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Góry Izerskie – pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, na terenie Czech i Polski. 

Od zachodu zamknięte Bramą Żytawską, od Karkonoszy oddzielone Przełęczą Szklarską. Na 

północy przechodzi w Pogórze Izerskie. Tworzy je szereg grzbietów górskich o przebiegu 

północny zachód – południowy wschód; najważniejsze z nich to: 

w części polskiej: Grzbiet Kamienicki (Kamienica – 974 m n.p.m.), Wysoki Grzbiet (Wysoka 

Kopa – 1126 m n.p.m. – najwyższe wzniesienie Gór Izerskich) oba grzbiety łączy wododział 

Kwisy i Małej Kamiennej Rozdroże Izerskie; 

Znanym miejscem występowania kamieni szlachetnych w polskiej części gór była dolina 

górnej Izery wokół osady Wielka Izera, gdzie znajdowano rubiny, szafiry oraz agaty.  

Jednak najbardziej znane z eksploatacji było ujście Šafirovego potoku do Jizerki na Malej 

jizerskej louce. Znajdowano tam: amfibole, apatyty, diopsydy, tytanity, ametysty, 

awanturyny, chalcedony, chryzoprazy, kryształy górskie, granaty, cyrkony, turmaliny i czarne 

ilmenity, nazywane izerynami. Zapisy z 1845 r. świadczą, że izeryny były znacznym źródłem 

dochodu mieszkańców Jizerky i Gross-Iser. Kobiety i dzieci wybierały je z potoków i 

sprzedawały do Berlina i Drezna na wyrób biżuterii żałobnej. 

W dolinie Kamienicy oraz w okolicy góry Złotych Jam znajdowano samorodki złota. Przerwa 

na podkreślenie walorów rajdu: w Polsce za biegun zimna uważane były okolice Suwałk i 

Olecka gdzie średnie temperatury w zimie były najniższe. Obecnie jednak najniższe średnie 

temperatury w zimie oraz roczne notowane są na powstałej w roku 1995 stacji 

meteorologicznej Nadleśnictwa Świeradów na Hali Izerskiej. Koniec przerwy. Na Rozdrożu 

Izerskim do dziś można znaleźć okazy kwarcu występującego w żyłach kwarcowych. 

Największa żyła kwarcu ciągnie się na przestrzeni 10 km. pasem o szerokości 10-80 m i jest 

eksploatowana w kopalni Stanisław. 

Granaty obficie pojawiają się w łupkach Kamienickiego Grzbietu, a turmaliny w 

zbudowanych z łupków grzebieniach Wysokiego Grzbietu. 

Na północnych zboczach Grzbietu Kamienickiego występują rudy cyny i rudy kobaltu 

wydobywane z przerwami od XV do XIX wieku. Po raz ostatni rudy cyny próbowano 

wydobywać w czasie II wojny światowej. Pozostałością po górnictwie kobaltu i cyny są 

liczne hałdy, ślady szybów i sztolni, zarówno wydobywczych, jak i poszukiwawczych. 
 

 

 



______________________TRASA TRZYDNIOWA____________________ 

 

DOJAZD:  

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 23 lutego o godzinie 6:00 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag".  

Pociąg Regio Poznań Główny – Szklarska Poręba Dolna: odjazd 06:33 / przyjazd 12:15 
 

DZIEŃ I (Piątek) 
 

Trasa długa (ok. 24km, 8h) 

Wysiadamy z pociągu i wyruszamy na poszukiwanie oddalone o 200m żółtego szlaku, a po 

znalezieniu go zaczynamy wędrówkę pod górę. Następnie zdobywamy Wysoki Kamień który  

jest najwyższą górą przewidzianą na dzisiaj. Tutaj powinniśmy spotkać maruderów którzy 

stwierdzili że w górach nie należy się męczyć i poszli krótszą trasą.  

