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GÓRY SOWIE to pasmo górskie w Sudetach Środkowych, mające kształt 
wypiętrzonego wału. Stanowi naturalną północno - zachodnią granicę 
Ziemi Kłodzkiej. Góry Sowie ciągną się na długości ok. 26 km  między 
Górami Wałbrzyskimi a Górami Bardzkimi. 
 
Między przełęczami – Sokolą (754 m n.p.m.), Walimską (755 m n.p.m.) i 
Jugowską (801 m n.p.m.), znajduje się część z najwyższym szczytem tego 
pasma – Wielką Sową (1015 m n.p.m.). Góry Sowie uznawane są za 
najstarsze w Polsce. Budujące je prekambryjskie gnejsy mają ok. 2,5 
miliarda lat!  
 

TRASA 3-DNIOWA 

 
Zbiórka w piątek, 16.11.2018 r. o godz. 1:30 w holu Dworca Głównego przy 
"Le Crobag". Pociąg TLK “Rozewie” odjeżdża o godz. 02:17. Wysiadamy na 
stacji Wałbrzych Miasto (przyjazd 7:07) lub Wałbrzych Główny (całe 8min 
później), w zależności od długości trasy do pokonania.  
Zajmujemy miejsca w wagonie 22: 21-26; 31-36; 41-46; 51-56; 61-66; 71-76; 81-
86; 91-96; 
 
 
DZIEŃ I  16.11.2018 (Piątek)  
 
Trasa długa, ale ładna (29,1 km; 9:20h; 41 GOT) 
 
Wysiadamy na stacji Wałbrzych Miasto i idziemy szlakiem niebieskim 
do skrzyżowania szlaków niebieski/zielony (535 m n.p.m.), gdzie 
zmieniamy szlak na zielony. Mijamy po drodze wzniesienie Pod Skałką i 
Rozdroże pod Lisim Kamieniem. Schodzimy tym samym ze szlaku 
zielonego ponownie wybierając niebieski. Idąc szlakiem niebieskim 
mijamy Przełęcz Niedźwiedzią. Przechodzimy przez Zagórze Śląskie, tj. 
miejsce, w którym krzyżują się szlaki żółty/niebieski. Dochodzimy do 
Rezerwatu Góra Choinka, gdzie możemy zwiedzić zamek w Grodnie. 
Mijamy po drodze Jezioro Bystrzyckie. Kierujemy się szlakiem 
niebieskim. 
Rozdroża między Sowami, gdzie szlak niebieski krzyżuje się z żółtym. 
Idziemy połączeniem tych szlaków przechodzimy przez najwyższy 

szczyt Gór Sowich- Wielką Sowę. Schodzimy połączeniem szlaków 
zielonym i czerwonym do Schroniska Sowa gdzie mamy nocleg.  
 
Trasa krótka 1 (20,9 km; 6:48h; 31 GOT) 
 
Wysiadamy na stacji Wałbrzych Główny i wybieramy szlak żółty przez 
Zamkową Górę w kierunku Jedliny Zdrój. Schodzimy ze szlaku żółtego 
na niebieski, następnie zmieniamy go na czerwony, mijając po drodze 
schronisko Orzeł, którym idziemy bezpośrednio do Schroniska Sowa 
gdzie mamy nocleg.  
 
Trasa krótka 2 (22,4 km; 7:34 h; 35 GOT) 
 
Podobnie jak trasa opisana powyżej - krótka 1 kierujemy się szlakiem 
żółtym w kierunku czerwonego, który w Rozdrożu pod Moszną odbija w 
niebieski do Walimia. Następnie żółtym zdobywamy Małą Sowę i 
udajemy się w kierunku Wielkiej Sowy. Po osiągnięciu 1015 m n.p.m. 
schodzimy szlakiem zielono-czerwonym do Schroniska Sowa! 
 
