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W tym
numerze:

WIELKA
SOWA z Przełęczy Jugowskiej

SZLAKAMI KGP

Z górami jest jak z miłością, która
wynosi nas na wyżyny, drogą na

szczyt okupioną niejednokrotnie
wyrzeczeniami i

niedogodnościami

Z MIŁOŚCI CZY 
Z MIŁOSNY…..?

WIADOMOŚCI ZE
SZLAKU

Tak, to w Polsce, na Dolnym
Śląsku...i kto by pomyślał,że taki

spokojny region jak Góry
Kaczawskie ma za sobą trzy

okresy wulkaniczne chociaż było
to ok. 500 milionów lat temu

KRAINA WYGASŁYCH
WULKANÓW

http://www.kgp.info.pl/
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Spis tre�ci
Większość regionów polarnych na Ziemi
pokryta jest lodem, obejmuje to również
pokrywę lodową Antarktyki i lód morski.

OD REDAKCJI0 3

Wielka Sowa - Naszą wyprawę
rozpoczynamy na Przełęczy
Jugowskiej. Można tu dojechać od
strony Dzierżoniowa (DK8 Wrocław –
Kudowa Zdrój)  i jest to polecana trasa
szczególnie zimą, ponieważ droga jest
utrzymywana przez służby przez cały
rok.

SZLAKAMI KGP0 4

„Przygodo trwaj” – takie wpisy dość
często można zobaczyć na jakże
popularnym wśród klubowiczów forum
KGP.

OBIEKTY
REKOMENDOWANE
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Z górami jest jak z miłością, która
wynosi nas na wyżyny, drogą na szczyt
okupioną niejednokrotnie
wyrzeczeniami i niedogodnościami.

GÓRSKI ZIELENIEC1 1

Tak, to w Polsce, na Dolnym Śląsku...i
kto by pomyślał, że taki spokojny region
jak Góry Kaczawskie ma za sobą trzy
okresy wulkaniczne

KRAINA WYGASŁYCH
WULKANÓW
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Skorupa i zimna, sztywna górna część
górnego płaszcza, są wspólnie
określane jako litosfera.

WIADOMOŚCI ZE SZLAKU1 6

ARCHIWUM SPOTKAŃ
KLUBOWYCH
XXXVIII Wyprawa klubowa -
Skopiec i Wysoka Kopa
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Od redakcji

Szlakami KGP  (Jaro)
Obiekty  rekomendowane (Asia)
Górski  zieleniec (Lidia)
Górski  Wędrowiec (Tomasz)
Wiadomości ze  szlaku (Łuki)

Podczas prac nad nowym portalem internetowym
Korony Gór Polski powstał pomysł stworzenia
miesięcznika klubowego online. Numer, który
oddajemy w Wasze ręce, jest pierwszym, jaki
wspólnymi siłami złożyliśmy. Pierwotne założenie jest
bardzo proste. Projekt jest tworzony przez
klubowiczów dla klubowiczów, a przygotowaniami
kolejnych numerów zajmuje się nasza klubowa grupa
redakcyjna. 
Klubowy magazyn podróżniczy KGP to miejsce, w
którym zachęcać będziemy Was do poszerzania
wiedzy o pasmach górskich zaliczanych do Korony
Gór Polski. Już  w przyszłym numerze pojawią się
pierwsze wywiady z ciekawymi ludźmi.  W momencie
przywrócenia spotkań klubowych miesięcznik stanie
się platformą, na której będą umieszczane relacje z
tych wydarzeń. 
Na chwilę obecną mamy pięć działów, których
kontynuacje są przewidziane w kolejnych numerach:

Już w następnym numerze chcielibyśmy
otworzyć dział dla Was, dla klubowiczów. Jeżeli
ktoś z Was ma fajne wspomnienia, przygody i
chciałby, aby jego opowieść pojawiła się na
łamach naszej klubowej gazety górskiej, to
zapraszamy do kontaktu poprzez maila:
klub@kgp.info.pl. Dział Moja Korona Gór Polski
(Zbyszek)  jest właśnie w przygotowaniu. Jeżeli
jesteś blogerem, to Twoją opowieść chętnie
podlinkujemy do Twojego bloga.

Tym samym przedstawiamy Wam nowy klubowy
projekt, którego misją jest zachęta do głębszego
poznawania naszych ojczystych gór i krzewienia  
wartości klubowych na górskich szlakach. 

Życzymy przyjemnej lektury
Górom Cześć !

 
 

ŁuL                      
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Cześć Górom !



Ponieważ jest to mój pierwszy artykuł z cyklu

„Szlakami KGP”, pozwólcie, że się przedstawię i

napiszę kilka zdań o sobie. Mam na imię Jarek,

lecz od kiedy pamiętam, znajomi zawsze mówili

do mnie Jaro. Urodziłem się w środku Gór

Sowich w miejscowości Jugów. Moje pierwsze

górskie wspomnienia to wycieczki z rodzicami na

Kalenicę z ogniskiem na Zimnej Polanie i

szaleństwa saneczkowe na Przełęczy

Jugowskiej. Ach, wtedy to były zimy. 

