
    Rajd Sudety 
Rudawy 

Janowickie  
 8-10 kwietnia 2022 

 
Rudawy Janowickie – mekka chyba większości polskich wspinaczy. Jest to 
niewielkie pasmo położone w Sudetach Zachodnich, w cieniu Karkonoszy. 

Mimo niedużej powierzchni i wysokości Rudawy są miejscem niezwykle 
urokliwym, chociaż dość rzadko odwiedzanym w celach trekkingowych. 
Najwyższy czas to zmienić! Wybierzemy się tam żeby zwiedzić Kolorowe 

Jeziorka, wejść na Wysoką Kopę, podziwiać panoramę Kotliny Jeleniogórskiej z 

punktu widokowego na Ostrej Małej, zdobyć Skalnik (945 m n.p.m.) należący 
do szczytów Korony Gór Polski, a na koniec zachwycić się widokiem 

Karkonoszy z Sokolika. Pakuj plecak i jedź z nami w Rudawy! 
 

Trasa 3-dniowa 

Zbiórka w piątek 08.04.2022r. o godz. 6:00 w holu Dworca Głównego w 

Poznaniu przy “Le Crobag”. Pociąg Polregio „Kamieńczyk” odjeżdża o godz. 
6:57. Jedziemy nim do Marciszowa, gdzie wysiadamy o godz. 11:06 i 
wyruszamy na szlak.  
 

Dzień 1 (piątek); wschód 6:17, zachód 19:40 
Trasa wspólna (22,1km, 8:16h) 
Po wyjściu z pociągu odnajdujemy szlak zielony, który będzie nas prowadził 

przez Kolorowe Jeziorka, aż do Rozdroża pod Wielką Kopą. Tam nasz szlak 

łączy się z żółtym i udając się nim wchodzimy na Wielką Kopę. Ze szczytu 
schodzimy szlakiem zielonym i udajemy się nim aż do miejscowości Czarnów, 

w której na chwilę zmieniamy szlak na niebieski i dochodzimy nim do Rozdroża 

nad Bobrzakiem, tam skręcamy w prawo na szlak czerwony, a po ok. 100m 

skręcamy na żóły w lewo i docieramy nim do Schroniska na Przełęczy Okraj, 
gdzie nocujemy. 
Link do trasy: https://en.mapy.cz/s/hecabafeze 
Bonus  

Dla tych, dla których  była za krótka, istnieje możliwość przedłużenia 

dzisiejszego dnia. Po zrzuceniu plecaków w Schronisku (lub wciąż z nimi) 

można udać się szlakiem niebieskim, na karkonoski Skalny Stół (1281 m n.p.m.) 
i wrócić nim do szlakiem czerwonym (dodatkowe 6,4km, 2:07h) lub tą samą 

drogą (5,8km, 1:55h) 
 

Dzień 2 (sobota) wschód 6:15, zachód 19:42 
Trasa krótka (22,7km, 7:10h)  
Po wyjściu ze Schroniska wchodzimy na szlak żółty, którym wracamy do 

miejscowości Czarnów, gdzie na Rozdrożu Nad Bobrzakiem obieramy szlak 

żółto-czerwony i dochodzimy nim do Ostrej Małej, gdzie kilkanaście metrów od 
szlaku znajduje się punkt widokowy. 
Z Ostrej Małej szlakiem niebieskim idziemy aż do Głazisk Janowickich 

(zdobywcy Korony Gór Polski, którzy jeszcze nie mają tego szczytu w kolekcji 
obowiązkowo robią sobie po drodze zdjęcie na Skalniku oraz odbijają w 

książeczkach pieczątkę z umieszczonej na szczycie skrzynki), gdzie zmieniamy 
szlak na czarny i przez Suchą Górę dochodzimy do skrzyżowaniu przy ruinach 

Zamku Bolczów, gdzie skręcamy w lewo w szlak zielony, a następnie na 
Rozdrożu przy Zamku Bolczów skręcamy w prawo w szlak żółty i dochodzimy 
nim do miejscowości Janowice Wielkie. Tam w hali sportowej przy Zespole 

Szkół Gminnych (ul. Partyzantów 4) nocujemy. 
Link do trasy: https://en.mapy.cz/s/gajehodoge 
 
Trasa długa (30,3km, 9:44h) 
Po wyjściu ze Schroniska wchodzimy na szlak żółty, którym wracamy do 
miejscowości Czarnów, gdzie na Rozdrożu Nad Bobrzakiem obieramy szlak 

zółto-czerwony i dochodzimy nim do Ostrej Małej, gdzie kilkanaście metrów od 

szlaku znajduje się punkt widokowy. 
Z Ostrej Małej szlakiem niebieskim idziemy aż do Rozdroża pod Bielcem i idąc 

żółtym szlakiem przez miejscowość Strużnica dochodzimy do Strużnickich Skał. 

