
Rajd Śnieżny 

Góry Izerskie, 13-15 XII 2013r. 

Góry Izerskie są najdalej na zachód 
wysuniętym pasmem polskich Sudetów. 
Na polskie Izery składają się Grzbiet Wysoki 
i Grzbiet Kamienicki, rozdzielone dolinami 
Kwisy i Małej Kamiennej. Graniczące przez 
Przełęcz Szklarską i dolinę Kamiennej z wysokimi 
Karkonoszami, Góry Izerskie charakteryzują dość strome 
zbocza i szerokie spłaszczenia wierzchowinowe ze słabo zaznaczonymi kulminacjami. 
Stosunkowo małe przewyższenia, urozmaicony krajobraz oraz dobrze rozwinięta 
infrastruktura czynią z tych gór idealny cel wycieczek zimowych.   

TRASA TRZYDNIOWA 

Piątek, 13 XII 2013r. 

Spotykamy się w piątek o godzinie 1.00 w holu nowego Dworca Głównego 
w Poznaniu (obok baneru Le Crobag, w miejscu jeszcze nieistniejącego neonu 
Kwiaty), gdzie o 1.41 wsiadamy w pociąg TLK do Wrocławia. We Wrocławiu 
jesteśmy o 5.56, o 6.22 wsiadamy w pociąg Regio Chojnik, który dowiezie nas do 
Szklarskiej Poręby Górnej. Wysiadamy o godzinie 9.45. 

Trasa długa. t = 5 godz., s = 16,1 km, Δh = +550 m. Pierwszy dzień wyprawy 
rozpoczynamy wędrówką sporym fragmentem czerwonego Głównego Szlaku 
Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza. Po wyjściu z budynku dworca kierujemy się 
na lewo, dochodzimy do drogi wojewódzkiej na Świeradów-Zdrój, przechodzimy pod 
wiaduktem kolejowym i zaraz za nim skręcamy w lewo, kierując się w górę 
brukowaną drogą. Przez Hutniczą Górkę z Białymi Skałami dochodzimy do 
skrzyżowania z czarnym szlakiem dookoła Szklarskiej Poręby. My idziemy na wprost, 
rozpoczynając podejście na Wysoki Kamień, w okolicy szczytu strome. Ze 
szczytowych skał roztacza się widok na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską. Idąc dalej 
grzbietem, mijając skałkę o nazwie Zawalidroga (podobno oglądana od zachodu 
przypomina ludzką głowę z wyszczerzonymi zębami) dochodzimy do Rozdroża pod 
Zwaliskiem, gdzie dołączają szlaki niebieski i zielony. Po wejściu na Zwalisko, oprócz 
widoku Karkonoszy i Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, zobaczymy również 
wyrobiska Kopalni Kwarcu "Stanisław". Schodzimy do szosy (Szklarskiej Drogi, 
zwanej również Starą Drogą Celną), by po kilkuset metrach opuścić czerwony GSS 
wiodący na Wysoką Kopę i podążyć szlakiem niebieskim i zielonym w kierunku 
Rozdroża pod Cichą Równią. Tutaj skręcamy w lewo i kierujemy się szlakiem 
zielonym (Górnym Duktem Końskiej Jamy) na Polanę Jakuszycką. Dochodzimy do 
rozwidlenia dróg w pobliżu ośrodka Biegu Piastów i przystanku kolejowego 

Jakuszyce i, nie przechodząc przez tory, skręcamy w prawo, wybierając czerwony 
szlak. Po ok. 40 minutach marszu – najpierw mało wymagającego podejścia, później 
malowniczego zejścia idealnie prostą drogą – dochodzimy do Stacji Turystycznej 
„Orle”, naszej pierwszej rajdowej bazy.   

Trasa krótka. t = 3 godz. 45 min, s = 13,0 km, Δh = +450 m. Skrót trasy polega na 
ominięciu szczytu Wysokiego Kamienia (oraz pięknego zeń widoku) i dojściu do 
Rozdroża pod Zwaliskiem szlakami czarnym, a następnie niebieskim – po odbiciu za 
Hutniczą Górką. Od Rozdroża pod Zwaliskiem do Rozdroża pod Cichą Równią 
obydwie trasy pokrywają się. Kolejnym skrótem jest dojście do Stacji „Orle” 
bezpośrednio nieznakowanym fragmentem Szklarskiej Drogi. 

W Schronisku Orle istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 23 zł (zupa + 
drugie danie). Osoby zainteresowane prosimy o informację przy zapisach.    

Sobota, 14 XII 2013r. 