Po nacieszeniu się widokami na Karkonosze i Szklarską Porębe ruszamy czerwonym 

szlakiem w strone Rozdroża Pod Zwaliskiem gdzie ważniejszy dla nas staje się niebieski 

szlak którym idziemy aż do bardzo klimatycznego schronisku Chatka Górzystów na Hali 

Izerskiej. Na hali tej istniała kiedyś wieś Groß-Iser, a budynek schroniska i stojąca obok niego 

drewutnia są jej jedyną pozostałością (mieściła się w nim szkoła). Osada została całkowicie 

zniszczona w latach powojennych. 

Kawałek za schroniskiem żółty szlak odbija w lewo i to samo robimy my. Podążamy ok. 3 km 

przed siebie by po ponownym spotkaniu niebieskiego szlaku przed Polaną Izerską, skręcić w 

lewo w tzw. drogą Borowinową. Dalej prosto aż do ”Żóltej Budki” obok której robimy 

pierwszą baze. 

 
Trasa krótka (ok. 21.5km, 7:10h) 

Wysiadamy dopiero na końcowej stacji Szklarska Poręba Górna o 12:26 i z dworca kierujemy 

się w lewo do drogi nr 358, skręcamy w lewo do tunelu i dalej idziemy czerwonym szlakiem 

na Wysoki Kamień. Od tego momentu trasa krótka pokrywa się z długą. 

 

DZIEŃ II (sobota) 
 

Trasa wspólna (ok. 16km, 5:20h) 

 

 

Po nocy pełnej gwiazd (w końcu śpimy na terenie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba) 

wstajemy skoro świt i wyruszamy na przygodę. Idąc wzdłuż źródeł Izery przechodzimy na 

strone czeską do miejsca gdzie niebieski szlak idzie na Smrk, chętni mogą pójść na Paličník 

gdzie na skałach jest zrobiony ładny punkt widokowy. Reszta kieruje się prosto na północ na 

szczyt Smrka. Po zdobyciu szczytu idziemy na granice polsko-czeską skąd obowiązuje już 

tylko czerwony szlak aż do Wysokiej Kopy gdzie w okolicznej wiacie odbędzie się koniec 

rajdu. 

 

 

 

 

 



DZIEŃ III (niedziela) 
 

Trasa wspólna (9km, ok. 2:30h) 

 

Z Wysokiej Kopy idziemy czerwonym szlakiem do Szklarskiej Poręby. Przy okazji można na 

początku odbić ze szlaku i idąc równolegle do niego obejrzeć kopalnie kwarcu ”Stanisław”. 

 

 
 

_________________________TRASA Dwudniowa______________________ 

 

 

Dojazd wedle uznania, jeżeli chcesz dołączyć rano polecam pojechać do Świeradowa Zdroju. 

Po przyjeździe skontaktuj się z Cezarym Gałązkiewiczem (731 244 116) w celu 

potwierdzenia miejsca przebywania pozostałych uczestników rajdu. Dalej kieruj się możliwie 

najprostszą drogą w kierunku grupy. Chodź jedynie szlakami, Twoje bezpieczeństwo jest 

najważniejsze!!! 

 
 

____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________ 

 

DZIEŃ III (niedziela)  

 
Pociąg Regio Szklarska Poręba Dolna - Poznań Główny: odjazd 13:38 / przyjazd 19:28 

 

Co należy zabrać: 

 
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed 

deszczem 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką 

- długopis na trasę specjalną 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło 

"Halny" przysługuje 10% rabatu.  
- dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach. :) 

 

Informacje dodatkowe:  

 

Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, a 

także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku atmosferyczne (np. śnieg). 
 



Koordynator:  
 

Cezary Gałązkiewicz         tel. 731-244-116 

Michał Marszał   tel. 790-601-610 

Akg.challenge2018@gmail.com 

 
 

Zapisy: 

 
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o 

osobiste pojawienie się na wtorkowym spotkaniu klubu przynajmniej tydzień przed startem 

rajdu. Liczba uczestników jest ograniczona. 

Koszty: 
 

 Trasa trzydniowa 

Studenci 43zł 

Halniacy studenci 40zł 

Nie-studenci 75zł 

Halniacy nie-studenci 70zł 

 
 

 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, znaczka rajdowego i innych materiałów. Mogą one 

ulec zmianie +10% dla osób decydujących się na wyjazd później niż tydzień przed dniem 

odjazdu. 

