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Zejdź do szlaku, po chwili widoczna jest jedna
Z najciekawszych form skalnych – gdy widoczność 
przednia - 
Skalny Most ujrzysz w próżni jakby zawieszon 16,
Długim na wiele metrów przęsłem połączony.

Podziwiaj go od dołu, nie wejdziesz na górę,
Chyba, że bardzo nisko cenisz swoją skórę.
Po linach i po hakach ci się tam dostają,
Co z łaski Liczyrzepy ptasią lekkość mają.

Teraz etap daleki – niebieskie wciąż znaki
Wędrówki naszej dalszej kształt nadają taki:
Głaziska Janowickie i Miedziane Skały,
Krzyżna Hala i Wołek - wysiłek niemały!

Stromym bowiem podejściem droga przebiegała,
Tutaj nawet i sarna by się zadyszała.
Przystań więc w drodze nieco, oglądaj storczyki,
Rutewki, ciemiężyce i podbiałek dziki.

Z Wołka schodzi się stromą, kamienistą ścieżką
Do Rozdroża pod Wołkiem, oczy tuta 8 cieszą
Rozległe panoramy, przestrzenie otwarte,
Widoki tak dalekiej wędrówki są 2 arte.

Poprzez Przełęcz Rudawską, podmokłą jesienią,
W górę dalej idziemy – znaki się nie zmienią.
Wciąż niebiesko nas droga oznaczona 15 oła,
By stanąć na Skalniku – chwila to wesoła!

Sam Skalnik, trzeba Tobie wiedzieć, Przyjacielu,
Składa się z różnych mniejszych skałek wielu:
Konie Apokalipsy, no i Mała Ostra,
Po niej można schodami na sam szczyt się 5 ostać,

Zatem na kamienne schody skieruj swoje kroki,
Do góry, na szczyt głazów – tutaj chłoń widoki.
To jedna z najpiękniejszych panora 9 w Sudetach,
Ciągle niedoceniana, bo niewielu wie to.

Zamykają od prawej ją Kaczawskie Góry,
Potem Góry Izerskie, z tym Kamieniem, który,
Zowie się Wysokim. Z lewej Karkonosze,
Przepiękne w swojej krasie. Tu odpocznij, proszę.

Tu pozwól się ogarnąć tej wielkiej radości,
Zna ją każdy, kto kiedyś tu w Sudetach gościł.
Zrzuć swój plecak, porzuć też swoich smutków 
brzemię,
Otwórz oczy, otwórz serce, poczuj gór tych 
tchnienie.

Cel prawie osiągnięty, też niebieskim szlakiem,
W dół zejdziesz do schroniska, 
co zwie się _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Choć nazwa jego dla wielu z diabłem się kojarzy,
Spotkasz tutaj gościnnych, miłych gospodarzy.

Spójrz jeszcze na Kamiennej Góry ładne panoramy,
Później poproś o skarb Twój – a będzie Ci dany.
Śpij spokojnie w schronisku po trudach wędrówki,
A rodzinie ślij liczne z Rudaw widokówki.
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Czas przejścia: 4 h

 
Dystans: 15,4 km

Suma przewyższeń: 737m

Suma obniżeń: 545m

Początek trasy: Schronisko Szwajcarka, Karpniki, 
gmina Mysłakowice
Koniec trasy: Czarnów, gmina Kamienna Góra

Trasa w całości przebiega przez Rudawy 
Janowickie, które są jednym z 
najatrakcyjniejszych krajobrazowo masywów 
górskich w Sudetach. Góry te mają 
skomplikowaną budowę geologiczną, której 
wynikiem jest urozmaicona rzeźba terenu. 
Położone na terenie Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego lasy oraz otuliny prawie w całości 
zaliczane są do lasów ochronnych. Wśród obtej 
roślinności znajduje się szereg interesujących         
i rzadkich gatunków, w tym roślin chronionych      
i zagrożonych wymarciem. Park wraz z otuliną to 
obszar o bogatej historii sięgającej średniowiecza, 
a obszar rozwinął się dzięki sukiennictwu, 
tkactwu oraz górnictwu.
Pasmo to pozostaje ciągle na uboczu utartych 
szlaków uczęszczanych przez turystów, pomimo 
swojej dostępności nawet dla ludzi starszych,     
czy dzieci z rodzicami. Teren Rudaw Janowickich 
pozostaje wciąż nieodkryty, a piękno tych gór 
docenia jeszcze niewielu wędrowców. 
Zapraszamy na Wyprawy w Rudawy!

1 apraszamy w Rudawy wszystkich dobrych ludzi,
Obiecać możemy – nikt tu się nie znudzi.
A podczas tej wyprawy pozna okolice,
I odkryje gór naszych skalne tajemnice.

Skały tu granitowe erozją zwietrzone,
W formy, kształty przedziwne, wysoko spiętrzone,
Bogactwa minerałów z dawna 13 obywane,
Przed wiekami wykute sztolnie zapomniane.

W schronisku unikalnym początek wyprawy,
W tyrolskim stylu zbudowanym, 6 drewna, bez 
zaprawy.
Stań więc przed Szwajcarką, popatrz na południe,
Widać stąd Rudawy naprawdę przecudnie.

Zielony z ni 4 bieskim łączą się tu szlaki,
Przejdź z nimi przez łąkę, spójrz w tył – to 
Bliźniaki 
Szczytu Sokolika skały wyniesione
Ujrzysz tam wyraźne i nieprzesłonione.

Dalej zaś, szeroką, wznoszącą się drogą,
Niebieski szlak wiedzie – wszyscy dojść tam mogą
Nieśpiesznie na Rozdroże, aż pod Jańską Górą,
Zobaczysz t 7 m Rygiel – piękną skałę, którą

Już do grupy skalnej Fajki zaliczamy,
Maszerując na lewo całą oglądam 10.

Pilnuj niebieskich znaków, i duży, i mały,
W 40 minut dojdziesz w Starościńskie Skały.
W lewo idź pięć minut, bądź dobrze obuty,
Na szczyt schody wiodą, każdy w sk 14 le kuty.

Widok stąd na Dolinę Janówki się ściele
I Góry Sokole, rozglądaj się śmiele,
Patrz uważnie, tu z Karpnik prowadziły nowe,
W XIX stuleciu ścieżki spacerowe. 

Park  to krajobrazowy, od dawna zwiedzany,
Strzegł był go lew straszliwy, z żeliwa odlany,
Na ich książęcy rozkaz: Wilhelma Pruskiego 
oraz żony Marianny, pani serca jego.

Dalej przez las i szosę szlak nasz się obniża,
Przejdź przez most – do następnej skały j 12 ż się 
zbliżasz.
Wejdź z lewej do strumienia, spojrzyj w stronę 
Pieca,
Stamtąd najlepszy widok autor Ci poleca.

Tutaj to, gdy trzydziestoletnia wojna trwała,
W niszach skalnych pod Piecem ludność się 
skrywała
Uciekając przed wojskiem i 11 atując siebie,
Dzieci oraz dobytek w najcięższej potrzebie.

Dziś na szczycie rozpięty taras widokowy.
Zobaczysz z niego wiele, bez zawrotu głowy,
Lecz nie ujrzysz Miedzianki, co jest w okolicy,
Dziś chat kilka, a kiedyś ośrodek górn 3 czy.
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