AKG „HALNY”
Rajd „Śnieżny”
Góry Stołowe
7-9.12.2012r.
Góry Stołowe są fragmentem rozległego płaskowyżu, który od wschodu graniczy z Kotliną
Kłodzką, a dalej ku północnemu-zachodowi, góry te ciągną się przez teren Czech, aż po Kotlinę
Kamiennej Góry. Po stronie polskiej, po której będziemy wędrować, mają one długość 18 km
i szerokość około 5 km. W 1993 na terenie Gór Stołowych utworzono Park Narodowy Gór
Stołowych, zajmujący 63 km². To właśnie do niego należą: Szczeliniec Wielki (najwyższy
szczyt - 919m n.p.m.), Błędne Skały i Wielkie Torfowisko Batorowske. Nazwa Góry Stołowe
doskonale opisuje ich krajobraz, którego charakterystycznymi elementami są rozległe
płaszczyzny zrównań i wznoszące się nad nimi, urwistymi ścianami, płaskie stoliwa skalnych
bastionów. Unikalna rzeźba, wzbogacona dużym nagromadzeniem rozmaitych form erozji
piaskowców w postaci głębokich szczelin, labiryntów i blokowisk skalnych, czy pojedynczych
skałek o niespotykanych kształtach, czyni Góry Stołowe wyjątkowymi w skali Polski. Pod
względem budowy geologicznej są to jedyne w naszym kraju góry płytowe. To po prostu trzeba
zobaczyć na własne oczy! U stóp Gór Stołowych położone są z pewnością przez was znane
miejscowości uzdrowiskowe Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój oraz Polanica Zdrój słynące m. in.
z doskonałej wody mineralnej.
TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd:
Zbieramy się w budynku poznańskiego dworca zachodniego o godzinie 1:10 (to już piątek;).
Z dworca głównego niestety nie możemy skorzystać, bo jest on zamykany na noc, Odjeżdżamy
o godzinie 1:47 pociągiem TLK do Wrocławia. Wysiadamy we Wrocławiu o godzinie 5:17
i czekamy na pociąg Regio do Kłodzka, Wyjazd o 5:55. Wysiadamy o godzinie 7:26 na stacji
Kłodzko Miasto, gdzie czeka na nas autokar A-VISTA, którym dojedziemy do początku szlaku.
Trasa długa dojeżdża do miejscowości Kudowa-Zdrój, natomiast trasa krótka wysiada
wcześniej w Szczytnej.
Dzień 1 (piątek):
Wariant I – 4h według czasów letnich
Szukamy początku żółtego szlaku. Tym szlakiem udajemy się w kierunku szczytu Piekielna
Góra (533 m n.p.m.). Po drodze mijamy zamek Leśna. Na najbliższym skrzyżowaniu szlaków
skręcamy w prawo na szlak zielony i chwilę później na szlak niebieski w kierunku Batorowa.
Mijamy po drodze szczyt Butkówka i następnie skałę Ponury Róg. Po dotarciu do Batorówka
przechodzimy na szlak żółty w kierunku Batorowa. W Batorowie znajduje się schronisko o tej
samej nazwie, gdzie czeka nas pierwszy nocleg.

