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WZGÓRZE GAPY/ JELENIA GÓRA – OPIS REJONÓW WSPINACZKOWYCH

WSTĘP: Wzgórze Gapy (dawniej Kappenberg, Kapturowa Góra - 470 m npm) znajdujące się nad dawną Szkołą Wojsk 

Radiotechnicznych przy ul. Podchorążych to jeden z najbliższych podmiejskich rejonów wspinaczkowych Jeleniej Góry. Wzgórze 

zbudowane jest z gnejsów słojowo-oczkowych i granitów równoziarnistych. Obszar całego wzgórza znajduje się w Parku 

Krajobrazowym Doliny Bobru. Dawniej rejon był znanym celem wycieczek widokowych jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. 

Wytyczono tu ścieżki widokowe np. droga księżniczki Charlotty - Charlottenweg - których ślady pozostały do dzisiaj (m.in. wykute 

schodki na szczyt Progów).

LOKALIZACJA: Skały interesujące ze wspinaczkowego punktu widzenia znajdują się w kilku miejscach w postaci samotnie stojących 

baszt lub masywów. Drogi które tu znajdziemy wyposażone są w asekurację sportową. Znajdzie się też kilka ciekawych linii dla 

miłośników wspinania na własnej. Główne opisane tu mikrorejony to: PRÓG GAPY, SZOPA, CYBORG I APACZ. Dostęp do większości 

skał nie przekracza 15 min. Przy czym do 3 pierwszych z opisywanych mikrorejonów najlepiej kierować się z parkingu przy Hotelu pod 

Jeleniami na ul. Kadetów. Dostęp do APACZA z trasy Jelenia Góra – Siedlęcin od ul. Leśnej 1. 
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1. PRÓG GAPY 

b.łatwo dostępny, SPORT + TRAD, możliwość wspinania z dziećmi, możliwości boulderowania.

DOJŚCIE: Skała znajduje się około 12 -15 minut marszu od parkingu przy Hotelu pod Jeleniami. Kierując się drogą wzdłuż torów 

kolejowych po około 200 metrach  skręcamy w pierwszą drogę w prawo idącą w kierunku szczytu Wzgórza Gapy ( na tzw. Złoty Widok). 

Następnie w lesie po kolejnych 300 metrach skręcamy w prawo i wyraźną drogą dochodzimy do dobrze widocznych w okolicy 

wierzchołka skał.

OPIS: Jest to jedna z najciekawszych skał w rejonie. Wysokość ścian to około 12-18 metrów. Znajduje się tu 11 dróg w przedziale 

trudności od IV do VI.3 z czego większość ubezpieczona. Drogi zostały przygotowane i ubezpieczone przez Artura "Gumę" 

Pierzchniaka  Kilka dróg nadal pozostaje w fazie projektów. Ponadto w prawej częsci masywu znajduje się turnia dając możliwość 

wspinania dla dzieci i na własnej asekuracji. 

 

1.Kant pokutny VI.1 (3R+ST)

2.Śmigły-Rydz VI.2 (3R+ST)

3.Rysa IV/V TRAD

4.Ruchy na Gape VI.3 (5R+ST)

5.Elizabeth VI.1+ (4R+ST)

6.Rocznica lepszego bytu VI.1 (4R+ST)

7.Powrót po latach VI.1+ (5R+ST)

8.Rysa Gapy V+ (VI?) TRAD

9.Armia Gapy VI.2 (6R+ST)

10.Podchorążówka VI.1 (5R+ST)

11.Komin IV TRAD
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2. CYBORG grupa skalna CZYŻYNKI - łatwo dostępny, SPORT.

