
Wieczorne spacer na Wysoki Kamień w Szklarskiej Porębie 

  

 Zapraszamy na niecodzienny spacer z lampami naftowymi na Wysoki Kamień w 

Szklarskiej Porębie. Propozycja wędrówki wieczorową porą w blasku lamp naftowych jest 

oryginalną i niekonwencjonalną formą aktywnego spędzania czasu i odkrywania historii. Nasi 

przewodnicy zaprowadzą Państwa w miejsca pełne tajemnic i ciekawych opowieści. 

 

 Wysoki Kamień, to przede wszystkim jeden z najbardziej malowniczych punktów 

widokowych w Sudetach Zachodnich, skąd rozpościera się panorama na całe Karkonosze i 

Kotlinę Jeleniogórską. 

 

 Podczas spaceru opowiemy o ciekawostkach związanych z regionem, których na próżno 

szukać w Internecie i przewodnikach pisanych. Odwołujemy się do zapisów archiwalnych 

opartych również o dawne wierzenia, sagi i legendy. Odkryjemy tajemnice karkonoskich i 

izerskich laborantów i korzenników, którzy wytwarzali pod Śnieżką maść czarownic i wiele 

innych mikstur, opowiemy o szmuglerach, poszukiwaczach skarbów i o tym co dla ludzkiego oka 

niewidzialne.  

 

 Przed spacerem zapoznamy uczestników, jak obsługiwać lampę naftową i opowiemy, jak 

dawniej wędrowano w górach pod osłoną nocy. Przy sprzyjającej aurze nasi przewodnicy będą 

przebrani w kostiumy historyczne nawiązujące do początków przewodnictwa górskiego na 

przełomie XIX i XX wieku. 

 

 Trasa jest niewymagająca technicznie i bezpieczna. Dystans to 6km w obie strony, a czas 

przejścia to około 3,5 godziny. Uczestnicy otrzymają na czas spaceru lampy naftowe i opiekę 

licencjonowanych przewodników górskich, którzy poprowadzą grupę. 

 

 Spacery organizowane są od minimalnej ilości uczestników (15 osób). W razie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, spacer może zostać przeniesiony na inny termin. 

 

 Ponadto organizujemy spacery z lampami naftowymi na terenie całej Kotliny 

Jeleniogórskiej w formie spacerów tematycznych (żaden ze spacerów nie powtarza się w treści 

przekazywanych przez przewodników informacji). Spacery odbywają się także po Miedziance – 

mieście widmo, do Zamku Bolczów, na Polanę Czarownic w Kopańcu, na Sokolik i Szwajcarkę, na 

Zbójeckie Skały i do Sztolni Pirytu i do wielu innych miejsc. 

 Na specjalne zamówienie możemy poczęstować uczestników spaceru produktem 

regionalnym – Likierem Karkonoskim spod znaku Karkonoskiej Marki Lokalnej, opartym o 



dawne receptury laborantów karkonoskich. (18+).

 

 



 