Dało się zjechać przez schronisko „Zygmuntówka”

kilka kilometrów aż do ulicy Małachowskiego w

Jugowie. Kiedy miałem 10 lat, wstąpiłem do

Szkolnego Klubu Turystyki Krajoznawczej SKTK

„Kalenica”, którego byłem członkiem praktycznie aż do

matury. Nieco wcześniej, w wieku 14 lat, zaczęła się

moja przygoda ze wspinaczką skałkową. Po liceum

wyjechałem na studia do Wrocławia, gdzie w 1999

skończyłem Politechnikę, założyłem rodzinę i do

dzisiaj mieszkam w tym mieście. Moja przygoda z

KGP zaczęła się w 2006, kiedy pierwszy raz

pojechałem w Alpy i dostałem po nosie od wysokich

gór. Wtedy trafiłem na ten projekt i go zrealizowałem

w 2 lata. Mój numer zdobywcy to 302. To były czasy

przed nawigacją na smartfonie i było to dość duże

wyzwanie logistyczne dla osoby, która wędruje sama,

jeździ starą Skodą bez klimatyzacji, z atlasem

samochodowym i papierową mapą turystyczną, a

noclegi załatwia telefonicznie. Aktualnie jestem

wielokrotnym zdobywcą KGP, mam za sobą

wspinaczkę na wiele tatrzańskich szczytów, udało mi

się również wrócić w Alpy, z pokorą co prawda, ale już

nie na tarczy. Od samego początku mojej klubowej

działalności byłem mocno zaangażowany w jego

funkcjonowanie. Nie bez wpływu była tu osobowość

Janusza Sapy – założyciela Klubu. W 2013 zostałem

członkiem Loży Zdobywców. Obecnie jestem również

administratorem forum KGP i od dzisiaj redaktorem

„Szlakami KGP”. Pozwólcie, że na pierwszą wyprawę

zabiorę Was w moje rodzinne strony.  

 

Jaro Sobota                        
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Szlakami KGP

Cześć Górom !
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Wejście Zejście 1 Zejście 2

PARKING NA PRZEŁĘCZY JUGOWSKIEJ

RYMARZ WIDZIANY Z POLANY JUGOWSKIEJ

POCZĄTEK SZLAKÓW NA PRZEŁĘCZY JUGOWSKIEJ

Wielka Sowa

OPIS TRASY:
Naszą wyprawę rozpoczynamy na Przełęczy Jugowskiej.

Można tu dojechać od strony Dzierżoniowa (DK8 Wrocław

– Kudowa Zdrój)  i jest to polecana trasa szczególnie

zimą, ponieważ droga jest utrzymywana przez służby

przez cały rok. Dojazd z drugiej strony, od strony Nowej

Rudy i Świdnicy, zimą może być ryzykowny. Na samej

przełęczy jest duży płatny parking, jednak jeśli przyjedzie

się wcześnie lub poza sezonem, można zaparkować

bezpłatnie na małym parkingu na poboczu przy samym

początku szlaku. 

Wybieramy szlak czerwony, będący częścią Głównego

Szlaku Sudeckiego. Z przełęczy idziemy początkowo

pięknym bukowym lasem (Góry Sowie słyną z tych lasów)

dochodząc do Polany Jugowskiej. Polana jest dość

rozległa i bywa dość wietrzna. Roztacza się z niej widok

na pobliski Rymarz z wyciągiem narciarskim. 

https://www.google.pl/maps/
https://www.google.pl/maps


W dolnej i górnej części polany zbudowano wiaty z

legalnymi miejscami na ognisko. Dolna wiata posiada

nawet kominek, wykonany z tutejszych gnejsowych

kamieni. I tu ciekawostka - Góry Sowie, zbudowane

głównie z formacji gnejsowych, są pod względem

geologicznym najstarszymi górami w Polsce, a nawet w

Europie, sięgającymi swym powstaniem czasów

prekambryjskich. Czy uwierzycie, że w czasach ery

paleozoicznej było tu morze, którego dno podlegało

ciągłym aktywnościom wulkanicznym. Kiedy morze

ustąpiło, wypiętrzyły się góry o wiele potężniejsze od

obecnych. Jednak miliony lat erozji zrobiły swoje. Warto

pamiętać, że kiedy Góry Sowie były już ukształtowane,

pozostałe pasma Sudetów dopiero powstawały.

Powyżej polany, idąc lekko pod górę
dochodzimy do Rozdroża pod Kozią Równią.
Jeśli dysponujecie dodatkowym czasem ok 1,5
godziny, to możecie skręcić w lewo i niebieskim
szlakiem ruszyć w kierunku Grabiny, za której
zboczem, po dość stromy zejściu, znajdują się
Lisie Skały. Tuż przed szczytem Grabiny,
schodząc ze szlaku w lewo traficie na
atrakcyjny widokowo szczyt Koziołki, na którego
zboczach znajdują się ciekawe formacje skalne.
Na najwyższej z nich dawno temu z moim
bratem postawiliśmy drewniany posąg
Światowida. Dajcie znać, czy nadal czuwa nad
doliną jugowską. Przy dzisiejszych
możliwościach korzystania z nawigacji trafienie
tam nie powinno stwarzać problemu. 
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OGNISKO NA POLANIE JUGOWSKIEJ

SANECZKARZE NA POLANIE JUGOWSKIEJ

 ROZDROŻE POD KOZIĄ RÓWNIĄ

LISIE SKAŁY



Wracamy teraz na Rozdroże pod Kozią równią i kontynuujemy marsz w kierunku naszego dzisiejszego
celu. Chwilę później szlak przyjmuje bardziej górski i kamienisty charakter. Jest trochę stromo, ale
zwieńczeniem trudu jest samotna skałka zwana Niedźwiedzią Skałą. To niewielka formacja skalna przy
samym szlaku z tabliczką poświęconą Hermanowi Henklowi (1869-1912), niemieckiemu nauczycielowi z
Bielawy, wielkiemu propagatorowi i działaczowi turystycznemu rejonu Gór Sowich, odsłoniętą w 2010 ze
słowami w języku niemieckim i polskim:

