
 

 

Rajd Sudety 

Karkonosze 

12-14.04.2013 
Karkonosze, które są pasmem najstarszych gór polskich- 

Sudetów, leżą w ich zachodniej części jaką są Sudety 

Zachodnie. Rozciągają się na długości ponad 35 km, od zachodu 

(Przełęcz Szklarska) na południowy wschód (Brama Lubawska). Granica czesko-polska znajduje się 

między najwyższymi szczytami tych gór. Do części polskiej należy 1/3 Karkonoszy. 

Karkonosze posiadają pewną cechę wyróżniającą je od innych gór, a mianowicie są to Kotły Śnieżne 

powstałe na skutek erozyjnej działalności lodowca górskiego. Rzeźba lodowcowa, budowa geologiczna 

Karkonoszy oraz roślinność i zwierzęta sprawiły, że w roku 1933 utworzono tam pierwsze rezerwaty 

przyrody. W 1959 roku powstał Karkonoski Park Narodowy, w którym żyje wiele gatunków roślin oraz 

leśnych zwierząt. 

Najwyższym szczytem Karkonoszy, jak i całych Sudetów jest Śnieżka (1602 m n. p. m), przez 

który przebiega granica polsko-czeska. 

 

TRASA TRZYDNIOWA 
 

Dojazd 

Zbieramy się w piątek  12.04.2013r. o godz. 1:45  na Dworcu Głównym w Poznaniu, przy KFC. 

Odjeżdżamy o godzinie  02:30  pociągiem TLK do Jeleniej Góry. Wysiadamy w Jeleniej Górze 

o  godz. 9:34, skąd po kilku minutach zabiera nas podstawiony autokar, do Karpacza.  

 

Dzień 1 (piątek,  12 kwietnia) 

 

TRASA KRÓTKA 

czas przejścia: ok.6h  (według czasów letnich) 

Trasę rozpoczynamy z miejscowości Karpacz. Wchodzimy na czarny szlak. Dochodzimy 

do Szerokiego Mostu. Kontynuujemy wędrówkę czarnym szlakiem mijając po wschodniej stronie szczyt 

Buława (880 m n.p.m). Dalej na Sowiej Przełęczy odbijamy na szlak niebiesko-czerwony. Przechodzimy 

przez Czarną Kopę (1411 m n.p.m.), odbijamy na szlak czerwony na Śnieżkę (1602 m n.p.m).  

 

TRASA DŁUGA  

czas przejścia: ok. 8h  (według czasów letnich) 

Wychodzimy z Karpacza czarnym szlakiem, dochodząc do Szerokiego Mostu, gdzie odbijamy 

na szlak zielony, na Tabaczną Ścieżkę. Przez chwilę idziemy żółto-zielonym szlakiem, później 

kontynuujemy marsz zieloną trasą. Odbijamy na zielono-niebieski szlak, który doprowadza nas do 

schroniska PTTK „Na Przełęczy Okraj”. Po nacieszeniu się pięknymi widokami, napełnieniu brzuchów 

suchym prowiantem lub naleśnikami z serem (jak kto woli :P), wracamy niebiesko-zielonym szlakiem do 

momentu rozwidlenia, wybieramy niebieski zdobywając Czoło (1275 m.n.p.m.), a następnie Skalny Stół 

(1281 m.n.p.m.). Dalej szlak niebieski łączy się ze szlakiem czerwonym. Dochodzimy do Sowiej 

Przełęczy (1164 m.n.p.m.), mijamy Średnią Kopę, a następnie Czarną Kopę (1411 m.n.p.m.). Odbijamy 

na szlak czerwony i wbijamy na Śnieżkę (1602 m.n.p.m.) :D.  