 
Dzień II 17.11.2018 (Sobota)  
 
Trasa optymalna (ok 24 km, 7:20h, 33 GOT) 
 
Wychodząc ze schroniska  zdobywamy Wielką Sowę, podziwiamy piękne 
widoki z wieży i kierujemy się szlakiem czerwonym do Rozdroża pod 
Kozią Równią. Dalej szlak czerwony zaprowadzi nas do Schroniska 
Zygmuntówka przez przełęcz Jugowską. Po opcjonalnym obiedzie w 
Zygmuntówce kolor szlaku pozostaje bez zmian (czerwony). Na 
Bielawskiej Polanie zmieniamy szlak na żółty i idziemy nim aż do 
skrzyżowania ze szlakiem czarnym. Będziemy nim szli (czarnym), koło 
Muzeum Molke aż do Sowiny przechodząc przez Sowi Potok. Na 
skrzyżowaniu szlaku czarnego i zielonego, zmieniamy kolor na zielony i 
idziemy prosto do Sokolca, gdzie mamy nocleg. 
 
Trasa optymalna przedłużona (ok 28,3 km, 8:50 h, 40 GOT) 
 
Wychodząc ze schroniska zdobywamy Wielką Sowę, podziwiamy piękne 
widoki z wieży i kierujemy się szlakiem czerwonym do Rozdroża pod 
Kozią Równią. Dalej szlak czerwony zaprowadzi nas do Schroniska 
Zygmuntówka przez przełęcz Jugowską. Po opcjonalnym obiedzie w 
Zygmuntówce kolor szlaku pozostaje bez zmian (czerwony). Na Zimnej 
Polance zmieniamy szlak na żółty i idziemy nim aż do skrzyżowania ze 
szlakiem niebieskim. Niebieskim idziemy do Ciemnego Jaru, gdzie 
zmieniamy szlak na zielony. Dochodzimy nim do Bielawskiej Polany. Na 



Bielawskiej Polanie zmieniamy szlak na żółty, prowadzi nas aż do 
skrzyżowania ze szlakiem czarnym. Będziemy nim szli (czarnym), koło 
Muzeum Molke aż do Sowiny przechodząc przez Sowi Potok. Na 
skrzyżowaniu szlaku czarnego i zielonego, zmieniamy kolor na zielony i 
idziemy prosto do Sokolca, gdzie mamy nocleg. 
 
 
Dzień III 18.11.2018  (Niedziela)  
 
Trasa krótka-bez alternatywy (13,2 km; 3:40h; 16 GOT) 
 
Opuszczamy ośrodek Wisła idąc szlakiem zielonym. Przy Rozdrożu nad 
Sokolcem zmieniamy szlak na niebieski (skręcamy w lewo). Kierujemy się 
nim w stronę Przełęczy Sokolej zmieniając tam szlak na czerwony. 
Pozostajemy na szlaku czerwonym do momentu, w którym szlak 
krzyżuje się ze szlakiem zielonym (Rozdroże pod Moszną). Dalej żółtym 
do końcowej stacji Głuszyca - PKP!  
Ze stacji odjeżdżamy o godz. 13:58 komunikacją zastępczą do 
Wałbrzycha Głównego, skąd pociągiem Regio o godz. 15:03 do Poznania 
Głównego! Przyjazd pociągu do Poznania o godz. 20:10 
 
 

TRASA 2-DNIOWA 

 
Zbiórka w sobotę, 17.11.2018 o godz. 1:30 w holu Dworca Głównego przy 
"Le Crobag". Pociąg TLK “Rozewie” odjeżdża o godz. 2:17. Wysiadamy 
wszyscy na Stacji Wałbrzych Główny o godz. 7:15. 
Zajmujemy miejsca w wagonie 22: 51-56; 61-66; 71-76; 81-86; 91-96;  
 
Ze stacji Wałbrzych Główny odjeżdżamy komunikacją zastępczą o 
godz. 8:30 do stacji Głuszyca-PKP. 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień I  17.11.2018 (Sobota)  
 
Trasa długa (ok. 25km; 8:00h; 37 GOT) 
 