NIEDŹWIEDZIA SKAŁA

Z miejscem tym związana jest również
lokalna legenda:

Pewien myśliwy z Kamionek polował
pewnego razu w górach na
niedźwiedzia, który od wielu dni
zakradał się do wsi porywając owce i
kozy z pastwisk. Tropiąc zwierza
zapuścił się wysoko - aż w okolice
Koziej Równi. Tam ślad nagle urwał się.
Gdy zmęczony wspinaczką miał już
zacząć schodzić z powrotem do wsi,
nagle spomiędzy gęstych świerków,
wprost na niego wyszedł olbrzymi
niedźwiedź! Myśliwy szybko podniósł
strzelbę i wypalił w stronę drapieżnika.
Miał jednak pecha - pośpiesznie
wycelowany strzał tylko drasnął
olbrzymie zwierzę. Rozjuszony
niedźwiedź rzucił się pędem w stronę
myśliwego. Ten zaś niewiele myśląc
skorzystał z jedynej dostępnej drogi
ucieczki - wdrapał się na stojącą w
pobliżu wielką skałę. Stojąc na niej na
nowo załadował strzelbę, tym razem
spokojnie, dokładnie wycelował i
wystrzelił. Strzał okazał się dla
niedźwiedzia śmiertelny. Na pamiątkę
tego wydarzenia skała ta zwana jest
Niedźwiedzią Skałą.

TABLICA NA NIEDŹWIEDZIEJ SKALE
Teraz mamy chwilę marszu po równym terenie, w końcu to Kozia Równia, a nawet lekko w dół do przełęczy
zwanej Kozim Siodłem. Zbiegają się tutaj 3 szlaki: żółty, o którym jeszcze opowiem przy opisie
zejścia,zielony, biegnący z Ludwikowic Kłodzkich do Rościszowa i czarny, prowadzący na Trzy Buki. Jest
to też dobre miejsce na chwilę odpoczynku przed końcowym odcinkiem do szczytu.
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Z Koziego Siodła na szczyt Wielkiej Sowy wiedzie wygodna
ścieżka o niezbyt dużym nachyleniu. Dochodzimy do
skrzyżowania szlaków na Rozdrożu pod Wielką Sową i 
 szlakiem żółtym, bez większego już wysiłku dochodzimy do
szczytu.

Punktem charakterystycznym na szczycie jest oczywiście murowana, ponad 23 metrowa wieża z 1906 r.
Niedaleko wieży znajduje się maszt przekaźnikowy. Na szczycie zbudowano również wiaty z miejscami na
ognisko. Od niedawna jest tu także budka gastronomiczna. Niestety w roku 2015 szczyt został oszpecony
kaplicą, w żaden sposób nie licującą z miejscem ani architekturą otoczenia.

NA SZCZYCIE, PRZY DREWNIANYCH SOWACH ZNAJDZIECIE SKRZYNKĘ Z PIECZĄTKĄ.

Wrócić na Przełęcz Jugowską możemy tą samą drogą lub urozmaicić sobie wędrówkę schodząc do
schroniska Sowa i stamtąd żółtym szlakiem do Koziego Siodła, a później przez nowy punkt widokowy na
parking. Jeśli wybierzecie tę drogę, to czeka Was dość strome zejście czerwonym szlakiem. Kiedyś bardzo
widokowa trasa, teraz w większości zarośnięta drzewami. 
Żółtym szlakiem, praktycznie po równym
terenie, leśnym, świerkowym duktem
dochodzimy do Koziego Siodła i dalej
idąc wciąż żółtym szlakiem dochodzimy
do wybudowanej w 2014 platformy
widokowej, z której możemy podziwiać
widok na Ślężę oraz panoramę Pieszyc i
zachodniej części Dzierżoniowa. Ostatnie
15 minut i jesteśmy znowu na Przełęczy
Jugowskiej, gdzie kończymy wyprawę na
Wielką Sowę.  

Uwaga:
Podane czasy przejść oraz stopień trudności

mają tylko charakter orientacyjny i zależą
głównie od Waszego doświadczenia,

przygotowania, kondycji i wyposażenia oraz
aktualnych warunków pogodowych i pory

roku.
Jaro Sobota
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Obiekty
rekomendowane

9

Z Klubową Kartą Górską w
schronisku Orzeł uzyskasz nawet

30% zniżki na noclegi. 
Podczas wędrówki po Górach Sowich

skorzystaj z obiektu
rekomendowanego przez klub.

https://kgp.info.pl/obiekt/schronisko-gorskie-orzel/
https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/


„Przygodo trwaj” – takie wpisy dość często można zobaczyć na jakże popularnym wśród klubowiczów
forum KGP. Entuzjazm, radość i ciekawość przed rozpoczynającą się przygodą to emocje, których
doświadcza wielu z nas w chwili otrzymania książeczki. Wstępując do Klubu nie przypuszczałam, że moja
przygoda będzie przygodą na wiele lat, a może i na całe życie. Nie przypuszczałam też, jak bardzo zmieni
się moje życie, jak wielu ciekawych ludzi stanie na mojej drodze, ile serdecznych uścisków, pozdrowień i
spotkań czeka na mnie na górskim szlaku.  Wystarczy spakować plecak i ruszyć na jeden z koronnych
szczytów, by spotkać tam klubowicza, znajomego, a może przyjaciela. Koronne szczyty przyciągają jak
magnes dużych i małych, młodych i starszych. Książeczka KGP to „przepustka” nawet dla bardzo
skromnych i nieśmiałych osób do poznania nowych ludzi, krótkiej pogawędki na szlaku czy (co ostatnio jak
dla mnie jest fenomenem) stworzenia paczki przyjaciół z różnych zakątków Polski do wspólnej wędrówki.