Wariant II – 7h według czasów letnich ze zwiedzaniem
Wysiadamy w Czermnej (dzielnica Kudowy) przy Kaplicy Czaszek, miejscu niezwykłym
i niepowtarzalnym, obok którego trudno przejść obojętnie. Następnie kierujemy się na zielony
szlak prowadzący do Błędnych Skał, mijając po drodze Ruchomą Szopkę w jednej z chat
(ciekawa atrakcja przed zbliżającymi się Świętami;). W przypadku złych warunków
pogodowych istnieje możliwość dojechania autokarem aż do Ruchomej Szopki (skrócenie trasy
o ok. 40 minut). Poza sezonem turystycznym przy wejściu do skalnego labiryntu na szczycie
turystów wita napis „Wejście na własną odpowiedzialność” i nie są pobierane opłaty za wstęp.
Trzeba zachować ostrożność, bo w przypadku oblodzenia powierzchni, szczeliny skalne są
bardzo śliskie. Warto też zastanowić się nad pozostawieniem plecaka przed wejściem.
Następnie przechodzimy na szlak czerwony, mijając po drodze znajdujący się po naszej lewej
stronie masyw Skalniaka (915 m n.p.m.). Na skrzyżowaniu szlaków przechodzimy na zielony
(krótki odcinek biegnący obok Fortu Karola). Po dojściu do szosy stu zakrętów kierujemy się
na szlak niebieski, na którym mijamy Narożnik (851 m n.p.m.) i Kopę Śmierci (830 m n.p.m.),
Tuż za Skałami Puchacza przechodzimy na szlak zielony prowadzący wzdłuż Urwiska
Batorowskiego aż do wsi Batorów i schroniska o tej samej nazwie – naszego pierwszego
miejsca noclegu.
W schronisku w Batorowie jest tylko barek z zimnymi produktami. Można za to wcześniej
zamówić obiad. Koszt 14zł. Prosimy o informację do 3 grudnia.
Dzień 2 (sobota):
Wariant I – 5h ze zwiedzaniem.
Wyruszając ze schroniska, idziemy przez wieś Batorów i wchodzimy na szlak żółty
prowadzący do Skalnych Grzybów. Mamy do wyboru kilka szlaków, którymi możemy przejść
pomiędzy tymi oryginalnie ukształtowanymi formami skalnymi. Proponowana trasa jest
następująca: przez prawie całe zbiorowisko Skalnych Grzybów przechodzimy szlakiem żółtym,
mijając po drodze skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim. Następnie skręcamy w prawo na szlak
czerwony i idziemy przez malowniczą okolicę, przecinając drogę stu zakrętów, aż do
widocznego już z daleka Szczelińca Wielkiego o charakterystycznym kanciastym kształcie. Na
szczycie znajduje się jedno z najstarszych polskich schronisk. Można też zwiedzić „skalne
miasto”. Wstęp jest „na własną odpowiedzialność”. Idąc dalej szlakiem żółtym pomiędzy
masywem Szczelińca Małego i Szczelińca Wielkiego dojdziemy wprost do celu naszej
dzisiejszej wędrówki – schroniska Pasterka.
Wariant II – 7h ze zwiedzaniem
Z miejsca naszego noclegu wracamy się przez wieś Batorów i wchodzimy na szlak żółty
prowadzący do Skalnych Grzybów. Jest kilka szlaków, którymi można przejść przez te
oryginalnie ukształtowane formy skalne. Proponujemy wybrać następującą drogę: idąc
szlakiem żółtym, przecinamy szlak czerwony, dochodzimy do połączenia szlaku żółtego z
niebieskim, dalej kierujemy się szlakiem niebieskim (ok. 10 min) do szlaku zielonego, którym
dojdziemy do punktu widokowego na skale Pielgrzyma. Po dojściu do szosy stu zakrętów
wchodzimy na szlak czerwony, następnie przechodzimy na szlak żółty prowadzący obok
Wielkiego Torfowiska Batorowskiego i Białych Skał aż do Karłowa (jest sklep przy kręgielnym
trakcie). Stąd już bardzo blisko do Szczelińca Wielkiego, którego charakterystyczny kanciasty
kształt widać już z daleka. Na szczycie znajduje się jedno z najstarszych polskich schronisk

górskich. Można także przejść trasę turystyczną wśród głazów i szczelin. Podobnie jak w
przypadku Błędnych Skał, wejście jest „na własną odpowiedzialność”. Idąc dalej szlakiem
żółtym na którym spędziliśmy już ładnych kilka godzin, dojdziemy wprost do celu naszej
dzisiejszej wycieczki – schroniska Pasterka.

Uwaga! Cena nie zawiera ubezpieczenia, Radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.