Trasa długa. t = 8 godz. 20 min, s = 29,9 km, Δh = +750 m. W sobotę rano 
kontynuujemy wędrówkę czerwonym szlakiem (Drogą Izerską) wzdłuż płynącej po 
lewej stronie granicznej Izery. Po wyjściu z lasu wchodzimy na Kobylą Łąkę (część 
Rezerwatu Torfowiska Doliny Izery), gdzie można zatrzymać się, by zrobić zdjęcie. 
Idąc dalej w kierunku Hali Izerskiej dochodzimy do Chatki Górzystów. Nie trzeba 
chyba wspominać, że tutejszym spécialité de la maison są słynne naleśniki 
z jagodami. Po odpoczynku wracamy się kawałek czerwonym szlakiem i za 
Jagnięcym Potokiem skręcamy w lewo, podążając za niebieskimi znakami. Idziemy 
Konną Ścieżką, a następnie szeroką leśną drogą i dochodzimy do znanego nam 
Rozdroża pod Cichą Równią. Tu skręcamy w lewo i Szklarską Drogą dość 
monotonnie podchodzimy pod górę do momentu, gdy do szosy dobije szlak 
czerwony. Tutaj skręcamy w lewo i rozpoczynamy podejście pod Wysoką Kopę, 
najwyższy szczyt Gór Izerskich. Chociaż GSS omija jej wierzchołek, ze szlaku można 
podziwiać niejeden ładny widok. Teraz Główny Szlak Sudecki będzie nam towarzyszył 
do końca wędrówki. Po zejściu na Rozdroże pod Kopą i przecięciu żółtego szlaku 
docieramy na Mokrą Przełęcz. Cały ten odcinek jest niezbyt przyjemny ze względu 
na podmokły teren. Jak by nie patrzeć idziemy głównym działem wodnym – wody ze 
zboczy po prawej spływają ostatecznie do Bałtyku, natomiast po lewej – do Morza 
Północnego. Rudym Grzbietem, a następnie przez Szerzawę i Podmokłą (nazwa 
nieprzypadkowa) udajemy się na Polanę Izerską, gdzie spotykamy się ze szlakiem 
niebieskim. Już tylko podejście pod Świeradowiec i Łużec, i po małej godzince 
osiągamy Schronisko PTTK Na Stogu Izerskim. Czyżby to miał być koniec? Ależ skąd 
– dla wytrwałych pozostaje jeszcze podejście pod Smrek z wieżą widokową na 
czeskiej stronie, na który wiedzie szlak zielony. Trzeba na koniec jeszcze wrócić do 
schroniska na metę… 



Trasa krótka. t = 4 godz. 5 min, s = 14,4 km, Δh = +350 m. Modyfikujemy trasę 
długą: odcinek między Chatką Górzystów a Stogiem Izerskim pokonujemy szlakiem 
żółtym, tzw. Drogą Borowinową.  

Niedziela, 15 XII 2013r. 

Trasa długa. t = 2 godz. 20 min, s = 9,5 km, Δh = +150 m. W niedzielę, korzystając 
z zapasu czasu, schodzimy do Świeradowa-Zdroju zielonym szlakiem – tym 
sposobem nie omijamy Domu Zdrojowego w Czerniawie-Zdroju oraz malowniczego 
szczytu Zajęcznika.  

Trasa krótka. t = 1 godz. 15 min, s = 4,2 km, Δh = +0 m. Do Świeradowa-Zdroju 
najkrócej schodzi się szlakiem czerwonym (GSS).  

Powrót podstawionym autobusem ze Świeradowa Zdroju do Jeleniej Góry, gdzie 
wsiadamy w pociąg Regio Kamieńczyk około godziny 15.00. W Poznaniu jesteśmy 
o 22.30. 

TRASA DWUDNIOWA 

Sobota, 14 XII 2013r. 

Dojazd dokładnie taki sam jak dla trasy trzydniowej, tylko, że wyjeżdżamy jeden 
dzień później, tj. w sobotę 14 grudnia. 

Trasa krótka. t = 5 godz. 30 min, s = 19,2 km, Δh = +750 m. Całodzienną wędrówkę 
stanowi przejście ze Szklarskiej Poręby Górnej do Schroniska PTTK Na Stogu Izerskim 
szlakiem czerwonym – odcinkiem Głównego Szlaku Sudeckiego im. Mieczysława 
Orłowicza. Ciekawsze miejsca po drodze to: Wysoki Kamień, szczyt Zwalisko 
z leżącym nieopodal kamieniołomem, masyw Zielonej Kopy z najwyższym szczytem – 
Wysoką Kopą, a także Polana Izerska.   

Trasa długa. t = 6 godz. 20 min, s = 22,1 km, Δh = +850 m. Dla wytrwałych 
modyfikacja trasy krótkiej: po zdobyciu Wysokiej Kopy i zejściu na Rozdroże pod 
Kopą skręcamy w lewo i szlakiem żółtym docieramy do Chatki Górzystów. Stąd 
szlakiem niebieskim na Polanę Izerską i dalej czerwonym GSS do schroniska.  

Niedziela, 15 XII 2013r. – jak na trasie trzydniowej.  

 

 

 

 

Koszty  

 student nie-student 

nie-Halniak Halniak nie-Halniak Halniak 

trasa trzydniowa 140 120 200 170 

trasa dwudniowa 110 95 170 145 

Nie przewidujemy wykupywania zbiorowego ubezpieczenia – polecamy ubezpieczyć 
się we własnym zakresie.  

Zapisy na rajd 

 na zebraniu klubu w dniu 3 grudnia, 19.00 DS6 
 po pokazie slajdów 5 grudnia, 19.30 Centrum Wykładowe PP  
 mailowo na adres: rajdsniezny2013@gmail.com 

Przy zapisach należy podać: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybór trasy 
(dwudniowa/trzydniowa), student – tak/nie, klubowicz Halnego - tak/nie, sposób 
rozliczenia- przelew/gotówka. Ostateczny termin zgłoszeń: 8 XII 2013r., godz. 21.00.  

Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w 
klubie przy zapisie na rajd.  

Na rajdzie obowiązuje kompletny standardowy ekwipunek turystyczny 
(http://halny.org/pl/co_zabrac.php) dostosowany do warunków atmosferycznych. 
Na rajd nie bierzemy zbędnych rzeczy, gdyż wszystko, co ze sobą weźmiemy, 
będziemy musieli nieść na plecach. Zabieramy śpiwory!  

Telefony 

 Stacja Turystyczna "Orle", +420 607 920 541, +48 500 610 115 
 Schronisko PTTK Na Stogu Izerskim, 75 7522110, 601 974 896, 601 974 895 
 GOPR, 601 100 300 

Organizatorzy 

Maciej Przybylak, tel. 600 211 456 
Andrzej Gładysiak, tel. 791 023 239 

Sponsorzy 
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