Karta Klubowa – kolejny gadżet
czy może coś więcej…..

Czym zatem jest Karta Klubowa? Dla mnie to dowód przynależności do grupy fantastycznych ludzi. Czy
warto być posiadaczem takiego „dokumentu”? Oczywiście, że tak. Siedmioletnia Zosia z pewnością
zachwyci się posiadaniem swojego pierwszego plastikowego dokumentu. 14 letni Sebastian być może
schowa do szuflady i zapomni. Zaś 30 letnia Małgorzata na pewno wykorzysta planując rodzinny wypad w
góry. Co zrobi 60 letni Stanisław? Doda do kolekcji górskich pamiątek. A może będzie dokładnie
odwrotnie? O historii powstania Karty Klubowej i jej obecnym wymiarze przeczytacie w następnym
numerze.

 
JP                            
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G�rski zieleniec
Z miłości czy 
z miłosny…..?

Z górami jest jak z miłością, która wynosi nas na
wyżyny, drogą na szczyt okupioną niejednokrotnie
wyrzeczeniami i niedogodnościami. Te oczywiście w
upragnionym celu stają się niewyobrażalnym
szczęściem i satysfakcją, ale niekiedy też
rozczarowaniem. Zmierzając ku szczytowi
podziwiamy widoki, mijamy innych zdobywców,
zwierzęta i rośliny…i o jednej z nich będzie ta
opowieść. 

Przez starych i doświadczonych przewodników
nazywana „jakąś górską kapustą”, lokalnie to śląska
wielka kapusta górska, końska sałata, czerniak a dla
mnie górska roślina przepełniona miłością…
poznajcie Miłosnę górską. Jej siedliska można
spotkać w wyższych partiach Sudetów i Karpat, w
Polsce osiąga północną granicę swojego zasięgu.
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Zasiedla ziołorośle piętra kosodrzewin, w
których uwielbia towarzystwo modrzyka
górskiego, tojadu mocnego, omiega górskiego i
wierzbownic okółkowej i alpejskiej, tworząc
przepiękne mozaiki podziwiane m.in. na
zboczach karkonoskich kotłów. 

Ta skromna roślina, mylona często z
lepiężnikiem, jest jedną z najpokaźniejszych
bylin wysokogórskich. Swoją nazwę
zawdzięcza sercowatemu kształtowi dużych
liści, osiągającym nieraz półmetrową średnicę i
przypominającym wielkie fantazyjne parasole.
Piękne, złożone kwiatostany w kolorze lilaróż
tworzą ogromne bukiety powiewających na
wietrze pierzastych pomponów. To właśnie te
kwiatostany w pełni kwitnienia przyciągają i
stanowią prawdziwą oazę dla wszelkiego
stworzenia. W słoneczne dni miłosna górska
odwiedzana jest przez liczne owady, które
zwabia swoim pokaźnym jasnym kwiatostanem
oraz miodowym zapachem, jednak tylko
motylom udaje się bliżej poznać uroki tej
rośliny.

Miłosna górska potrafi pięknie manipulować
także naszymi zmysłami, …kiedy to schodząc z
wysokich gór mamy w pamięci piękne widoki,
ona otula nas swoim cudownym zapachem
rozchodzącym się w dolinach jeszcze przez
długi czas, a my się zastanawiamy…z miłości
do gór to…czy z  miłosny górskiej?

Lidia Wysocka                    

Źródło fotografii;1,2,3,4
https://atlas.Roslin.pl/plant/6223
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Kraina wygasłych wulkanów
G�rski wędrowiec

FOT. 1

Tak, to w Polsce, na Dolnym Śląsku...i kto by pomyślał, że taki spokojny region jak Góry Kaczawskie
ma za sobą trzy okresy wulkaniczne chociaż było to ok. 500 milionów lat temu, to do dzisiaj zachowało
się wiele pamiątek z tamtego okresu w postaci neków (kominów wulkanicznych) lub ryolitów
słupowych cztero- lub pięciokątnych (Organy Wielisławskie, Małe Organy Myśliborskie).To tutaj
występuje najwyższy w Polsce wygasły wulkan – Ostrzyca Proboszczowicka 501m npm. (fot. 1)
Wybierając się na Skopiec możemy zajrzeć do Dobkowa, gdzie znajduje się Sudecka Zagroda
Edukacyjna.  W tym Geoparku najmłodsi (i nie tylko) zapoznają się z wulkaniczną przeszłością Ziemi.
Wiedza przekazywana jest w niebanalny sposób: „interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach,
wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach”...

