
REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK 

TURYSTA POLSKICH IZERÓW 
 

 
 

1. Odznaka „Turysta Polskich Izerów” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy. 

2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie polskiej 

części Gór Izerskich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz 

walorów krajoznawczych. 

3. Odznaka  jest jednostopniowa.  

4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty 

zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.  

5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie 

wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).  

6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie 

przez zdobywającego odznakę, w której powinny byd zawarte podstawowe 

informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.  

7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o 

odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, 

itp. Potwierdzeniem mogą byd także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali 

gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą byd 

podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów 

wycieczek, itp. 

8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeo ze wszystkich wskazanych miejsc 

przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. 

Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi 

ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.  

9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja 

Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499. 

10. Każdy zdobywca odznaki „Turysta Polskich Izerów” ma pełną świadomośd ryzyka 

związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną 

odpowiedzialnośd. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z 

zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i 

przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt. 

11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy       

Uchwałą 1/06/2021 z dnia1.06.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r. 

 
Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.  

Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.  



 

 

 

LP. SZCZYTY 
 

1. CZARNA GÓRA      965 m 

2. CZERNIAWSKA KOPA         776 m 

3. IZERSKIE GARBY     1 084 m   

4. KAMIENICA     973 m   

5. KOZIA SZYJA     748 m   

6. KOZI GRZBIET     945 m  

7. KROGULEC      1 001 m 

8. SĘPIA GÓRA      828 m  

9. SINE SKAŁKI     1 122 m  

10. STÓG IZERSKI     1 105 m 

11. TŁOCZYNA     783 m   

12. WYSOKA KOPA     1 127 m   

13. WYSOKI KAMIEO    1 058 m  

14. ZAJĘCZNIK     595 m   

15. ZWALISKO     1 047 m  

  

 OBIEKTY  KRAJOZNAWCZE 
 

1. BIAŁE SKAŁY        

2. BOBROWE SKAŁY 

3 CHYBOTEK 

4. DOM ZDROJOWY W ŚWIERADOWIE - ZDROJU 

5. GROTA CZERNIAWA           

6. GRÓB LICZYRZEPY PRZY DRODZE SUDECKIEJ             

7. HALA IZERSKA - „CHATKA GÓRZYSTÓW” I RZEKA IZERA       

8. JELENIE SKAŁY 

9. ŁĄKA WYSOKOGÓRSKA „POLANA IZERSKA” 

10. KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

11. STACJA KULTURY W ŚWIERADOWIE - ZDROJU 

12. PUNKT WIDOKOWY NA ZAKRĘCIE ŚMIERCI  

13. REZERWAT  „KROKUSY W GÓRZYOCU” 

14. RZEŹBA ŚW. JANA NEPOMUCENA PRZY MOSTKU GRANICZNYM ORLE-JIZERKA  

15. SCHRONISKO PTTK „NA STOGU IZERSKIM” 

16. SKAŁKI ZAKOCHANYCH 

17. STACJA TURYSTYCZNA „ORLE” 

18. ZBÓJECKIE SKAŁY 

19. ZŁOTY WIDOK W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

20. ŹRÓDŁO ŚW. WOLFGANGA NA ZBOCZU TŁOCZYNY 

 

 

 

 

 

 

  



Ideą oraz celem utworzenia odznaki „Turysta Polskich Izerów” jest szeroko 

rozumiana promocja Gór Izerskich. Odznaka ma zachęcić jak największą rzeszę 

turystów do odwiedzania i poznawania tego pięknego pasma górskiego.  
 

 Góry Izerskie, znajdujące się pomiędzy Świeradowem-Zdrój a Szklarską 

Porębą, są najdalej na zachód wysuniętym pasmem górskim w Polsce. Pomimo faktu, 

iż mają bardzo dużo do zaoferowania, „Izery” pozostają jednak ciągle  niejako  

w cieniu pobliskich Karkonoszy – zwłaszcza w aspekcie uprawiania pieszej turystyki 

górskiej. Nieco inna sytuacja dotyczy okresu zimowego, kiedy to niektóre rejony Gór 

Izerskich przeżywają prawdziwe oblężenie. Tu wskazać należy przede wszystkim 

bardzo popularne w skali całego kraju ośrodki narciarskie – na Stogu Izerskim,  jeśli 

chodzi o narciarstwo zjazdowe oraz w rejonie Jakuszyc w aspekcie narciarstwa 

biegowego.  
 

Klasyczna turystyka górska jest oczywiście także uprawiana w Górach 

Izerskich. W tym przypadku jednak zasadniczą destynacją wydaje się być Wysoki 

Grzbiet, a w szczególności rejony Stogu Izerskiego, Wysokiej Kopy czy Wysokiego 

Kamienia. Znacznie mniejsza część turystów górskich penetruje natomiast okolice 

takich szczytów jak Krogulec czy Kozi Grzbiet. Stosunkowo niewielki ruch 

turystyczny występuje także w obszarze Grzbietu Kamienieckiego – a znajdują się tam 

niezwykle ciekawe atrakcje krajoznawcze, jak chociażby przepiękne gołoborza na 

Tłoczynie, tajemnicze kamienne wały w rejonie Koziej Szyi, czy zapomniane punkty 

widokowe (Jelenie Skały, Skałki Zakochanych). Należy nadmienić, iż szczególnie 

interesujące pod względem walorów przyrodniczych, ale także historycznych czy 

krajobrazowych, są rejony Hali Izerskiej, a już  swoistym cudem natury można 

określić tamtejsze meandry rzeki Izera.   
 

Podobnie zróżnicowana sytuacja - w kontekście popularności określonych 

obiektów- dotyczy atrakcji turystycznych zlokalizowanych w miastach położonych  

u podnóża Gór Izerskich. Do miejsc bardzo popularnych w okolicy Szklarskiej 

Poręby, znajdujących się w północnej, „izerskiej” części miasta,  zaliczyć należy np. 

skałę Chybotek, Zakręt Śmierci czy Złoty Widok – ale już mniej znane są np. 

Zbójeckie czy Bobrowe Skały. Analogicznie w rejonie Świeradowa-Zdrój, większość 

turystów zna chociażby Dom Zdrojowy, natomiast  niewielu np. górę Zajęcznik czy 

Grotę Czerniawa.  
 

Jednocześnie autorzy projektu mają świadomość subiektywnego charakteru 

kanonu odznaki – poza miejscami wskazanymi w jej regulaminie, polecamy 

oczywiście odwiedzanie i odkrywanie innych, bardzo interesujących miejsc  tego 

obszaru (np. Narzeczeński Kamień, Skała Teściowej, Izerski Punkt Antygrawitacyjny, 

Świętojanki, Źródło Doktora Adama, Dom Hauptmannów, „Wlastimilówka”, Muzeum 

Zdrojowe w Świeradowie, Wodospad Kwisy, Czarci Młyn, i wiele, wiele, innych). 

Reasumując, przedmiotowa odznaka ma być impulsem do głębszego zapoznania się  

z Górami Izerskimi, a w tym głównie do zniwelowania różnic w popularności 

poszczególnych atrakcji turystyczno-krajoznawczych regionu. Tak więc - cudownych 

wrażeń z izerskich szlaków życzą autorzy odznaki . 

 

 

 


