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SREBRNY POTOK, LASOCKI GRZBIET I ALBEŘICE
Wycieczkę rozpoczęliśmy ze schroniska
„Srebrny Potok” w
Jarkowicach. Dojechać
tam można z Lubawki,
Kamiennej Góry lub z
Kowar. Jest to schronisko turystyczne położone w dolinie strumienia Biała Woda, na
wschodnich zboczach
Lasockiego Grzbietu.
To karkonoskie pasmo
górskie jest przedłużeniem Kowarskiego
Grzbietu, na południe
od przełęczy Okraj.
Lasocki Grzbiet jest najniższym ale najlepiej
zachowanym ekologicznie pasmem Karkonoszy. Szczytem tego grzbietu na wysokości
nieco ponad 1100 m n.p.m. biegnie granica
polsko-czeska, dzieląca grzbiet na dwie części: wschodnią polską i zachodnią czeską (nazywaną tam Pomezní hřeben). My znaleźliśmy się nieco bardziej na południe, u podnóża
środkowej części Lasockiego Grzbietu. Na
łąkach i polanach występuje tam bogata roślinność łąkowa i górska.
Samo schronisko jest też ciekawym obiektem.
Do 1945 roku mieściła się w nim niemiecka
strażnica graniczna a po wojnie placówka polskich Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1948 roku
przekazano ją ZHP, który jednak już w następnym roku opuścił budynek. Od tego czasu trwała dewastacja. Budynek uratowali pracownicy wrocławskiego Oddziału Instytutu Geologicznego – członkowie Oddziału PTTK przy Instytutach PAN we Wrocławiu. Pracowali
przy sporządzaniu map geologicznych na terenie Lasockiego Grzbietu, szukając w nim
uranu. Zainteresowały ich dwa dewastowane
budynki i zgłosili swemu Oddziałowi pomysł
zorganizowania w nich schroniska. Do użytku turystom oddano schronisko już w 1956
roku (chociaż wtedy trzeba było najpierw uzyskać przepustki). Dzisiaj spod schroniska
można wyruszyć w różne strony korzystając
z dobrze oznakowanych szlaków turystycznych. My też zostawiliśmy tam samochody

i ruszyliśmy pieszo czerwonym szlakiem. Schronisko położone jest na wysokości 690 m
npm. Po drodze minęliśmy ruiny starego wapiennika. Nieco powyżej, w miejscu gdzie Biała
Woda łączy się ze Srebrnym Potokiem (od którego schronisko wzięło nazwę), zaczęła się
bardziej stroma trasa prowadząca dość ostro w górę aż do granicy polsko-czeskiej.
Lasocki grzbiet stanowi wschodnią część
Karkonoszy. Rozciąga się na długości 9
km - od Przełęczy Kowarskiej i Przełęczy
Okraj na północy do Bramy Lubawskiej, a
właściwie do Przełęczy Lubawskiej i źródeł Bobru na południu.

Karkonosze po stronie czeskiej są większe i mają
bardziej rozbudowany system grzbietów. Ale
nam bardzo podobał się widok jaki rozpostarł się
na górze, jeszcze zanim dotarliśmy do granicznej
ścieżki. W oddali, patrząc na wschód, widać było
charakterystyczny kształt Chełmca, góry widniejącej w herbie Wałbrzycha.
Po przejściu na czeską stronę znaleźliśmy czerwony szlak prowadzący drogą do Hornich Albeřic. Albeřice to typowa przygraniczna osada górska, położona u zachodniego podnóża Grzbietu
Lasockiego, na południe od Przełęczy Okraj.
Osada ma luźną zabudowę rozłożoną po obu
stronach drogi, w głęboko wciętej dolinie, której środkiem płynie Albeřický potok. Osada
dzieli się na dwie części:
Horní Albeřice i Dolní Albeřice.
We wsi znajduje się dawny zabytkowy wapiennik.
Na zachodnim zboczu Lasockiego Grzbietu, poniżej
granicy państwowej znajduje się najrozleglejszy w
Karkonoszach teren krasowy z jaskiniami. Jaskinia
Alberzycka (po czesku Albeřická jeskyně) osiąga
ponad 100m długości a Jaskinia Krakonosza (Krkonošova jeskyně) 50m.
Najmniejszą jest Jaskinia
Celna (Celní jeskyně).

W przeszłości w okolicy osady poszukiwano kruszców oraz wydobywano wapień. Po działalności górniczej pozostało kilka nieczynnych kamieniołomów, w których zadomowiły się ciekawe i cenne przyrodniczo gatunki roślin. Na terenie kamieniołomów utworzono rezerwat
przyrody Alberzycke Kamieniołomy (Albeřické lomy). Nieczynne wyrobiska kamieniołomów są chronionym pomnikiem przyrody ("přírodní památka").
Osada jest dobrze zagospodarowana turystycznie. Znajduje się tu kilka
wyciągów i narciarskich
tras zjazdowych oraz pensjonatów.
W jednym z nich, dokładnie w miejscu gdzie czerwony szlak skręca na
wschód, w stronę Polski,
zatrzymaliśmy się na porządny obiad, zakrapiany
dobrym czeskim piwem.
Po posiłku wyruszyliśmy
dalej czerwonym szlakiem tzw. Drogą Przemytników albo Drogą Celników prowadzącą z Hornich Albeřic do Niedamirowa, leżącego już po polskiej stronie. Jest to bardzo malowniczy odcinek;
z polnej drogi wznoszącej
się w stronę granicy jak na
dłoni widać szczyt Śnieżki. Po drodze mijamy
wspomnianą wcześniej
Jaskinię Karkonosza.

Tuż przed dawnym turystycznym
przejściem granicznym jest miejsce
gdzie można usiąść i rozkoszować się
wspaniałym widokiem.
Równie piękny widok rozciąga się w
przeciwnym kierunku – na polska stronę.
Doskonale widać stamtąd zalew na
Bobrze - zbiornik w Bukówce.

Po przejściu na polską stronę schodziliśmy już tylko w dół – najpierw w stronę Niedamirowa
a następnie niebieskim szlakiem Doliną Srebrnika aż do miejsca gdzie Srebrnik łączy się z
Białą Wodą.

W tym miejscu zamknęła się pętla – wróciliśmy na drogę prowadzącą do schroniska Srebrny
Potok. Po drodze mogliśmy jeszcze zobaczyć po prawej stronie niewielkie, upstrzone skałkami pasemko Owczarki (796 m) z Pańską Górą (756 m) – dokładnie naprzeciw schroniska.