FOT. 2

Góry Kaczawskie to mekka kolekcjonerów kamieni
szlachetnych, takich jak agaty, ametysty czy azuryty. Co roku
organizowane są liczne imprezy związane z tą tematyką, jak
chociażby „Lwóweckie lato agatowe”. Czy warto tu
przyjechać, gdyby nie Korona Gór Polski? Wzniesienia nie
za wysokie, w dodatku zalesione, a najwyższy Skopiec 724m
npm też do wybitnych nie należy (fot. 2)...To góry, które
warto poznać najlepiej w gronie rodzinnym, gdzie nasze
pociechy dopiero zaczynają przygodę z górami. Można
wybrać się na niedzielny spacer lub rowerem na
„Kaczawskie Single Tracki”. Tłoku na szlaku też nie ma...A
komu spodobają się te niewysokie góry, może zdobyć
Koronę Gór Kaczawskich, którą prowadzi PTTK , oddział
legnicki. Do zdobycia jest 30 szczytów (!). Na kilku z nich
istnieją wieże(np Dłużek 592m npm, Radogost 398m npm),
platformy widokowe (np. Okole 714m npm, Krzyżowa 567m
npm), zamek (Grodziec 389m npm), radar burzowy (Poręba
671m npm), szybowisko na Szybowcowej 561m npm, a
nawet droga krzyżowa na wzniesieniu Górzec 445m npm .
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FOT. 3

Zdobywając Skopiec można podjechać aż do
Przełęczy Komarnickiej od strony Komarna,
czego raczej nie polecam, ponieważ w ogóle
nie poznamy tych gór. Pojazd można
pozostawić w miejscowości Radomierz  (niem.
Seiffersdorf), wzmiankowanej już w 1305 roku
jako Sifridi villa. bezpośrednio przy wieży, gdzie
znajduje się parking. Wieża widokowa (fot. 3) to
pozostałość po kościele, który został rozebrany
w 1849 roku. Pochodzi z przełomu XV i XVI
wieku, posiada sześć kondygnacji i powstała na
rzucie kwadratu. Ciekawostką jest fakt, że do
dziś w wieży znajdują się pochodzące z XVI
wieku dzwony (fot. 4), ufundowane przez
właścicieli Radomierza oraz wielu majątków i
miejscowości w Kotlinie Jeleniogórskiej –
rodzinę Schaffgotschów.

FOT. 4

Z platformy widokowej rozpościerają się wspaniałe widoki na pobliskie pasma - Góry Kaczawskie, Rudawy
Janowickie, Karkonosze, a nawet Góry Izerskie. Niebieskim szlakiem docieramy do miejscowości Komarno,
po drodze podziwiając widoki na Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze (fot. 5) i Sokoliki, gdzie odbijamy w
prawo i dochodzimy do stanicy konnej.
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FOT. 5



Przy szałasie „Muflon” (fot. 6) można chwilę odpocząć.
Po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem, może
on przygotować ognisko lub grilla. Przechodzimy przez
łąki i pastwiska, stokiem góry Baraniec 720m npm z
charakterystycznymi masztami telefonii komórkowej i
dochodzimy do rozdroża Pod Skopcem 705m npm.
Chwila oddechu, podejmujemy atak szczytowy i...po
minucie zdobywamy SKOPIEC 724 m npm - najwyższy
w Górach Kaczawskich. Wszyscy zadowoleni,
wymieniamy wrażenia z ataku szczytowego,
odpoczywamy. Ja jeszcze odnajduję Punkt Pomiarowy,
i czas zbierać się do zejścia... Schodzimy do Przełęczy
Komarnickiej i trafiamy na dość ciekawą i oryginalną
rzeźbę zatytułowaną "Into The Blue", czyli Droga w
Błękit (fot. 7) - dzieło artystyczne przedstawia kolorowe
drzewo z butami..., zostało wykonane w 2013 r. przez
lokalną artystkę Magdalenę Osak. Pomnik został
wykonany na uschniętej czereśni, na której
umieszczono kilkanaście pomalowanych na żywe
kolory butów, które idą w stronę błękitnego nieba.
Niebanalny pomysł sprawia, że wędrówka staje się o
wiele ciekawsza i atrakcyjna. Tutaj zamieniamy szlak
niebieski na żółty i schodzimy do miejscowości
Komarno (niem. Kammerswaldau). Pierwsze wzmianki
na temat wsi pochodzą z 1305 r Z zapisków wynika
też, że przed II wojną światową funkcjonowały tu 4
obiekty noclegowe (jednym z nich była karczma
sądowa).
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FOT. 6

zdjęcie  z 2013 roku 

 W centrum miejscowości stoją dwa kościoły obok siebie. Pierwszy to kościół ewangelicki św.Jacka 
 wzniesiony w latach 1769-72. Po wojnie był używany jako kościół filialny św. Józefa i przeszedł remont w
1961 r. Ucierpiał podczas powodzi w 1997 r. Mniej więcej od tego czasu nie jest już używany, założony
został na planie ośmioboku, nakryty kopułą z potężną sygnaturką. W środku kryje zachowane empory oraz
ołtarz, pochodzące z czasów budowy świątyni. Drugi to kościół filialny św. Jana Chrzciciela,który powstał
prawdopodobnie w początkach XIV w. Przebudowany w końcu XV i na początku XVI w. Rozbudowany w
1780 r., remontowany w 1899 r.  Opuszczony po 1945 r. popadł w ruinę. Odbudowany po 1979 r. Z
pierwotnego założenia zachowała się wieża i część murów oraz kaplica grobowa z 1780 r. Resztę
odtworzono. Obok kościoła znajdują się dwa krzyże kamienne, tzw pokutne - monolityczne, proste i surowe
kamienne formy w kształcie krzyża wznoszone przez zabójców w miejscu popełnionego morderstwa
.Zwyczaj ten przywędrował do Polski z Zachodu, a panował w niej prawdopodobnie od XIII w. do poł. XIX
w. Tak powoli zbliżamy się do końca naszej wędrówki. Ze szlaku żółtego przechodzimy ponownie na szlak
niebieski i wracamy ok 4 km do miejscowości Radomierz i jesteśmy ponownie pod wieżą widokową. Tutaj
kończy się nasza wyprawa. Wszyscy zadowoleni, widoki były, szczyt zdobyty. Poznaliśmy małą część Gór
Kaczawskich, dwie zabytkowe miejscowości, a i trochę kultury na szlaku też było (rzeźba).