 

TRASA KRÓTKA                                                                                                            TRASA DŁUGA                                                                                                       

Kontynuujemy trasę czerwonym szlakiem, który wkrótce łączy się z niebieskim. Przechodzimy przez 

przełęcz pod Śnieżką. Przechodzimy przez Spaloną Strażnicę. Maszerując czerwonym szlakiem 

przechodzimy przez Srebrne Turniczki (w dole będzie można zobaczyć Mały Staw oraz schronisko PTTK 

„Samotnia”), następnie Wielki Staw, ruiny schroniska Księcia Henryka. Wchodzimy na Słonecznik. 

Trzymając się czerwonego szlaku idziemy Głównym Szlakiem Sudeckim im. M. Orłowicza, mijając po 

drodze Tępy Szczyt (1387m.n.p.m.), dochodzimy do naszego schroniska  PTTK „Odrodzenie”, a tam 

czeka na nas orzeźwiający prysznic i grzane wino, tańce, hulańce, swawole ;). 

 

 Dzień 2 (sobota,  13 kwietnia) 

 

TRASA KRÓTKA                                                                                                       TRASA DŁUGA  

czas przejścia: ok.3h  (według czasów letnich)  

Skoro świt wyruszamy ze schroniska wkraczając na zielono-czerwony szlak. Pierwszym szczytem, 

który dziś zdobywamy jest Ptasi Kamień (1215 m n.p.m), przechodzimy przez Przełęcz Dołek 

(1178 m n.p.m). Dochodzimy do skrzyżowania przy którym znajdowała się kiedyś Petrova Bouda, 

następnie odbijamy na czerwony szlak. Po drodze mijamy Śląskie Kamienie (1413 m n. p. m), Czeskie 

Kamienie (1417 m n.p.m). Przechodzimy przez Dziób, Czarną Przełęcz (1348 m n.p.m) oraz Przełęcz 

Pod Śmielcem (1390 m n.p.m). Od strony południowej mijamy Wielki Szyszak (1509 m n.p.m). 

Dochodzimy do Grzędy, gdzie na moment nasz szlak łączy się z żółtym. Kontynuujemy naszą wyprawę 

czerwonym szlakiem, zdobywając Łabski Szczyt. Przechodzimy przez skrzyżowanie szlaków, ale nie 

zważając na to, idziemy nadal czerwonym szlakiem przechodząc przez Twarożnik. Nasza trasa łączy się z 

zielonym szlakiem gdzie zdobywamy Mokrą Przełęcz (1290 m n.p.m). Przechodzimy na zielony szlak, 

który prowadzi do Schroniska „Szrenica”, które długo będziemy wspominać i gdzie odbędzie się 

„META” z wieczorem pełnym wrażeń.  

 

TRASA DŁUGA  

czas przejścia: ok. 3h + 5h  (według czasów letnich) 

Osoby, które chcą więcej pochodzić, mogą zostawić plecak w schronisku (albo i nie ;) ) i wybrać się 

na północ zielonym szlakiem, który łączy się z żółtym (przechodzimy na czeską stronę). Po 

ok.15 minutach dochodzimy  szlakiem w kierunku schroniska „Pod Łabskim Szczytem”, tam Ścieżką 

Nad Reglami (uwaga: mokro!) dojdziemy do Bezdroża Pod Wielkim Szyszlakiem, tam zmieniamy szlak 

na niebiesko-czerwony i dochodzimy do skrzyżowania, należy pozostać na czerwonym szlaku i zdobyć 

„Niedźwiadka”. Kontynuujemy marsz na czerwono-czarnym szlaku do schroniska „Pod Łabskim 

Szczytem” i wracamy tą samą trasą (zielonym szlakiem) do Schroniska „Szrenica”. 
 

 

 



 

 

TRASA DWUDNIOWA 
 

Dojazd 

Zbieramy się w sobotę 13.04.2013r. o godzinie 1:45 na Dworcu Głównym w Poznaniu, przy KFC. 

Odjeżdżamy o 02:30 pociągiem TLK do Jeleniej Góry. Wysiadamy w Jeleniej Górze planowo o 9:34 i po 

krótkiej przerwie na rozprostowanie kości, o 10:25 wsiadamy do autobusu spod dworca PKP, który 

zabiera nas do miejscowości Jagniątków. 