Rozpoczynamy wędrówkę szlakiem niebieskim w kierunku na Rozdroże 
pod Moszną  oraz Walim. Od Walimia żółty szlak poprowadzi Nas na 

szczyt Małej oraz Wielkiej Sowy. Cieszymy się z widoków, które 
podziwiamy z 25-metrowej wieży widokowej na Wielkiej Sowie. 
Czerwonym szlakiem dochodzimy do Schroniska Zygmuntówka przez 
przełęcz Jugowską. Następnie udajemy się szlakiem niebieskim na 
Rozdroże Pod Kozią Równiną idziemy nim koło Rozdroża pod Lisimi 
Skałami, Przechodzimy przez Sowi Potok. Stąd już niedaleko do 
Sokolca. Aby dojść na metę, po raz ostatni zmieniamy szlak, tym razem 
na zielony!  
 
Trasa krótka ( 18,1 km; 5:52h; 27 GOT) 
 
Trasa rozpoczyna się analogicznie do trasy długiej, ale tym razem 
zahaczamy o Schronisko Sowa i na dodatek Schronisko Orzeł :) 
Schodzimy do Przełęczy Sokolej i niebieskim a następnie zielonym 
szlakiem do Sokolca, gdzie mamy nocleg w ośrodku wypoczynkowym 
“Wisła”. 
 
  
Dzień II 18.11.2018 (Niedziela) 
 
Taki sam jak dzień 3 trasy 3-dniowej :) 
 
Zabierzcie ze sobą: 
 

● treki+ stuptuty+ obuwie na zmianę podczas noclegów;  
● kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową;  
● ciepłą odzież (szalik+czapka) zabezpieczoną w plecaku;  
● śpiwór i karimatę; 
● latarkę/czołówkę;  
● legitymację studencką, dowód osobisty; 
● długopis na trasę specjalną; 
● kubek, menażkę, termos, wg własnych upodobań :) 
● mapę (odwiedzając sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło 

"HALNY" przysługuje 10% rabatu),kompas; 
● dobry humor; 
● Pakując plecak zachowajmy umiar, bo nikt nie pomoże go Nam 

nieść ;) 
 
Zapisy: 
Zapisy odbywają się poprzez formularz udostępniony na stronie 
www.halny.org i na fb. Osoby, które jadą po raz pierwszy, w celu 
zapisania się na wyjazd, zapraszamy na spotkanie Klubu we wtorek 13.11 
o godz. 19:00. (DS1) 
 

http://www.halny.org/


Informacje dodatkowe: 
 

- Pamiętajmy, że podane czasy przejść są orientacyjne, zależą od 
warunków pogodowych i naszych możliwości ;) 

- Liczba miejsc ograniczona ze względu na pojemność 
schroniska. 

- W Schronisku Sowa mamy do dyspozycji dwa prysznice (ale 
damy radę ;)?!) 

- Jeżeli zapomnisz i w dniu wyjazdu nadal nie będziemy miały od 
Ciebie przelewu/gotówki za wyjazd, niestety zostaniesz w 
Poznaniu… 

 
 

Koszty:  
 
OPCJA 3-DNIOWA: 
 

 Halniak nie-Halniak 

student 105 116 

nie-student 149 166 

 
 

OPCJA 2-DNIOWA: 
 

 Halniak nie-Halniak 

student 88 98 

nie-student 134 149 

 
 
Noclegi: 
 

I Schronisko Sowa 
Jacek Kalarus, Bar-kawiarnia "Sowa",  
Sokolec 49 
42 łóżka, reszta gleba, opcjonalnie lepiej zabrać karimatę, o 
śpiworze pamiętamy!  
500 043 692 
 

II Ośrodek wypoczynkowy "Wisła" 
Janina i Jerzy Kowalscy  
Sokolec 33 
80 łóżek  
696 384 601  

 
 
 

Koordynatorzy rajdu: 
 
Marta Miciniak:  605 195 715   
Daria Pawlak: 695 997 725  
 
e-mail: rajdnaprzekor2018@gmail.com 

 
 
Sponsorzy:  
 

 
 
 