 
Tomasz Michalski                        



Wiadomo�ci 
ze szlaku

W tym cyklu artykułów będziemy informować
Państwa, Klubowiczów, górołazów o aktualnej
sytuacji na szlakach, jakie wiodą na koronne szczyty.
Dowiecie się między innymi o tym, w jakim stanie są
szlaki piesze i nasze klubowe pieczątki, jakie zmiany
nastąpiły podczas ostatniej wizyty na szczycie, jak
posuwa się budowa wież widokowych i wiele innych
praktycznych rad i informacji. Artykuły będą zawierać
zdjęcia oraz dokładną datę wizyty na danym szczycie
jednego z naszych klubowiczów, co oznaczone
będzie jako:

Przykład:  Lubomir, stan na dzień 1.01.2021
Serdecznie zapraszamy do lektury, która ułatwi
poruszanie się po koronnych szczytach.

Śnieżnik ( Masyw Śnieżnika), stan na dzień 30.12.2020

Wykopane zostały i uzbrojone fundamenty pod nową wieże widokową. Brak ciężkiego sprzętu na
szczycie.  Pieczątka w dobrym stanie, aczkolwiek podczas mojej wizyty konieczne było jej odśnieżanie.
Była cała zasypana śniegiem. Koniecznie trzeba było uzupełnić butelkę nowym tuszem. Schronisko pod
Śnieżnikiem zamknięte do 17.01.2021!  Taka informacja widnieje na drzwiach wejściowych.
Żółty szlak doprowadzający z Kletna do schroniska w bardzo dobrym stanie.

Mogielica (Beskid Wyspowy),  stan na dzień 6.01.2021
 

Szlaki niebieski od Jurkowa i  zielony od Przełęczy Rydza
Śmigłego śliskie, przedeptane po świeżych opadach śniegu. Na
zejściu przydadzą się raczki. Natomiast szlak żółty od Przełęczy
Przysłop Lubomierski przez Jasień i Krzystonów aż po szczyt
Mogielicy w bardzo dobrym stanie.  Wieża widokowa
nadal nieczynna z powodu złego stanu technicznego. Na szczycie
pojawiła się nowa tabliczka (zielono-biała) z informacją, że szczyt
Mogielicy należy do Korony Beskidów. Pieczątka w bardzo
dobrym stanie, uzupełniony został tusz. Tego dnia, podczas
naszej wizyty na szczycie było bardzo dużo ludzi. Problem z
zaparkowaniem i znalezieniem wolnego miejsca na parkingu
mieszczącym się na Przełęczy Śmigłego.
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Czupel (Beskid Mały), stan na
29.01.2021

 
Szlaki przetarte, w koło panuje piękna zima.
Schronisko na Magurce otwarte, możliwość
zakupienia posiłków na wynos (bardzo pyszna
zupa barszcz ukraiński na gęsto). Poruszając
się po szlaku od schroniska po szczyt Czupla i
odwrotnie należy pamiętać o wyznaczonych i
wytraktowanych śladach i ścieżkach dla osób
poruszających się na nartach biegowych.  ,

Ostrzegamy, by nie lekceważyć wejść na Babią
Górę i Śnieżkę. Proszę kontrolować obecne
warunki pogodowe, pokrywę śnieżną i ogólnie
zmieniającą się pogodę (tutaj zwróć uwagę na
prędkość wiatru). Niestety w ostatnich dwóch
tygodniach miało miejsce kilka akcji
ratowniczych GOPR-u, podczas których
poszkodowanych zostało kilku turystów, którzy,
niestety, nieodpowiednio przygotowali się do
wyjścia w góry.

 
Łukasz Kornatka

NIEBAWEMNIEBAWEM
W SKLEPIEW SKLEPIE
KLUBOWYMKLUBOWYM

Za niespełna trzy tygodnie w klubowym
sklepie pojawi się mapa-plakat Korony Gór
Polski w zestawie z mazakiem
suchościeralnym. Wymiary mapy to 100 x
50 cm. Mapa podwójnie listwowana, co
zwiększa znacząco jej trwałość.
Przewidziane są pola, w których będzie
można wpisać datę zdobycia
poszczególnych szczytów. Mapa wysyłana
będzie w odpowiednio zabezpieczonych
tubach.
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Archiwum spotka�
klubowych

XXXVIII Wyprawa klubowa 
Skopiec i Wysoka Kopa

Na godzinę 15:00 w piątek 7 czerwca
2019 roku planowany był początek
XXXVIII Klubowej Wyprawy, jednak
tego dnia wielu członków Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski można
było już z samego rana spotkać na
okolicznych szlakach Karkonoszy czy
Rudaw Janowickich. Wszyscy z
różnych stron Polski podążali prężnym
krokiem, aby czym prędzej dotrzeć do
Ośrodka Wypoczynkowego HALNY w
Szklarskiej Porębie. Z każdą minutą
przed miejscem naszego pobytu
pojawiały się nowe osoby serdecznie
witając się nawzajem. Opowieściom i
uściskom nie było końca jednak każdy
chciał dokonać rejestracji, aby
odebrać upragnioną smycz
wyprawową – tym razem w barwach
słońca – tak, aby jutro dopisała nam
pogoda.