 

Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i 

Klub nie zapewniają usług przewodnickich. 

 

 

 

UWAGA:  

 

Na rajdzie obowiązuje nocleg w namiotach należy wcześniej zadbać o to aby mieć w nim 

miejsce. To nie jest wyjazd, na którym możesz dobrze się wyspać, najeść i wysuszyć. Weź to 

pod uwagę zapisując się na rajd. W każdej trudnej/niebezpiecznej sytuacji należy kierować się 

poleceniami koordynatora lub służb ratunkowych/porządkowych.  

Warto wcześniej pojawić się w siedzibie klubu lub przez grupę  FB uzgodnić podział 

ekwipunku. Zabieramy raki, łopaty, namioty i rakiety śnieżne. 

 

 

 

 



Ważne by mieć mapy lub zgrać sobie trasy: 

 

DZIEŃ I (Piątek) 

 
Trasa długa       Trasa krótka 

 

https://en.mapy.cz/s/2mvZj   https://en.mapy.cz/s/2mvZE 

   
DZIEŃ II (sobota) 

 
https://en.mapy.cz/s/2mw3B 

 
 

 



ANIOŁ I DIABEŁ 

Idzie Diabeł ścieżką krzywą pełen myśli złych   

   eCDe 
Nie pożyczył mu na piwo, nie pożyczył nikt           

      eCDe 

Słońce praży go od rana wiatr gorący dmucha,       

      eCDe 

Diabeł się z pragnienia słania w ten piekielny upał 

      eCDe 

 

Ref. 

Piwa, nalejcie piwa, dobrego piwa         

         eC 
z tej starej beczki od barmana           

         De 

Od tego piwa, głowa się kiwa, od tego piwa 

Z tej starej beczki od barmana 

 

Idzie Anioł wśród zieleni, dobrze mu się wiedzie 

Pełno drobnych ma w kieszeni i przyjaciół wszędzie 

Nagle przystanęli obaj na drodze pod śliwką 

Zobaczyli, że im browar wyszedł na przeciwko. 

 

Nie ma szczęścia na tym świecie ni sprawiedliwości 

Anioł pije piwo trzecie, Diabeł mu zazdrości 

Mówi Diabeł: "postaw piwo - Bóg ci wynagrodzi 

My artyści w taki upał żyć musimy w zgodzie" 

 

Na to Anioł zatrzepotał skrzydeł pióropuszem 

I powiada: "dam ci dyche w zamian za twą duszę" 

Musiał Diabeł Aniołowi wściekłą duszę sprzedać  

I stworzyli sobie piekło z odrobiną nieba  

 

Nie ma szczęścia na tym świecie, ni sprawiedliwości 

Anioł z diabłem piją piwo, cały raj zazdrości 

Nie ma szczęścia na tym świecie, ni sprawiedliwości 

Anioł z diabłem piją piwo, piekło im zazdrości 

 

JAKA JESTEŚ 

Jesteś bitwą moją nie skończoną   G a  

W której ciągle o przyczółek walczę  C D G  

Jesteś drzwiami które otworzyłem  

A potem przycięły mi palce  

 

Jesteś kartką z kalendarza  

Zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami  

I ulicą na której co dzień  

Uciekałem między latarniami  

 

Jesteś mgłą ogromną nie zmierzoną ciszą  

W huku i łoskotem w ciszy  

Jesteś piórem i wyblakłą kartką  

Którymi na której dzisiaj piszę  

 

Że jesteś kartką z kalendarza ...  

 

Przyszłaś do mnie a ja nie spostrzegłem  

Dzisiaj tylko mogę mówić byłaś  

Nie wiem czy na jawie wzięłaś mnie za rękę  

Czy jak wszystko ty się tylko śniłaś  

 

Że jesteś kartką z kalendarza ... 

BALLADA NA TRZY CHWYTY 

Jedni wolą brunetki drudzy wolą blond loki                       

           DG 

a mi się marzy dziewczę co stawia duże kroki.                              

           AD 

Jedni lubią z uśmiechem inni celują w ponure 

a mi się marzy szerpka co lubi iść pod górę. 

