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RAJD SUDETY 
G Ó R Y  S O W I E  
 

8-10 kwietnia 2016 r. 
 

Góry Sowie pasmo górskie w Polsce w Sudetach Środkowych w południowo-
zachodniej części Polski na terenie województwa dolnośląskiego. W Górach Sowich 
oprócz grzbietu głównego wyróżnia się pasmo Garbu Dzikowca i Wzgórz 
Wyrębińskich. 
Góry Sowie zajmują powierzchnię ok. 200 km², rozciągają się na długości 26 km, 
ulokowane są między górami: Wałbrzyskimi i Pogórzem Wałbrzyskim od zachodu a 
Bardzkimi od wschodu. Na wschodzie granicą jest Przełęcz Srebrna, a na zachodzie 
dolina rzeki Bystrzycy. Od północy ograniczone są Kotliną Dzierżoniowską, a od 
południa Obniżeniem Noworudzkim i Wzgórzami Włodzickimi. W okolicach 
Głuszycy graniczą z Górami Kamiennymi. 
Najwyższy szczyt to Wielka Sowa (1015 m n.p.m.). Pozostałe szczyty Gór Sowich 
mają wysokość od 600–980 m n.p.m.  

Wikipedia.org (CC BY-SA 3.0) 

TRASA 3-DNIOWA 

Zbiórka w piątek, 8.04.2016 r. o godz. 1:00 w holu Dworca Zachodniego. Pociąg 
odjeżdża o godz. 02:21. Wysiadamy na stacji Wałbrzych Główny o godz. 07:03. 

DZIEŃ I 

Trasa hardcorowa 12 h 

Ze stacji idziemy szlakiem zielonym do schroniska PTTK Andrzejówka, gdzie 
zmieniamy szlak na czarny, którym dochodzimy do granicy państwowej. Następnie 
znów zmieniamy szlak na zielony i dochodzimy nim do Przełęczy pod Czarnochem, 
skąd idziemy szlakiem żółtym do Głuszycy Górnej. Z Głuszycy Górnej udajemy się 
szlakiem czarnym do miejscowości Rzeczka, gdzie mamy nocleg w Ośrodku 
Wypoczynkowym Warszawianka (Rzeczka 22). 

 

 

Trasa długa 7 h 15' 

Ze stacji idziemy szlakiem czerwonym mijając Borową (853 m n.p.m.) dochodzimy 
do szlaku niebieskiego, gdzie skręcamy w prawo. Następnie udajemy się wzdłuż 
Rybnickiego Grzbietu do połączenia ze szlakiem żółtym u podnóża ruin zamku 
Rogowiec, którym kontynuujemy marsz aż do stacji kolejowej Głuszyca. Tam 
zmieniamy szlak na niebieski, który następnie łączy się z czerwonym. Na rozejściu 
wybieramy szlak czerwony i dochodzimy do miejscowości Rzeczka, gdzie mamy 
nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Warszawianka (Rzeczka 22). 

Trasa krótka 5 h 

Ze stacji idziemy szlakiem żółtym do Przełęczy pod Borową, gdzie zmieniamy szlak 
na niebieski, którym dochodzimy do szlaku czerwonego. Na skrzyżowaniu skręcamy 
w lewo i dalej idziemy szlakiem czerwonym aż do kolonii Grządki, gdzie skręcamy w 
lewo na szlak czarny, którym dochodzimy do miejscowości Rzeczka, gdzie mamy 
nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Warszawianka (Rzeczka 22). 

DZIEŃ II  

Trasa długa 9 h 30' 

Z Rzeczki udajemy się na południowy wschód do Przełęczy Sokolej, gdzie 
wchodzimy na szlak czerwony, którym dochodzimy do schroniska Sowa. Tam 
zmieniamy szlak na fioletowy (sic!) i dochodzimy do Jeleniej Polany. Następnie 
szlakiem żółtym zdobywamy Wielką Sowę, gdzie zmieniamy szlak na niebieski. Na 
najbliższym rozwidleniu wybieramy szlak zielony, który zaprowadzi nas na Kozie 
Siodło. Tam ponownie zmieniamy szlak, tym razem na czerwony, którym 
kontynuujemy marsz aż do miejscowości Srebrna Góra, gdzie odbędzie się meta rajdu 
w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej (ul. Górne Miasto 3a). 