Po rejestracji orszak klubowiczów ruszył w kierunku „Królowej Karkonoszy" - naszej stołówki – na
obiadokolację. Po krótkim przywitaniu zebranych przystąpiono do podawania pierwszego dania. Zupa
pieczarkowa była bardzo smaczna – niemal na każdym stole było widać chętnych na dolewkę. Na drugie
danie podano tradycyjny kotlet schabowy z ziemniaczkami oprószonymi koperkiem, a także świeżą
surówką i kompotem. Najedzeni do syta członkowie wyprawy ruszyli do swoich pokoi na krótki odpoczynek. 
O godzinie 17:30 rozpoczęło się planowane posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski w celu
weryfikacji koronnych osiągnięć kandydatów zarówno do tytułu wielokrotnego Zdobywcy, jak i osób
broniących tytułu po raz pierwszy. Dzięki nowym tabliczkom identyfikującym poszczególne zespoły
weryfikacyjne każdy kandydat ze swoją książeczką ruszył z uśmiechem pod właściwy numer. Tabliczki
zachwyciły wszystkich, zarówno jakością wykonania, ekologicznym materiałem, jak i pięknym motywem
górskim. Do weryfikacji przystąpiło łącznie 15 osób podzielonych na 9 zespołów. Obrady przebiegły
sprawnie, pomimo że jeden klubowicz dotarł na ostatnią chwilę – niczym ulewa w Bieszczadach w
słoneczny dzień.
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Po dopełnieniu wszelkich formalności Loża zakończyła obrady, by wraz z pozostałymi uczestnikami
wprawy udać się na wieczór regionalny. Naszym gościem był Pan Zbigniew Bogaczyk – ratownik Grupy
Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratowniczego. Z ogromnym zaciekawieniem cała
grupa słuchała fascynujących opowiadań – niemal z pamiętnika ratownika – Pana Zbigniewa, ale również
historii miasta Szklarska Poręba i Gór Izerskich. Jednak największą atrakcją spotkania były opowieści o
lawinach, które występują w Karkonoszach. Czyżby ktoś szykował się na zdobycie Zimowej Korony Gór
Polski?! Największą obawą części grupy okazała się możliwość utraty oka po trafieniu sondą przez
ratownika poszukującego porwanych przez lawinę. Dobrym sposobem na uniknięcie takiej tragedii będzie
przestrzeganie zasad właściwego poruszania się po szlakach i bezwzględnego stosowania się do
ostrzeżeń lawinowych. Tymczasem Nasz Gość Ratownik otrzymał liczne brawa za swój wykład, po czym
odjechał machając nam na pożegnanie.
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Wieczorem uczestnicy wyprawy podzielili się na podgrupy: Panowie oglądali wspólnie mecz Polska –
Macedonia, inni opowiadali kolegom i koleżankom o swoich podróżach, zdobytych szczytach, pomnikach
historii, zamkach czy nowych miejscach z pięknymi turystycznymi pieczątkami. Pozostali natomiast udali
się na spoczynek przed jutrzejszą wyprawą. Niektórzy szybko się zaaklimatyzowali. Noc upłynęła
spokojnie.



Punkt 8:20 wszyscy siedzieli wygodnie na swoich miejscach w jednym z dwóch podstawionych autokarów.
Po odliczeniu uczestników kierowca ruszył w kierunku Gór Kaczawskich do Komarna, albowiem góra
Skopiec była pierwszym celem naszej wyprawy. Góry Kaczawskie graniczą między innymi z Rudawami
Janowickimi, Kotliną Jeleniogórską i Pogórzem Izerskim. Rejon tych gór zwany jest Krainą Wygasłych
Wulkanów, a także słynie z pięknych widoków. Po niecałej godzinie docieramy do Komarna, przy pętli
autobusowej – przystanku powyżej starego kościoła ewangelickiego, gdzie wysiadamy i prężnym krokiem
ruszamy w górę szlakiem żółtym. Po kilkunastu minutach docieramy do słynnego drogowskazu – pomnika
obuwia wędrowców, gdzie niejeden robi sobie pamiątkowe zdjęcie. Jednak naszym oczom ukazuje się
niemalże cud natury – łubinowa łąka, która tworzy idealny pierwszy plan do spektakularnych ujęć
Karkonoszy we mgle. Niechętnie opuszczamy to magiczne miejsce i udajemy się dalej szlakiem, po chwili
docierając do rozdroża, gdzie skręcamy na Skopiec. Tylu ludzi na szczycie dawno nikt tam nie widział,
wielu cierpliwie czekało, aby odbić sobie pieczątkę w książeczce i zrobić pamiątkowe zdjęcie ze znakiem i
skrzyneczką. Następnie ogłoszono chwilę dla fotoreportera i grupa zebrała się do wspólnego zdjęcia.
Szybkie tempo pozwoliło na zaoszczędzenie trochę czasu i wielu wybrało się jeszcze zdobyć pobliski
Baraniec z widocznym masztem oraz Folwarczną. W drodze powrotnej urządzono kilka sesji zdjęciowych
na łubinowej łące, z którą szczególnie dobrze komponowały się nowe koszulki klubowe dla Pań. Przy
autokarach zrobiono chwilę przerwy, kto miał, to zjadł jakąś przekąskę, po czym odliczono zebranych i
zarządzono odjazd do Jakuszyc.