Nie musi mieć kusych dekoltów tym bardziej chodzić 

w mini 

byle lubiła podróż szlakami wysokogórskimi. 

Nie będzie na szlaku stękać gdy jej podkład się 

rozmaże, 

na nogach jej będą treki a chodzić będzie w polarze. 

 

Ref. 

Lalalalaj lala lalalalaj lalalalaj laj laj x4 

 

Nie wiem czy taka wizja jest dziś prawdziwie 

możliwa, 

lecz zawsze mieć będzie w plecaku miejsce na dwa 

piwa. 

Nieważne jej pochodzenie nie ważne ile ma wzrostu 

nie mogą jej nigdy przeszkadzać kędziory górskiego 

zarostu 

Nie będzie jej nigdy przeszkadzać mimo dziewczęcej 

urody 

ze musi spać na podłodze i znowu zabrakło wody. 

Gdy rano na kacu myślę o kurcze na pewno zginę 

ona wyciąga pół litra schowane na czarna godzinę. 



 

A w kwestii charakteru To żeby nie narzekała. 

Chyba że na pogodę albo że góra za mała 

I żeby lubiła Stachurę czasem czytała Leśmiana 

Znała A dur na gitarze i piła ze mną do rana 

Do kuchni nie mam wymagań Podobnie jest u mnie z 

wiarą 

Mogła by wierzyć we mnie i umieć gotować makaron 

 

Dziewczę wejdzie do schroniska i zobaczy nas we 

dwóch 

W rękach naszych dwie gitary ponad stół opasły 

brzuch 

Smutny koniec tej ballady niewesoły i normalny 

Na realia nie da rady to ucieczka każdej panny 

Pozostanie nam schronisko dwie gitary góry my 

Nasze bębny kastaniety plecak pieśń a w myślach Ty! 

 

KRAJKA 

 

Chorałem dzwonków dzień rozkwita,  a d  

jeszcze od rosy rzęsy mokre,    a d  

we mgle turkoce pierwsza bryka,   C G  

słońce wyrusza na włóczęgę    e E  

 

Drogą pylista drogą polną,    a d  

jak kolorowa panny krajka,    a d  

słońce się wznosi nad stodołą   C G  

będziemy tańczyć walca…            e E E7  

 

Ref.: A ja mam swoją gitarę,    F G 

spodnie wytarte i buty stare    C a  

Wiatry niosą mnie na skrzydłach       d G C C7  

 

A ja mam swoją gitarę,    F G  

spodnie wytarte i buty stare     C a  

Wiatry niosą mnie…     d E a  

 

Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce,  

Żuraw się wsparł o cembrowinę  

Wiele nanosi wody jeszcze,  

Wielu się ludzi z niej napije  

 

 

 

 

 

Morskie Opowieści 

 

Kiedy rum zaszumi w głowie,          a  

Cały świat nabiera treści,                G  

Wtedy chętniej słucha człowiek       a C  

Morskich opowieści.                        G E7 a  

 

Kto chce, ten niechaj słucha,  

Kto nie chce, niech nie słucha,  

Jak balsam są dla ucha  

Morskie opowieści.  

 

Rudy Joe, kiedy popił,  

Robił bardzo głupie miny,  

Albo skakał też do wody  

I gonił rekiny.  

 

I choć rekin twarda sztuka,  

Ale Joe w wielkiej złości  

Łapał gada od ogona  

I mu łamał kości.  

 

Pij bracie, pij na zdrowie,  

Jutro ci się humor przyda,  

Spirytus ci nie zaszkodzi,  

Idzie sztorm - wyrzygasz.  

 

Znałem kiedyś Chinkę w barze,  

Co śpiewała piosnki sprośne,  

Gdy kimono swe rozdziała,  

Cycki miała skośne.  

 

Pływał raz marynarz, który  

Żywił się wyłącznie wódką  

Dawał wódkę małolatom  

No i prostytutkom.  

 

Znałem raz murzynkę w Rio,  

Co w miłości była śmiała,  

Nie uwierzysz daję słowo,  

Całkiem w poprzek miała.  


