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Jednodniową wyprawę w Góry 
Suche rozpoczniemy z miejscowo-
ści Grzmiąca, koło Głuszycy.  
Z Wałbrzycha dojechać tam moż-
na albo przez Jedlinę Zdrój albo 
przez Rybnicę Leśną.  
Ładnie położona wieś łańcuchowa 
ciągnie się na długości około 2 ki-
lometrów na wysokości od 460 do 
620m npm. Jest to bardzo stara 
wieś należąca początkowo do 
zamku Rogowiec a później będąca 
własnością von Hochbergów z 
Książa.  
Około połowy XVI wieku we wsi 
zbudowano drewniany kościół, 
który po wielu remontach prze-

trwał do dzisiaj. Wznieśli go protestanci, ewangelicy - katolicy przejęli go w 1654 roku. Jest 
to budowla orientowana mieszcząca nawę i prezbiterium. Od północy dostawiona jest duża 

kwadratowa wieża z o-
strosłupowym dachem 
zakończonym chorą-
giewką z datą 1619. 
Wysoki czterospadowy 
dach pokryty gontem 
ma silnie wysunięte i 
nisko opadające okapy.  
W pobliżu tego zabyt-
kowego kościoła zosta-
wiamy samochody, za-
kładamy plecaki i ru-
szamy dalej drogą w 
kierunku południowo-
zachodnim, aż do gra-
nicy lasu.  

Z obu stron zbocza Gór Suchych, pomiędzy Małym Gomulnikiem a Jeleńcem porastają dość 
gęste lasy świerkowe i świerkowo-bukowe. Na skraju lasu odbijamy w kierunku zachodnim 

aby znaleźć turystyczne 
szlaki: czerwony i żół-
ty, prowadzące do prze-
łęczy pod Jeleńcem 
(837m npm).  
Tu spotykają się aż trzy 
szlaki. Dalej ruszamy 
szlakiem niebieskim w 
kierunku wschodnim,  



w stronę Jeleńca (902m npm). To czwarty pod względem wysokości szczyt w Górach Ka-
miennych. Z Jeleńca schodzimy do Skalnej Bramy położonej na wysokości ok.830m npm, 
będącej jedną z największych grup skalnych w Górach Suchych. Na skalnej ścianie wisi 
kamienna tablica PTTK z napisem : „Tym co na zawsze odeszli i tym co przyjdą po nas, 
Wałbrzyscy Wędrowcy 2004”.  

Po przejściu przez 
szczelinę pomiędzy 
kilkumetrowej wyso-
kości melafirowymi 
skałami możemy już 
wspiąć się na Rogo-
wiec.  
Jest to nie tylko stro-
my, stożkowaty i ska-
listy szczyt wysokości 
870m npm, ale także 
nazwa zamku (po nie-
miecku Hornschloss), 
którego ruiny znajdują 
się na szczycie tej 
góry.  W sąsiedztwie, 
doliną Rybnej prowa-

dził dawny, średniowieczny trakt handlowy, łączący Śląsk z Czechami, zwany Wysoką Dro-
gą. Dla ochrony tego traktu i dla ochrony południowej granicy kraju powstał zamek Rogo-

wiec i pobliski, sąsiedni zamek Radosno. 
Oba zamki powstały w końcu XIII wieku. 
Po śmierci księżnej Agnieszki, wdowy po 
księciu Bolku II Świdnickim zamek Rogo-
wiec wraz z całym księstwem stał się wła-
snością korony czeskiej. Wkrótce, gdy stra-
cił znaczenie strategiczne dla Czech, stał się 
własnością prywatną. W czasie wojen hu-
syckich zamek stał się siedzibą rycerzy roz-
bójników, tzw. raubritterów. W 1420 roku 
zdobył go Franz von Pogorella a w 1429 ro-
ku Wenzel von Schellendorf. Ten ostatni 
zdobył zarówno Rogowiec jak i Radosno, 
zamieniając je w prawdziwie zbójeckie 
gniazda. Dzięki nim Schellendorf i jego po-
tomkowie kontrolowali rozległą okolicę i 
wszystkie pobliskie szlaki komunikacyjne. 
Dopiero w końcu XV wieku (około 1483r.) 
wojska króla Macieja Korwina zdobyły i 
zniszczyły oba zamki. Zginęli też Niklas i 
Hans von Schellendorf, ujęci w Rogowcu 
przez królewskiego dowódcę Georga von 
Steina. Od tego czasu zamek pozostawał w 
ruinie. W XIX wieku zaczęli tu docierać 
turyści podziwiając wspaniałą panoramę 
rozciągająca się ze szczytu.      



Na szczycie można odpocząć, rozpalić ognisko i posilić się.  Po odpoczynku ruszamy w drogę 
powrotną do Grzmiącej ale przechodząc po drodze przez Jeleniec Mały (770m npm), gdzie 

zarówno na wierzchołku, jak i na jego zboczach, mijamy szereg malowniczych skałek.   
Po wyjściu z lasu schodzimy polną drogą do kościoła gdzie pozostawiliśmy samochody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