Tam obieramy szlak niebieski, który na Rozdrożu pod Jońską Górą łączy się z 
zielonym i nim właśnie dochodzimy do Schroniska PTTK Szwajcarka. Przy 
Szwajcarce odnajdujemy szlak czerwony, którym wspinamy się na Sokolik (po 

drodze możemy przy Husyckich Skałach odbić w stronę Krzyżnej Góry, a 

następnie wrócić na szlak - dodatkowe 0,8km, 0:20h). Z Sokolika szlakiem 
czerwonym cofamy się do ,,Pod Trzema Koronami” gdzie wchodzimy na szlak 

niebieski i docieramy nim do Trzcińska. Stamtąd drogą asfaltową dochodzimy 

https://en.mapy.cz/s/hecabafeze
https://en.mapy.cz/s/gajehodoge


nim do miejscowości Janowice Wielkie, gdzie w hali sportowej przy Zespole 

Szkół Gminnych (ul. Partyzantów 4) nocujemy. 
Link do trasy: https://en.mapy.cz/s/racepaluzu 
 

Trasa 2-dniowa 
Zbiórka w sobotę 09.04.2022r. o godz. 6:00 w holu Dworca Głównego w 

Poznaniu przy “Le Crobag”. Pociąg Polregio „Kamieńczyk” odjeżdża o godz. 
6:57. Jedziemy nim do Marciszowa, gdzie wysiadamy o godz. 11:06 i 
wyruszamy na szlak. 
 

Dzień 1  (sobota) wschód 6:15, zachód 19:42 
Trasa krótka (20,5km 7:10h) 
Po wyjściu z pociągu odnajdujemy szlak zielony, który będzie nas prowadził 

przez Kolorowe Jeziorka, aż do Rozdroża pod Wielką Kopą. Tam nasz szlak 
łączy się z żółtym i udając się nim wchodzimy na Wielką Kopę. Ze szczytu 

schodzimy szlakiem żółtym w stronę Stróżnika i mijając go kontynuujemy 

marsz aż do Rozdroża pod Wołkiem gdzie szlak żółty łączy się z czerwonym i 
niebieskim. Obieramy go, a na kolejnym rozdrożu 1,8km dalej kontynuujemy 

żółtym.  Dochodzimy do przecięcia szlaku żółtego oraz czerwono-niebieskiego i 
skręcamy w prawo (można i warto jednak przedtem odbić w drugą stronę i za 
ok. 300m zobaczyć Skalny Most, a następnie wrócić). Idąc szlakiem czerwono -
niebieskim dojdziemy do szlaku czarnego, którym kontynuujemy marsz. Idąc 

szlakiem czarnym rzez Suchą Górę dochodzimy do skrzyżowaniu przy ruinach 

Zamku Bolczów, gdzie skręcamy w lewo w szlak zielony, a następnie na 
Rozdrożu przy Zamku Bolczów skręcamy w prawo w szlak żółty i dochodzimy 

nim do miejscowości Janowice Wielkie. Tam w hali sportowej przy Zespole 
Szkół Gminnych (ul. Partyzantów 4) nocujemy 
Link do trasy: https://en.mapy.cz/s/mecehubalo 
 
Trasa długa (26,8km 9:07h) 
Po wyjściu z pociągu odnajdujemy szlak zielony, który będzie nas prowadził 
przez Kolorowe Jeziorka, aż do Rozdroża pod Wielką Kopą. Tam nasz szlak 

łączy się z żółtym i udając się nim wchodzimy na Wielką Kopę.  Ze szczytu 

schodzimy szlakiem żółtym w stronę Stróżnika i mijając go kontynuujemy 
marsz aż do Rozdroża pod Wołkiem gdzie szlak żółty łaczy się z czerwonym i 

niebieskim. Obieramy go, a na kolejnym rozdrożu 1,8km dalej kontynuujemy 

żółtym.  Dochodzimy do przecięcia szlaku żółtego oraz czerwono-niebieskiego i 

skręcamy w lewo w szlak czerwono-niebieski w stronę Lwiej Góry. Mijając 

Skalny Most dochodzimy nim aż do Rozdroża pod Jońską Górą i stamtąd 

maszerujemy dalej szlakiem czerwono-niebiesko-zielonym do Rozdroża Pod 
Trzema Koronami.  
Opcjonalnie: możemy odbić tutaj w lewo na Krzyżną Górę (dodatkowe 2.2km 

tam i z powrotem) lub na Krzyżną Górę i Sokolik (dodatkowe 4.3km tam i z 
powrotem) lub zostawić sobie to miejsce na niedzielny wypad). Na Rozdrożu 

Pod Trzema Koronami idziemy na szlak niebieski i docieramy nim do 
Trzcińska. Stamtąd drogą asfaltową dochodzimy nim do miejscowości Janowice 

Wielkie, gdzie w hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych (ul. Partyzantów 
4) nocujemy. 
Link do trasy: https://en.mapy.cz/s/fuvemedebu 
 
 

Niedziela 
Jako, że nasz pociąg odjeżdża dopiero 17:34 mamy w niedzielę sporo czasu.  
Poniżej  propozycje jego spędzenia: 
 
