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Jedlina Zdrój – Rybnica Mała   

 
Mapka pokazana obok 
przedstawia plan majowej 
wycieczki. Niestety, kilka 
nieprzewidzianych wypad-
ków mocno zmieniło ten 
pierwotny plan.  
Miejscem spotkania był 
plac parkingowy przed 
dworcem kolejowym PKP 
Jedlina Zdrój, usytuowa-
nym na obrzeżach tego u-
zdrowiska, u stóp Wa-
wrzyniaka, szczytu o wy-
sokości 668m npm. 
Wawrzyniak wznosi się w 
południowo-wschodniej 
części Rybnickiego 
Grzbietu w Górach Wał-
brzyskich.  

Jakoś tak zbyt szybko, bez dokładne-
go rozpoznania terenu, część naszej 
grupy weszła w las ruszając w drogę 
oznakowanym Głównym Szlakiem 
Sudeckim. Cieszyliśmy się ze spotka-
nia, rozmawialiśmy z ożywieniem i 
minął dłuższy czas zanim zoriento-
waliśmy się, że idziemy chyba w 
złym kierunku. Zamiast iść w prawo 
poziomą a potem lekko wznoszącą 
się trasą w kierunku Przełęczy Pod 
Wawrzyniakiem, ruszyliśmy w lewo  
i schodziliśmy w dół w kierunku 
Jedlinki (na mapce tego odcinka po 
prawej stronie już nie widać). Po 
około 20 minutach zobaczyliśmy 
leśniczówkę w Jedlince. 
Wiedzieliśmy już gdzie jesteśmy – 
mocno odbiliśmy od założonej trasy. 
Należało teraz jakoś wrócić na wła-
ściwą drogę ale nie cofając się po 
własnych śladach – tak się nie robi. 
Ścieżką biegnącą pod lasem, pod 
górką, która nazywa się Sajdak, do-
szliśmy do głównej drogi prowadzą-
cej z Głuszycy do Rybnicy Leśnej, 
przez wieś o nazwie Grzmiąca. 



Zwykle unikamy maszerowania po asfalcie – ale tym razem nie było wyjścia. Przy drodze wi-
ła się Rybna, potok będący lewym dopływem Bystrzycy, stanowiący granicę pomiędzy Góra- 

mi Wałbrzyskimi a Górami Suchymi. 
Dopiero po przejściu pod wiaduktem kole-
jowym i pokonaniu  jeszcze kawałka drogi 
asfaltowej trafiliśmy do miejsca gdzie spot-
kaliśmy nasz właściwy szlak. Aby dotrzeć 
do Przełęczy pod Wawrzyniakiem musieli-
śmy teraz wspinać się dość ostro pod górkę. 
Nagrodą były widoki na Dolinę Rybnej. Po 
dotarciu do przełęczy ruszyliśmy już wła-
ściwą drogą po południowym zboczu Ryb-
nickiego Grzbietu. Prawie cały ten grzbiet 
porastają lasy świerkowe i bukowe.  

Pomijając Borową najwyższym szczytem tego grzbietu jest Jałowiec, który osiąga 751m npm. 
On był naszym celem. Nie jest to bardzo uczęszczane miejsce, po drodze nie spotkaliśmy  



żadnych wędrowców. W literaturze można czasem spotkać stwierdzenie, że Rybnicki Grzbiet 
jest prawie zupełnie pozbawiony walorów widokowych. O tym, że jest to twierdzenie błędne 
przekonaliśmy się na własne oczy, gdy wydrapaliśmy się na szczyt Jałowca.   

 
Z jednej strony otwiera się rozległy widok na Jedlinę  
Zdrój (po lewej zarośnięty szczyt Małosza (670m npm), 
z drugiej na Tarnicę, Suchą i Borową.  
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Na górze, jak co roku, było wspól-
ne ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Po dłuższym odpoczynku trzeba 
było znowu zejść do Doliny Ryb-
nej. Po południowej stronie Jało-
wiec opada bardzo stromymi zbo-
czami w stronę Rybnicy Małej.    



Po pokonaniu tego bardzo stromego stoku (zda-
rzało się, że i leżąc na plecach) wypadliśmy na 
łące rozciągającej się wzdłuż brzegu potoku. 
Jezdnią biegnącą równolegle do Rybnej prze-
szliśmy aż do smażalni ryb istniejącej tam przy 
stawach hodowlanych, urządzonych nad poto-
kiem.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Po pysznym posiłku nad stawami (smażony, 
świeży pstrąg z frytkami) ruszyliśmy dalej,  
aż do miejsca gdzie Główny Szlak Sudecki 
wchodząc w las znowu doprowadził nas do 
Przełęczy pod Wawrzyniakiem. Stamtąd da-
lej, wciąż tym samym szlakiem, wiodącym 
obok tunelu kolejowego oddanego do użytku 
w 1880 roku (na trasie Wałbrzych –Kłodzko), 
doszliśmy do miejsca, z którego rozpoczęli-
śmy naszą wycieczkę – czyli do placu przed 
dworcem kolejowym Jedlina Zdrój.     


