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Góry Bystrzyckie zamykają Kotlinę Kłodzką od zachodniej strony. Jest to pasmo często 
odwiedzane zimą przez narciarzy, ale my przemierzymy je pieszo. 
 

---------------------------------- TRASA TRZYDNIOWA ---------------------------------- 
 

DOJAZD: 
 Zbiórka o godzinie 0:45 w holu Dworca Głównego. Ładujemy się do pociągu TLK 
relacji Poznań Główny – Wrocław, który rusza o 1:25. W pięknym mieście Wrocławiu 
w przeciągu 17 minut przesiadamy się na pociąg Kolei Dolnośląskich w kierunku 
Kłodzka, który odjeżdża o 5:02. Po osiągnięciu stacji końcowej czeka nas jeszcze jedna 
przesiadka w kierunku Kudowy Zdrój (odjazd 7:39) i po niecałej godzinie wysiadamy w 
Kulinie Kłodzkim. To koniec lenistwa tego dnia! 
 
DZIEŃ PIERWSZY (~7,5 h): 
 Ruszamy szlakiem zielonym do czerwonego, który po godzinie zmienimy na 
żółty. Po przejściu Jawornicy, wracamy na szlak zielony, którym idziemy aż pod 
Sołtysią Kopę. Od tego miejsca idziemy szlakiem czerwonym do schroniska PTTK 
Orlica w Zieleńcu. Stąd zostają już ok. 2 h do noclegu. Idziemy dalej zielonym 
szlakiem, przechodzimy Rozdroże pod Bieścem i przed rzeką Bystrzycą odbijamy na 
południe szlakiem biegówkowym nomen omen zielonym i śpimy obok schronu 
myśliwskiego. Podobno jeśli będziemy mieć szczęście, to ktoś nas wpuści do środka. 
 
DZIEŃ DRUGI(~7,5h): 
 Od rana ruszamy doliną Bystrzycy tak, aby się dostać do Schroniska Jagodna na 
Przełęczy Spalonej. Możliwe są opcje krótsza i dłuższa. Krótsza zakłada dojście 
szutrem do szlaku zielonego i nim na przełęcz, a dłuższa trzymanie się szlaku 
biegówkowego i dojście nim do szlaku żółtego i potem sprintem do Jagodnej. Dalej 
szlak wiedzie już nas jednym kolorem w kierunku noclegu. I tak niebieski szlak przez 
Jagodną (tym razem górę), Przełęcz nad Porębą poprowadzi nas do Zamku Szczerba w 
okolicy którego planuje się odbycie mety. 
 
DZIEŃ TRZECI (~mało): 
 Możliwe jest proste zejście asfaltem do Domaszkowa (1-1,5h) albo 3 godzinny 
spacer do Międzylesia. Dogodny pociąg mamy w okolicach godziny 9 albo 11. Wybór 



nie będzie prosty. Całą trasę jedziemy osobówkami, więc będzie 1,5h przerwy, które 
możemy spędzić w Kłodzku albo Wrocławiu. 
 
DZIEŃ PIERWSZY TRASY DWUDNIOWEJ (~7h 20 min): 
 Dojazd pociągiem TLK Rozewie do Wrocławia (odjazd 2:35) gdzie są 4 minuty na 
przesiadkę na pociąg do Bystrzycy Kłodzkiej (kierunek Międzylesie, odjazd 6:09). 
Wysiadka w Bystrzycy i szlakiem zielonym na Przełęcz Spaloną, gdzie można w 
schronisku Jagodna poczekać na znajomych z trasy trzydniowej, bądź wyjść im na 
spotkanie, bo trasa niestety jest krótsza. Potem już szturmem, niebieskim szlakiem 
przez Jagodną, Przełęcz nad Porębą poprowadzi nas do Zamku Szczerba w okolicy 
którego planuje się odbycie mety. 
 
Co należy zabrać: 
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty) 
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież! 
- ciepły śpiwór, karimatę, bo śpimy pod namiotami 
- latarkę/czołówkę 
- coś na ząb, kubek, menażkę itd. 
- coś do grzania jak kuchenka 
- szczoteczka do zębów, za to szampon, mydło i ręcznik mogą się nie przydać 
- kompas, mapę, względnie GPS 
- kawałek namiotu 
 
Informacje dodatkowe: 
Śpimy pod namiotami, trzeba być gotowym na mróz, możliwość śniegu i mokre 
nogawki. Zahaczymy po drodze o jakieś schroniska, ale jedzenia trzeba mieć, a sklepy 
mogą się po drodze trafić, np. w Zieleńcu. 
Kto ma swój namiot może brać, klubowe też jakoś rozgospodarujemy, zależnie od 
zainteresowania. 
Wszystkie osoby spoza klubu prosimy o osobiste zapisy we wtorek 25 lutego. 
 
Koszt: 
Jedyny koszt to bilety PKP. Kupować możemy grupowo na stacji (dla takiej grupy nie 
ma większego sensu załatwiać grupowych), bo wtedy nie studenci będą mogli 
skorzystać ze zniżki np. Ty i 1, 2 3… TLK kosztuje 33,9zł normalny, osobowy do 
Kulina/Bystrzycy nie pokazuje w internecie, więc nie wiem (max 20zł). Natomiast 
powrót to 41,3 zł za cały bilet. 
 
Organizator i zapisy: 
Jakub Bujakiewicz -bujak@vp.pl 


