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Klatka – Srebrnik - Biała Woda - Rozdroże pod Łysociną
Znów w Karkonoszach lecz tym razem trasa
trochę bardziej męcząca niż przed rokiem,
choć też przewidywana na kilka godzin.
Z Kamiennej Góry kierujemy się na Bukówkę, Miszkowice, potem Jarkowice i zatrzymujemy się przy leśnej drodze tuż za miejscem nazywanym Klatką, przed Rozdrożem
Kowarskim. To podnóże Lasockiego
Grzbietu – a konkretnie Łąki w Dolinie
Złotnej. Lasocki Grzbiet to karkonoskie pasmo górskie będące przedłużeniem Kowarskiego Grzbietu, na południe od przełęczy
Okraj. Rozciąga się na długości 9km od
Przełęczy Okraj na północy do Bramy Lubawskiej, a właściwie do Przełęczy Lubawskiej i źródeł Bobru na południu.
Wierzchołkami tego grzbietu na wysokości
nieco ponad 1100 m n.p.m. biegnie granica
polsko-czeska. My startujemy z niższego
poziomu w miejscu gdzie po drugiej stronie
potoku Złotna startuje czerwony szlak turystyczny prowadzący do Jarkowic. Potok
Złotna wypływa pod Przełęczą Okraj na wysokości 1005 m n.p.m., dalej, już za miejscem gdzie my rozpoczynamy wędrówkę,
przepływa przez Jarkowice i Miszkowice,
po czym uchodzi do Bobru a właściwie do
Zbiornika Bukówka, na wysokości ok. 520
m n.p.m. Czerwony szlak prowadzi nas wygodną i dość szeroką leśną drogą zboczem
góry Bielec. Chociaż cały masyw Bielca jest
zalesiony to jednak miejscami otwiera się
wspaniały widok w kierunku północnowschodnim. Widać jak na dłoni całą dolinę
Złotnej aż po Bukówkę. Widać Rudawy
Janowickie, Wzgórza Bramy Lubawskiej,
Góry Wałbrzyskie, Kamienne i Sowie.
W pewnym momencie porzucamy czerwony szlak, który odbija na wschód do Jarkowic i wędrujemy dalej leśną drogą aż do
rozległej polany opisanej na mapie jako
Gruba Jodła, choć żadnej grubej jodły tam
nie spotkaliśmy. Były za to stosy równo
ułożonych, pociętych pni świerkowych.
Tam trafiliśmy na żółty szlak turystyczny,
który miał nas dalej poprowadzić.

Lecz właśnie w tym miejscu
postanowiliśmy się rozdzielić:
grupa, która nie chciała się zbytnio męczyć powędrowała żółtym
szlakiem skręcając w prawo, łągodniejszą drogą prowadzącą
wprost na Rozdroże pod Łysociną. Większość wybrała trudniejszą ale o wiele bardziej atrakcyjną drogę prowadzącą żółtym
szlakiem w lewo, biegnącą ostro
w dół, w kierunku Srebrnej Łąki
aż do Doliny Srebrnika, którą już
kiedyś wędrowaliśmy. Wtedy
idąc od schroniska Srebrny Po-

tok wędrowaliśmy w kierunku południowo-zachodnim do czeskich Albeřic. Teraz szybko
odbiliśmy od Srebrnika w przeciwną stronę, na północny zachód, dokładnie w miejscu gdzie
do tego potoku wpada inny górski strumień – Biała Woda.

Doliną Białej Wody, w górę tego potoku prowadził nas niebieski szlak turystyczny.
Pierwotne plany były ambitniejsze – mieliśmy dotrzeć aż do granicy państwowej i wzdłuż
niej dojść do Rozdroża pod Łysociną. Jednak w drodze zrezygnowaliśmy z tych planów
chcąc szybciej połączyć się z resztą grupy, która poszła żółtym szlakiem.

Okazało się, że wybrana przez nas droga,
choć krótsza, wcale nie
była łatwiejszą.
Z poziomu około 600m
npm trzeba było wdrapać się na poziom 1060
metrów npm.
Początkowo było dość
łatwo; szeroka droga,
przygotowane miejsca
do odpoczynku i piękne widoki. Ale wkrótce
rozpoczęło się znacznie
ostrzejsze podejście.
Niebieski szlak wspinał
się stromo mijając
szczyt Średniak (843m
npm) i dalej piął się
pod górę aż do Rozdroża pod Łysociną, położonego na wysokości
1053m npm.
Tam spotkaliśmy się z
resztą uczestników wycieczki, którzy przygotowali już drewno na
obowiązkowe, tradycyjne ognisko. Tam
dowiedzieliśmy się też,
że z uwagi na ochronę
cietrzewia zamknięto

część szlaków turystycznych. Cietrzewi, oczywiście nie spotkaliśmy, robiliśmy chyba za dużo
hałasu, więc po posiłku, na który składała się pieczona kiełbasa, bułka i piwo, ruszyliśmy już
spacerowym tempem w drogę powrotną kierując się żółtym a potem czerwonym szlakiem aż

do łąki w Dolinie Złotnej, czyli do miejsca gdzie zostawiliśmy nasze samochody.