DOJŚCIE: Droga leśna którą kierujemy się do Progu prowadzi dookoła wierzchołka Wzgórza Gapy. Podążając drogą w kierunku 

Siedlęcina i nie skręcając do Progu, po około 5 minutach dochodzimy do kolejnych skał. Jest to jedno z największych koncentracji skał 

na Wzgórzy Gapy - grupa skalna CZYŻYNKI. Przy samej drodze po prawej stronie widoczny jest wybitny, mocno zarośnięty masyw -jest

to skała PIRAMIDKA, na której znajdziecie kilka tradowych możliwości.Poniżej tej skały znajduje się duży masyw z wyrażną, 

przewieszoną ścianą nazywany CYBORGIEM. Dojście niewyrażną ścieżką poprzez masyw PIRAMIDKI albo ścieżką skręcająca z drogi 

w prawo około 15 metrów za masywem. Niestety w chwili obecnej obszar skał coraz bardziej zarasta.

OPIS: Dzięki pracy Michała Kajcy aktualnie znajdziecie tutaj 6 ubezpieczonych dróg w zakresie VI - VI.3 o długości 12-15 metrów. 

  

1.VI.1+ (5R+ST)

2.VI (4R+ST) oraz wariant 2a. VI.2 (5R+ST)

3.VI+ (5R+ST)

4.VI.1 (4R+ST)

5.VI.3 (3R+ST)

6.VI.2 TR
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3. SZOPA grupa skalna CZYŻYNKI - b.łatwo dostępny, TRAD, możliwość wspinania z dziećmi, możliwości 
boulderowania.

DOJŚCIE: Kilkanaście metrów za opisywanym wyżej masywem idąc główną drogą, po lewej stronie mijamy 8 metrową ściankę 

poprzecinaną skośnymi rysami. Nadaje się ona zarówno do wspinania na własnej jak i bulderingu. Już w latach 80-tych była podobnie 

jak i cały rejon Wzgórza, eksplorowana przez jeleniogórskich wspinaczy. W chwili obecnej na schemacie zaznaczyłem drogi które 

przechodziłem. Istnieje tu wiele innych możliwości wytyczania dróg

 .

1.V TR, 2. V TRAD, 3. V TRAD

4. APACZ - b.łatwo dostępny, SPORT

DOJŚCIE: Najszybsze dojście prowadzi leśną drogą odchodzącą w lewo od drogi Jelenia Góra - Siedlęcin. Wlot drogi do lasu znajduje 

się naprzeciwko posesji Leśna 1 w Jeżowie Sudeckim (naprzeciw dużej tablicy z napisem ABA - zdjęcie lewe, poniżej)

.    

Stąd kierujemy się drogą leśną do rozwidlenia z charakterystyczną tablicą ostrzegającą że dochodzimy do rejonu strzelnicy (zdjecie 

prawe).  Wybieramy drogę biegnącą w prawo i nią po około 6 minutach marszu dochodzimy do widocznej po lewej skałki.
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OPIS: Skała APACZ to 8 metrowa baszta z przygotowanymi przez Michała Kajcę 5 ubezpieczonymi liniami i kilkoma wariantami. Na 

wierzchołku znajduje się ring zjazdowy z koluchem.

 

1.Normalka IV (wariant na górze lekko w prawo przez okap ok. VI+/1)

2.Nie ma żartów VI.2+  -war. 2a. Żarty na bok (projekt)

3.Kant Apacza VI.3 (lewą jego stroną, bez uciekania do dobrego restu na prawą stronę) - war. 

3a. Okap Apacza ok. VI.4/4+ (na górze wprost przez środek okapu na pik)

 

4.  Jak Oskalpować Apacza VI.1+ (VI.2?)- ostatni metr wspólny z nr 3 - war. 4a. Inicjacja ok VI.1 - start jak nr 

4, po 2 wpince wyjście nr 5

5.  Szczęście w Nieszczęściu VI+ - bulderowy start lekko w prawo od 1 ringa. Ponadto jest tu kombinacja o 

nazwie Rajd po Klamach VI.2 - start nr 2, przy 2 wpince trawers w prawo (poziome pękniecie) do kantu i na 

drugą jego stronę i wyjście jak nr 4.
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