● Wycieczka na Ołowianą i Turzec: trasa ta wynosi w przypadku 
zielonego szlaku 10,2km w jedną stronę, ale jest niewymagająca więc jeśli 

dysponujesz dobrą kondycją i jesteś w stanie zbudzić się rano warto wybrać się 

w te rejony i wdrapać się na Turzec, z którego rozpościera się wspaniały widok 
na Rudawy i Karkonosze 
● Wieża Widokowa w Radomierzu: niestety otwarta do zwiedzania 

dopiero od maja, ale dla uczestników programu ,,Wieże Widokowe Gór i 
Pogórzy” wciąż obowiązkowy punkt do zrobienia sobie zdjęcia i odhaczenia w 

książeczce. Trasa wynosi w jedną stronę 5.8km szlakiem zielonym, a następnie 

czarnym. Można też wybrać się drogą asfaltową (3km w jedną stronę) 
● Dla tych, którzy w sobotę nie odwiedzili Sokolika i Krzyżnej Góry 
polecamy wycieczkę w to miejsce. Spacer drogą asfaltową do Trzcińska, a 

następnie szlakiem niebieskim i czerwonym na Krzyżną i Sokolik to 7.8km w 

jedną stronę, a powrót z Sokolika na Dworzec 6.2km 
 
Powrót 
Wracamy o 17:34 ze stacji Janowice Wielkie pociągiem Kamieńczyk, który w 
Poznaniu jest o godz. 21:50.  
 

https://en.mapy.cz/s/racepaluzu
https://en.mapy.cz/s/fuvemedebu


Noclegi 
Schronisko PTTK na Przełęczy Okraj 
Przełęcz Okraj 1, 58-530 Kowary. 
Telefon: 75 611 20 36  
34 miejsca w łóżkach bez pościeli (można dokupić na miejscu, koszt 10zł) 
 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Gminnych w Janowicach Wielkich 
ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie 

● Wszystkie miejsca na glebie - prosimy o zabranie karimaty i śpiwora 
● Na noclegu w Szkole prosimy o szybką zmianę obuwia, żeby nie 

niszczyć parkietu 
● Prosimy o rozsądne zużycie wody i energii elektrycznej w Szkole, jako 

że rozliczamy się wg zużycia wskazanego na licznikach 
● W Szkole jeśli chodzi o posiłki do dostępu będziemy mieć warnik z 

gorącą wodą w związku z czym prosimy o zabranie dań tzw. 
instant/liofilizowanych (jako alternatywa zostaje miejscowa gastronomia 
(Pizzeria Angela w Janowicach - otwarta do 22 lub dla tych co chcą 

zjeść na miejscu Browar Restauracyjny Miedzianka otwarty do 20 i 

oddalony o 20 min).  
 

Co zabrać? 
● Odpowiednie buty (może pojawić się błoto więc warto spakować 

stuptuty) i klapki do chodzenia w miejscu noclegu 
● latarka (najwygodniej czołowa) 
● odpowiednia odzież (czapka, rękawiczki. kurtka przeciwdeszczowa, 

warstwa ocieplenia) 
● mapa 
● karimata i śpiwór (konieczne - w Szkole mamy tylko glebę) 
● jedzenie, picie, termos, kubek 
● dowód osobisty i jeśli posiadasz legitymację studencką 
● długopis na trasę specjalną  

Pakując się weźmy pod uwagę, że wszystko będziemy nosić na swoich plecach. 
 
 
 
 
Koszty 

Wariant 2-dniowy 3-dniowy 
Student 64zł 109zł 
Nie-Student 75zł 139zł 
Halniak Student 58zł 98zł 
Halniak Nie-student 68zł 125zł 

 
Ceny pokrywają koszty przejazdów, noclegów, znaczka rajdowego i 

informatorka.  
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: 
Dane do przelewu zostaną wysłane mailem po potwierdzeniu zapisu. 
 
Uwagi 

● podane czasy przejść są orientacyjne, prosimy brać pod uwagę warunki 

pogodowe i swoje osobiste możliwości 
● trasa specjalna przewidziana jest na sobotę 
● liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność 

zgłoszeń 
● organizatorzy i Klub nie zapewniają ubezpieczenia ani przewodnika. 

Ubezpieczyć należy się we własnym zakresie 
● NUMER RATUNKOWY W GÓRACH 601 100 300 

 
Koordynatorzy: 
Patryk Karaś +48663311556 
Marta Skutnik +48607072617 
Kontakt e-mail: rajdsudety2022@gmail.com  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zc0MqwwMq8qMmC0UjWoMDE3SE1NMzROMjU2Sks1TrMyqEhLNDA3MEu1SDJPMTM2NjfzUilOzijKz8sszs5XKCgpyVbIS1QoKKpKPdp0ZGZyVaVCfnZRYhYAsZ4dsQ&q=schronisko+pttk+na+prze%c5%82%c4%99czy+okraj&oq=schronisko+PTTK+na+prze&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l4.9079j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:rajdsudety2022@gmail.com