Trasa krótka 7 h 15' 

Z miejsca noclegu udajemy się na południowy wschód do Przełęczy Sokolej, gdzie 
wchodzimy na szlak czerwony. Mijając schroniska Orzeł i Sowa zdobywamy 
najwyższy szczyt Gór Sowich - Wielką Sowę. Następnie kontynuujemy marsz 
szlakiem czerwonym aż do miejscowości Srebrna Góra, gdzie odbędzie się meta rajdu 
w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej (ul. Górne Miasto 3a). 

Trasa specjalna - szczegóły w piątek wieczorem.  
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TRASA 2-DNIOWA 

Zbiórka w sobotę, 9.04.2016 r. o godz. 1:00 w holu Dworca Zachodniego. Pociąg 
odjeżdża o godz. 02:21. Wysiadamy na stacji Wałbrzych Miasto o godz. 06:50. Z 
dworca udajemy się ulicą Armii Krajowej na południe 1,7 km i dochodzimy do ul. 
Wysockiego, w którą skręcamy w lewo, gdzie po przejściu kolejnych 150 m 
znajdujemy przystanek autobusowy, z którego o godz. 07:57 odjeżdża autobus linii nr 
5 do Walimia (bilety do nabycia u kierowcy w cenie 2,80 zł/1,40 zł). O godz. 08:43 
wysiadamy na przystanku Walim-Wyszyńskiego 20. 

DZIEŃ I 

Trasa długa 9 h 30' 

W Walimiu wchodzimy na szlak niebieski, którym dochodzimy do szlaku 
czerwonego, gdzie skręcamy w lewo. Mijamy Przełęcz Sokolą oraz schroniska Orzeł i 
Sowa zdobywamy najwyższy szczyt Gór Sowich - Wielką Sowę. Następnie 
kontynuujemy marsz szlakiem czerwonym aż do miejscowości Srebrna Góra, gdzie 
odbędzie się meta rajdu w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej (ul. Górne Miasto 
3a). 

Trasa krótka 8 h 

W Walimiu szukamy szlaku żółtego, który zaprowadzi nas na najwyższy szczyt Gór 
Sowich - Wielką Sowę. Następnie zmieniamy szlak na czerwony, którym 
kontynuujemy marsz aż do miejscowości Srebrna Góra, gdzie odbędzie się meta rajdu 
w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej (ul. Górne Miasto 3a). 

POWRÓT 

Ze Srebrnej Góry udajemy się szlakiem czerwonym do Nowej Rudy (czas przejścia 
ok. 3 h), skąd o godz. 13:00 odjeżdżamy podstawionym autokarem do Wałbrzycha. 
Ze stacji Wałbrzych Główny odjeżdżamy pociągiem o godz. 15:00 i wracamy do 
Poznania o godz. 20:16. 

Noclegi: 

− Ośrodek Wypoczynkowy "Warszawianka" Rzeczka 22, 58-320 Walim 

− Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej Srebrna Góra, ul. Górne Miasto 3a 
tel.748180088 

w miejscach noclegów istnieje możliwość zakupu obiadu. 

Zapisy odbywają się przez formularz dostępny na stronie www.halny.org  
 

Ostatnim dniem zapisów jest wtorek, 5 kwietnia 2016 r. 
Osoby, jadące z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste zapisy po pokazie 
slajdów 31.03 lub na spotkaniu 05.04. 
Co należy zabrać:  

• wygodne buty za kostkę + stuptuty, obuwie na zmianę do schroniska,  

• śpiwór 

• kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową,  

• ciepłą odzież (czapka i rękawiczki)  

• latark ę/czołówki, element odblaskowy 
• legitymację studencką,  
• długopis na trasę specjalną,  

• jedzenie, kubek, termos, ew. menażki,  

• gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy  

• kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło 
„Halny” przysługuje 10% rabat) 
 

Oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie 
później dźwigać na własnych plecach. ☺ 
 

Koszty rajdu 
 Nie studenci Studenci 

3 dni 
Nie Halniacy 210 zł 170 zł 
Halniacy 190 zł 150 zł 

2 dni 
Nie Halniacy 175 zł 130 zł 
Halniacy 155 zł 115 zł 

 

Numer ratunkowy w górach: 601 100 300 
 

Koordynatorzy: 
r. pr. Paweł Mielewczyk 693 308 058 
mgr inż. Jan Lamecki + 41 76 638 65 34 
 
e-mail: rajdsudety2016@gmail.com 


