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Zawory – Grzbietem gór po granicy 
 

Zawory to jedno z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej dzikich i mało znanych pasm 
górskich ograniczających od południowego-wschodu Kotlinę Krzeszowską. Ciągną się 
wzdłuż polsko-czeskiej granicy od Okrzeszyna i Uniemyśla aż po Łączną i Różaną koło Mie-
roszowa. Zawory to zalesione wzgórza charakteryzujące się płaską wierzchowiną po czeskiej 
stronie (Hranični hřbet) i bardzo stromymi zboczami po polskiej stronie granicy. Zawory za-
mykają od północy i północnego zachodu Góry Stołowe – to ich końcówka po naszej stronie. 

 
 

Samochodami dojedziemy aż do ich podnóża jadąc od strony Kamiennej Góry, przez Lubaw-
kę, kierując się na Chełmsko Śląskie. Koniecznie trzeba zatrzymać się w tej miejscowości o 
długiej i bogatej historii.  Chełmsko Śląskie zachowało pierwotny, pochodzący z końca XVII 
wieku, układ urbanistyczny z rynkiem, na którym krzyżują się główne drogi i dominującym 



nad całością, położonym na wzniesieniu okazałym kościołem Świętej Rodziny (z lat 1670-
1680). Ale najsłynniejszym zabytkiem Chełmska jest zespół domów tkaczy, przeznaczony dla 
producentów płótna, nazwany „Dwunastoma Apostołami”, pochodzący z roku 1707. Właśnie 
wzdłuż tych domków przejedziemy kierując się na Mieroszów. Jednak już u podnóża gór, na 
krawędzi lasu, w miejscu nazwanym Rozdrożem pod Strażnicą, skręcamy w prawo do Schro-
niska „Zadrna” (Rezydencja MDM „Zadrna”). Tam zostawimy samochody. Wędrówkę za-
czynamy łagodnie, idąc niebieskim szlakiem łąkami i skrajem lasu na południowy zachód w 
stronę Uniemyśla. Po lewej stronie widzimy las wznoszący się do góry ale nie widać co takie-
go on kryje. Nie dochodzimy do Uniemyśla, tuż przed wsią skręcamy w lewo wspinając się w 
górę poprzez las świerkowy, aż dotrzemy do zielonego, granicznego szlaku turystycznego.  

Na granicy od razu pojawią się bardzo ciekawe formy skalne. Pierwszy szczyt, który mijamy 
(wierzchołek 675 m npm leży po czeskiej stronie)  nazywa się właśnie Skałka. A im dalej tym 
ciekawiej. Na mapie całe to północno-zachodnie zbocze nazwane jest Trupiną. W świerkowo-
sosnowym lesie na wysokości 590-630m npm ciągną się niesamowite zgrupowania i usypiska 
skał i skałek.  Pojawiają się zapadliska, stawy, szczeliny skalne i „sprasowane”, warstwowe 
olbrzymie ściany skalne.          

Obok wąskiej ścieżki granicznej, widać bardzo dużo krzewinek jagodowych. Jest dziko i 
pięknie. W czasie naszej wycieczki nie spotkaliśmy tam ani jednego człowieka. Idąc wąską 
ścieżką trzeba uważać, bo znajdujące się tuż obok liczne urwiska są naprawdę strome i wyso-
kie. Ale wrażenia także są niezapomniane. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wraz z obniżaniem się Granicznego Grzbietu, będącego też granicą zlewisk Morza Bałtyckie-
go i Morza Północnego, dochodzimy do Przełęczy Chełmskiej, którędy przebiega droga do 
Libnej.  W tym miejscu skręcamy w lewo zgodnie z oznakowaniem szlaku i wracamy do 
Rozdroża pod Strażnicą a stamtąd już na posiłek do Rezydencji MDM „Zadrna”, gdzie 
zostawiliśmy samochody. Jeśli po posiłku będziemy mieli jeszcze ochotę na dalszą wędrówkę 
polecam przejście do Kaplicy św. Anny z Chełmska Śląskiego albo obejście niesamowitych 
Czartowskich Skał koło Różanej. Lepiej jednak wybrać się do tych miejsc w ramach osobnej 
wycieczki.    
 
 
 
 