 

Dzień 1 (sobota,  13 kwietnia) 

 

TRASA KRÓTKA                                                                                                            TRASA DŁUGA 

Obie trasy ruszają z miejscowości Jagniątków niebieskim szlakiem. Idziemy koralową ścieżką 

mijając Wodospad Wrzosówki. Kontynuujemy marsz czas niebieskim szlakiem dochodząc do Paciorków. 

Trzymając się tego szlaku dochodzimy do Rozdroża pod Śmielcem.  

 

TRASA KRÓTKA  

czas przejścia: ok. 4h (według czasów letnich) 

Nie schodzimy z niebieskiego szlaku, aż do momentu gdy znajdziemy się na Czarnej Przełęczy. 

Wchodzimy na czerwony szlak i mijamy Przełęcz Pod Śmielcem (1390 m n. p. m). Od strony 

południowej mijamy Wielki Szyszak (1509 m n. p. m). Dochodzimy do Grzędy, gdzie na moment nasz 

szlak łączy się z żółtym. Kontynuujemy naszą wyprawę czerwonym szlakiem, zdobywając Łabski Szczyt. 

W tym miejscu łączą się trasy: długa i krótka.  

 

TRASA DŁUGA  

czas przejścia: ok. 7h  (według czasów letnich) 

Odbijamy na wschód, na Rozdroże pod Jaworem. Idziemy Ścieżką nad Reglami. Nasz szlak łączy się 

z czarnym szlakiem, po ok. 25 minutach zmieniamy szlak na niebiesko-czerwony. Przechodzimy przez 

Petrową Boudę. odbijamy na czerwony szlak. Po drodze mijamy Śląskie Kamienie (1413 m n. p. m), 

Czeskie Kamienie (1417 m n. p. m). Przechodzimy przez Dziób, Czarną Przełęcz (1348 m n. p. m) oraz 

Przełęcz Pod Śmielcem (1390 m n. p. m). Od strony południowej mijamy Wielki Szyszak (1509 m n. p. 

m). Dochodzimy do Grzędy, gdzie na moment nasz szlak łączy się z żółtym. Kontynuujemy naszą 

wyprawę czerwonym szlakiem, zdobywając Łabski Szczyt. W tym miejscu łączą się trasy: długa i 

krótka..  

 

TRASA KRÓTKA                                                                                                       TRASA DŁUGA  

Przechodzimy przez skrzyżowanie szlaków, ale nie zważając na to, idziemy nadal czerwonym 

szlakiem przechodząc przez Twarożnik. Nasza trasa łączy się z zielonym szlakiem gdzie zdobywamy 

Mokrą Przełęcz (1290 m n. p. m). Przechodzimy na zielony szlak, który prowadzi do miejsca, które 

będziecie długo wspominać i gdzie odbędzie się „META” z wieczorem pełnym wrażeń. 

 

 

 

OSTATNI DZIEŃ DLA WSZYSTKICH :D 
 

Niedziela (14 kwietnia) 

 

W niedzielę mamy czas żeby nacieszyć się górami, ponieważ autobus, który zabiera nas do Jeleniej 

Góry odjedzie o godz. 13:50 ze Szklarskiej Poręby. W Jeleniej Górze będziemy ok. 14:40. Mamy, więc 

ok. 40 min na szybki posiłek. O 15:30 wyrusza pociąg do Poznania. Do stolicy Wielkopolski dojedziemy 

ok. 22:47 (licząc na punktualność PKP :P ). 