TRASA DWUDNIOWA

-Po pokazach slajdów: 22 i 29 listopada w Centrum Wykładowym PP.
-Pocztą elektroniczną: rajd.sniezny.2012@gmail.com

Dojazd:
Wszystko takie same jak dla tras trzydniowych, tylko 24 godziny później;) Po wyjściu z
pociągu na stacji Kłodzko Główne wsiadamy do podstawionego busa A-VISTA, który zabiera
nas do Batorowa, czyli miejsca noclegu trasy trzydniowej (pierwsza okazja do spotkania
starych znajomych;)
Dzień I:
Miejsce początku i końca trasy takie samo jak dla trasy trzydniowej, więc wybieramy opcję
dłuższą lub krótszą z II dnia trasy trzydniowej (patrz wyżej).
DZIEŃ OSTATNI (dla wszystkich):
Wyjście ze schroniska zaplanowane jest na godzinę 10:00. Idziemy szlakiem żółtym
prowadzącym do Radkowa, podziwiając po raz kolejny Szczeliniec Wielki, tym razem od
strony północnej. Mijamy po drodze zachwycające wodospady Pośny. Chętni mogą przejść
dalej szlakiem niebieskim, aby zobaczyć Wambierzyce, zwane ze względu na układ
architektoniczny „Dolnośląską Jerozolimą”. Znajduje się tam Sanktuarium Maryjne, kalwaria
oraz druga w okolicy szopka ruchoma (godz. otwarcia 10:00 – 15:45). Chęć marszu do
Wambierzyc proszę zgłosić rano organizatorom. Do Kłodzka odjeżdżamy autokarem o godzinie
14:30 z przystanku autobusowego na radkowskim rynku, zabierając po drodze grupę z
Wambierzyc. O 16:46 ze stacji Kłodzko Główne odjeżdża pociąg Regio do Wrocławia. We
Wrocławiu jesteśmy o 18:27 i czekamy na pociąg Regio do Poznania, który odjeżdża o
godzinie 19:01. PKP twierdzi, że przyjedziemy do Poznania o 22:25 ;)
ZALEŻNIE OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TRASY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Trasa specjalna:
Zostanie rozegrana na trasie 3-dniowej w sobotę. Będzie polegać na rozwiązywaniu zagadek
rozmieszczonych na drodze prowadzącej do schroniska do mety.
Noclegi:
Górska Baza Noclegowa Batorów tel.:(074) 86 83 259, 502 661 349
Schronisko „Pasterka”: +48 74 871 22 19, +48 74 662 91 28
GOPR: 601 100 300 lub 985
Koszty:
Osoba bez zniżek
Student

2-dniowa
135zł (115)
95zł (81)

3-dniowa
155zł (132)
115zł (98)

(W nawiasach podano cenę dla członków klubu z opłaconymi składkami)

Zapisy na rajd
-W siedzibie klubu (DS6 p.9): 27 listopada oraz 4 grudnia 19:00-20:00.

Przy zapisach należy podać :
1. Imię i nazwisko
2. Wybór trasy (dwudniowa czy trzydniowa)
3. Nr telefonu
4. E-mail
5. Sposób rozliczenia – przelew/gotówka
(nr konta do przelewu: 76 1020 4027 0000 1702 0494 4361)
7. Klubowicz Halnego- tak/nie
8. Student - tak/nie.
Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy zatroszczyliby się o dobrą atmosferę
podczas noclegów 
Co należy zabrać:
– ciepłe, wygodne buty za kostkę i ochraniacze (stuptuty)
– latarkę (czołówkę)- koniecznie!
– mapę, kompas, śpiwór
Mapę można kupić w sklepie Grupa18 w pasażu Apollo.
– menażki (minimum kubek i łyżkę...), termos
– kurtkę przeciwdeszczową, przeciwwiatrową, ciepłe ubrania
– jedzonko
– dobry humor!
– Gitarę, śpiewnik rajdowy (ewentualnie harmonijkę...)
– pozostałe rzeczy niezbędne do przetrwania w być może zaśnieżonych warunkach,
jednak pamiętajmy że potem trzeba będzie to wszystko nosić na plecach :)
Organizatorzy:
Tomek Boczkowski
Krzysiek Wosik

tel.: 512 805 531
tel.: 792 551 325