Skoro świt każdy pakował swój plecak, tak aby był
gotowy jeszcze przed śniadaniem. Poranek przywitał
nas ładną pogodą i zapowiedzią dobrego dnia na
wędrowanie. Grupa udała się na śniadanie w formie
stołu szwedzkiego. Na stołach piętrzyły się stosy
kanapek, więc nie ma wątpliwości, że każdy najadł
się do syta.
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Przejazd upłynął na różnych opowieściach bardzo szybko
i zanim się spostrzegliśmy, byliśmy już na Polanie
Jakuszyckiej – punkcie początkowym naszej wędrówki.
Kolekcjonerzy pieczątek ruszyli do restauracji, a pozostali
w kierunku szlaku. Pogoda była idealna, a szlak bardzo
przyjemny. W doborowym towarzystwie odcinek do
rozdroża pod Cichą Równią był niczym niedzielny spacer.
Jednak w miejscu, gdzie czerwony szlak skręcał w lewo w
las Dorota – świeżo upieczona Zdobywczyni Korony Gór
Polski – ogłosiła postój, a następnie wznowiła marsz
kierując sprawnie ruchem niczym doświadczony policjant
ruchu drogowego na Placu Inwalidów w Warszawie. Kręty
szlak prowadził nas do góry, a jednocześnie korony drzew
dawały przyjemny cień. Po przeprawie przez uszkodzoną
kładkę i pamiątkowej fotografii grupa ruszyła dalej zdobyć
drugi cel wyprawy, czyli najwyższy szczyt Gór Izerskich –
Wysoką Kopę. Góry te charakteryzują się wyjątkowo
srogim klimatem. Hala Izerska w Dolinie Izery nazywana
jest polskim biegunem zimna. Prawdziwym fenomenem
jest jednak fakt, iż występuje tu kosodrzewina na
wysokości ok. 800 metrów, co jest zjawiskiem
niespotykanym. Choć mam wrażenie, że wielu osobom
rejon ten kojarzy się ze słynnymi naleśnikami z jagodami
w Chatce Górzystów, po które trzeba stać w kolejce
przypominającej czasy PRL-u. Czyżby nasi klubowicze
byli łasuchami?
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Zdobywamy szczyt Wysokiej Kopy, który jest
ostoją cietrzewi. Choć na szczycie brak
skrzyneczki z pieczątką, kolejka do znaku z jego
nazwą jest ogromna. Jedni robią zdjęcia, inni
robią sobie przerwę na przekąski, a jeszcze inni
po prostu odpoczywają i cieszą się z widoków na
otaczającą nas przyrodę. Naszym następnym
przystankiem jest Kopalnia Stanisław, do której
docieramy spokojnym marszem. Ekspozycja robi
wrażenie na wielu osobach, a ogrom kopalni
zapiera dech w piersi. Poszukiwaczy kwarcu nie
brakuje. Ekscytacji dodaje fakt, iż jest to najwyżej
położona kopalnia z zakładem wydobywczym w
środkowej Europie. Kopalnia Stanisław jest
interesującym przystankiem w drodze do
Schroniska na Wysokim Kamieniu. Po drodze
mijamy także wiele ciekawych formacji skalnych,
na które niejedna osoba się wspina po lepsze
widoki. W schronisku odpoczywamy przy
pysznym jabłeczniku, którego nie powstydziłaby
się żadna cukiernia w Krakowie. Pamiątkowych
pieczątek do książeczek tu nam nie brakuje, a
kolejka żeby je odbić,nie ma końca. Po piękne
widoki na Śnieżne Kotły wspinamy się na szczyt
Wysokiego Kamienia. Po chwili wytchnienia
ruszamy do Szklarskiej Poręby. 

https://kgp.info.pl/sklep/


Szczęśliwi klubowicze udają się do
swoich pokoi, aby przygotować się
do obiadokolacji. Po zdobyciu
dwóch koronnych szczytów
wszystkim dopisuje apetyt i
karkówka z ziemniaczkami oraz
surówką z rzepy znika
błyskawicznie z talerzy. Jednak
przed nami jeszcze wieczór
klubowy. Płomień ogniska zaprasza
nas do ogrzania się, albowiem
wieczór jest dość chłodny. W myśl
zasady, że nikt nie wraca do domu
z pustymi rękoma każdy uczestnik
wyprawy otrzymuje upominki oraz
dyplom klubowy. Wyprawowa
pieczątka w barwach fioletu z
symbolem Ducha Gór jest odbijana
we wszystkich książeczkach, a przy
ognisku pieką się kiełbaski lub
kromki chleba.

W niedzielny poranek widać pierwsze wyruszające w trasę samochody. Śniadanie dodaje nam energii,
jednak widać smutek na wielu twarzach na myśl o zbliżającej się rozłące – nieuchronny koniec wyprawy się
zbliża. W uroczystym pasowaniu nowych Zdobywców Korony Gór Polski uczestniczą zebrani członkowie
naszego wspólnego spotkania. Wielokrotni Zdobywcy także otrzymują dyplomy, po czym wspólnie
śpiewamy pieśń klubową i żegnamy się w uściskach – do zobaczenia na kolejnej wyprawie! Cześć Górom!
Górom cześć!
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Czarny Kot



Zakochani w g�rach
 

 

walentynkowy konkurs KGP
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Zakochani w Górach



Korona Gór Polski jest znakiem towarowym Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, chronionym prawnie, zarejestrowanym w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie jej przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. Dotyczy to nie tylko

sprzedawania jakichkolwiek wyrobów opatrzonych tą nazwą, ale także organizowania imprez i wycieczek powiązanych z zdobywaniem
Korony Gór Polski. Wykorzystywanie nazwy oraz dokonywanie przedruków wszelkich materiałów związanych z Koroną Gór Polski

dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Klubu Zdobywców Korony Gór Polski