 

TRASA KRÓTKA  

czas przejścia: 2,5h (według czasów letnich) 

Wczesnym rankiem ruszamy razem w kierunku Szklarskiej Poręby. Wkraczamy na zielony szlak, 

mijamy Szrenicką Skałę, Końskie Łby. Docieramy do Hali Szrenickiej. Tu zmieniamy szlak na czerwony 

po drodze mijając Wodospad Kamieńczyka, przechodzimy przez Wąwóz Kamieńczyka. Przechodzimy 

Rozdroże pod Kamieńczykiem, zmieniamy szlak na czarny i ruszamy na miacho. Wchodzimy do miasta. 

Zatrzymujemy się tam i czekamy na autobus do ok.13:50. 

 

TRASA DŁUGA  

czas przejścia: 3h (według czasów letnich) 

Wybieramy się zielonym szlakiem do schroniska „Pod Łabskim Szczytem”. Mijamy Łabski Szczyt i 

kontynuujemy wędrówkę żółtą trasą, która doprowadzi nas do Szklarskiej. Po drodze mijamy Kukułcze 

Skały. Idziemy Zimową Drogą, a następnie Starą Drogą, którą docieramy do  skrzyżowania gdzie żółty 

szlak łączy się z czarnym. Idąc tymi szlakami idziemy na północ na dworzec PKS, z którego odjeżdżamy 

o ok..13:50.  

 

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE (GŁÓWNIE ŚNIEG), CZAS 

PRZEJŚCIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU! 

 

TRASA SPECJALNA 
 

Owiana jest mgłą tajemnicy… Jedyne czego organizatorzy zdołali się o niej dowiedzieć, to fakt, że 

zostanie przeprowadzona w sobotę i będzie dostępna dla trasy trzydniowej. Miejmy nadzieję, że więcej 
informacji zostanie ujawnionych podczas rajdu. 

 

Organizatorzy: 

Aga             785 979 323 
Madzia        602 787 207 

www.halny.org 

 

Ważne telefony: 

Schronisko „Odrodzenie”         tel. 75 75 22546 
Schronisko „Szrenica”              tel. 608 254 216 

GOPR                                        tel. 601 100 300 

 

Sponsor: 

 

http://www.halny.org/


 

 

Koszty: 

 2-dniowa 3-dniowa 

Osoba bez zniżek 145 (125) 170 (145) 

Student 100 (85)  125 (110)  

W nawiasach podano cenę dla członków klubu z opłaconymi składkami. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wyjazdu. 

Uwaga! Cena nie zawiera ubezpieczenia (radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie), a także 

wyżywienia.  

 

Zapisy na rajd: 

-W siedzibie klubu (DS6 p.9):  

26 marca, 9 kwietnia 

-Po pokazach slajdów:  

4 kwietnia, początek pokazu o 19:30 w Centrum Wykładowym PP. 

-E-mail:  

rajd.kwietniowy2013@gmail.com 

Przy zapisach należy podać:  

imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wybór trasy (dwudniowa/trzydniowa, krótka/długa),           

student – tak/nie, Klubowicz Halnego - tak/nie, sposób rozliczenia- przelew/gotówka.  

UWAGA! Poniedziałek 8 KWIETNIA jest ostatnim dniem zapisów. Liczba uczestników jest 

ograniczona, więc prosimy nie zwlekać z zapisami do ostatniego dnia. 

 

Zapraszamy do udziału w rajdzie gitarzystów, którzy zatroszczyliby się o dobrą atmosferę podczas 

noclegów 

 

Co należy zabrać: 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież 

- śpiwór oraz karimatę  

- latarkę/czołówkę 

- jedzenie, kubek, termos 

- instrumenty muzyczne oraz śpiewnik 

- kompas, mapa Karkonoszy! (polecamy odwiedzić sklep Grupa18 w Pasażu Apollo, na hasło  

"halny" macie rabat 10%) 

- dużo optymizmu i dobrego humoru  

- pakując się pamiętajmy, że wszystko co zabierzemy trzeba będzie później dźwigać na własnych       

plecach, więc nie zabieramy zbędnych rzeczy! Najważniejsze jest jedzenie i suche ubranie. 

 

 

 

 


