po 1 h i 20 min znajdujemy się na Bielawskiej Polanie.  
Dalej kierujemy się przez Kalenice i Słoneczną na Zimna Polanę. Zmieniając szlak 
na czerwony idziemy do schroniska PTTK Zygmuntówka i dalej jak trasa 3- dniowa 
długa.

WARIANT II (czas przejścia ok. 5h 30 min)  + ZWIEDZANIE
Wysiadamy na PKP Świerki Dolne o godzinie 8:04, skąd maszerujemy przez ok 2 h 
do Sokolca. Następnie drogą udajemy się na Przełęcz Sokoła i dalej jak trasa 3- 
dniowa krótka wariant ze zwiedzaniem.

POWRÓT DLA WSZYSTKICH
Idąc ulicą Pokrzywianka dochodzimy do Przełęczy Koziej. Następnie  kierujemy się 
na zwiedzanie Góry Zamkowej i Zamku Nowy Dwór. Później wracamy na szlak 
niebieski,  którym udajemy się  przez  Wołowiec,  Dłużynę do Przełęczy Szypka i 
dalej przez Niedźwiadki schodzimy do Śródmieścia Wałbrzycha, gdzie możemy w 
oczekiwaniu na pociąg zjeść pyszny obiad. Musimy pamiętać aby się nie zasiedzieć 
się bo o 16:23 mamy pociąg ze stacji  Wałbrzych Miasto i w Poznaniu jesteśmy 
planowo o godzinie 21:42.

Koszt całkowity rajdu:
Trasa trzydniowa: 110 zł (halniacy 94 zł)
Trasa dwudniowa: 80 zł (halniacy 68 zł)
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Co należy zabrać:

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież!
- śpiwór, karimatę, latarkę/czołówkę, kompas, mapę
- coś na ząb, kubek, menażkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- dobry humor (przede wszystkim!)
Informacje dodatkowe:
−Trasa specjalna  (dla chętnych uczestników trasy długiej  trzydniowej)  oparta  będzie  na 
zbiorze zagadek, zapraszamy na zdrową dawkę rywalizacji umysłowej
−Długość tras może ulec wydłużeniu ze względu na warunki zimowe ! ! !
−We wszystkich schroniskach/domach wypoczynkowych możliwy jest zakup posiłku
−Więcej informacji na stronach internetowych schronisk:

Sowi Dwór: http://www.sowidwor.pl/ Tel: 74 871 84 19
ul. Sikorskiego 29, 57-450 Jugów

Schronisko Sowa: http://wielkasowa.orangespace.pl/ Tel. 074 8733301
ul. Sokolec 49, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Zacisze Trzech Gór: http://www.jedlina-zdroj.com.pl/ Tel. 74 885-52-38
ul. Pokrzywniaka 10, 58-330 Jedlina-Zdrój

GOPR – 601 100 300 lub 985

ZAPISY NA RAJD
24.11.2011 oraz 1.12.2011 po pokazie slajdów (ok.20.30) w Centrum Wykładowym PP oraz 
29.11.2011 w siedzibie klubu (19:00 – 20:00). W międzyczasie mailowo.
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w klubie 
przy zapisie na rajd!!!

Kontakt; e-mail:  rajd.sniezny@gmail.com
Iwona Łukaszewicz tel. 691274384
Hanna Łukaszewicz tel. 664456769

Przy zapisach internetowych proszę podać:
1.Imię i nazwisko, nr. telefonu,
2.wybór trasy(3-dniowa krótka/długa lub 2-dniowa),
3.legitymacja studencka(tak/nie)
4.członek klubu (tak/nie)

http://www.sowidwor.pl/
http://www.jedlina-zdroj.com.pl/
http://wielkasowa.orangespace.pl/

