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Spis tre�ci



   Oddajemy na Wasze ręce kolejny numer klubowej
gazety podróżniczej KGP. Ten i następne numery
wciąż będą kształtowały rozwój pisma. Szczególną
uwagę oczywiście skupiamy na koronnych szczytach
nie zapominając jednak o tym co w górach warto
zobaczyć, tak aby zdobywanie KGP było zarówno
przygodą turystyczną, jak i krajoznawczą.
Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy
o historii i kulturze terenów, które odwiedzamy. Zdo-
byta w ten sposób wiedza często jest przyczynkiem
do czerpania radości poznawczych i rozwoju wiedzy
z zakresu historii i geografii. Dzielenie się zdobytą
wiedzą z innymi stanowi niewątpliwie dodatkową
nagrodę zwieńczając trud jaki ponosi się podczas
zdobywania Korony Gór Polski. 
   

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

   W tym numerze KGP kontynuujemy rozpoczęte
wątki, ale też powiększamy pismo o nowe zasoby
związane z tematyką górską. Serdecznie wszyst-
kich zachęcamy do przeczytania miesięcznika.
Każdy czytelnik, który zapoznał się z materiałem
zawartym w otrzymanym numerze jest dla nas
nagrodą i w ten sposób sprawia nam bardzo dużo
radości. Dlatego prosimy Was serdecznie o roz-
powszechnianie informacji o tym, że Klub
Zdobywców Korony Gór Polski wydaje darmowy e-
magazyn klubowy. 

Z góry za wkład włożony w popularyzację
czasopisma dziękujemy.  



   Planując zdobywanie Korony Gór Polski z
pewnością zastanawialiście się, który szczyt
będzie najtrudniejszy, a która wyprawa
najdłuższa. Każdy zapewne wskaże, że
największe trudności będą na Rysach i
owszem, jest to bardzo wymagający szczyt.
Jednak mamy dwie „perełki”, które jeśli chodzi o
stromiznę, na pewno zostaną Wam w pamięci
na dłużej. To słynna „ściana płaczu”, którą
prowadzi czerwony szlak na Lackową oraz
wejście żółtym szlakiem na Waligórę od
schroniska „Andrzejówka”.  

   SCHRONISKO ANDRZEJÓWKA
   Zapraszam więc dzisiaj  w Sudety Środkowe
na wspólne zdobywanie Waligóry. W przypadku
tej wyprawy nie ma przynajmniej problemu z
zaparkowaniem samochodu, ponieważ przy
samym schronisku znajduje się duży, bezpłatny
parking. Słowo „duży” może jednak okazać się
zwodnicze w słoneczny weekend, więc warto
przyjechać tu wcześnie rano. Do Andrzejówki
można również dojechać autobusem wał-
brzyskiej komunikacji miejskiej. Linia nr 12 ma
przedłużoną trasę przez Rybnicę Leśną aż do
pętli pod Waligórą. Stąd jest już dosłownie
kilkanaście kroków do schroniska. Ale uwaga -
w rozkładzie jazdy linii nr 12 jest tylko kilka
kursów przedłużonych.
   

   Drewniany budynek „Andrzejówki” położony na
wysokości 793 m n.p.m. ma charakter typowego schro-
niska górskiego i mimo, że jest stosunkowo "młody" (rok
budowy 1933) ma specyficzną "górską" atmosferę. Tak
oto piszą o sobie gospodarze: 

"Warto tu zaglądać także poza weekendem czy
sezonem, kiedy Andrzejówka pozbawiona tłumu
"spacerowiczów w szpilkach" lub narciarzy tchnie
"górską nostalgią". Wtedy można tu spotkać
"górskich wyjadaczy" snujących swoje opowieści
nad kubkiem herbaty... Wdychając delikatny zapach
starych drewnianych belek poczuć dawną atmosferę
górskich wędrówek..."
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Szlakami KGP
Wyprawa nr 2 - Waligóra

ze schroniska „Andrzejówka”

Ó Ó

WIDOK NA WALIGÓRĘ SPOD SCHRONISKA



   Schronisko oferuje 35 miejsc noclegowych
oraz pyszną kuchnię, o której możecie
przeczytać:
   "W andrzejówkowej spiżarni trzymamy
świeże warzywa, suszone wędliny i sery. W
piwnicy mamy składzik na wino, którego
zapach po podgrzaniu z przyprawami roz-
chodzi się po całej sali. W menu dla gości
mamy dania vege, ale znajdzie się też coś
na boczku, górskim serze i śmietanie."
   Będąc w tym miejscu pamiętajcie także o
pieczątce do książeczki KGP. Waligóra leży w
Górach Suchych, które są pasmem Gór
Kamiennych i jest ich najwyższym szczytem o
wysokości 936 m n.p.m. Jeśli chodzi o budo-
wę geologiczną, to przeważają tu skały wulka-
niczne jeszcze z czasów permu. Są to głównie
melafiry i porfiry. Choć Góry Kamienne nie
należą do wysokich, to jednak ich ukształto-
wanie obfituje w strome zbocza i głębokie do-
liny, co nadaje im bardzo malowniczy obraz.
   Ruszajmy jednak na szczyt. Tuż powyżej
schroniska na Przełęczy Trzech Dolin znaj-
duje się tablica informacyjna rejonu. Na jed-
nym ze szlakowskazów zobaczycie niewinną
informację o 15 minutach do szczytu. 

WĘZEŁ SZLAKÓW NA PRZEŁĘCZY TRZECH DOLIN
Niech Was nie zwiedzie ta liczba. Jest to oczywiście
możliwe, ale na pewno nie zimą i wymaga dobrej kondycji,
a i tak zakończy się zapewne zadyszką. 
   Na przełęczy znajduje się węzeł szlaków turystycznych.
Przełęcz posiada malownicze trasy biegowe i zjazdowe z
licznymi wyciągami narciarskimi na stokach o różnym
stopniu trudności. Corocznie od lat 80. XX wieku w oko-
licach przełęczy rozgrywana jest w lutym popularna
międzynarodowa impreza narciarska o nazwie Bieg
Gwarków. 
   Wybieramy ambitnie żółty szlak. Droga szybko nabiera
stromizny. Czasami konieczne jest nawet użycie rąk.
Zdecydowanie nie polecam tej drogi, kiedy jest mokro i
ślisko, a zimą trasa ta jest, moim zdaniem, tylko dla
doświadczonych w turystyce zimowej, wyposażonych
obowiązkowo w raczki i kijki trekingowe. Dla złapania
oddechu warto co jakiś czas się zatrzymać i spojrzeć za
siebie na przełęcz i schronisko.
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WIDOK NA PRZEŁĘCZ TRZECH DOLIN

PODEJŚCIE ŻÓŁTYM SZLAKIEM



Stromo jest praktycznie do samego końca
trasy. Szczyt jest zarośnięty drzewami, więc
widokami się nie nacieszycie. Stała tu dawno
temu wieża widokowo-triangulacyjna, jednak
ze względu na zły stan techniczny została
rozebrana. Znajdziecie tu za to kamienną
płytę, obelisk z wygrawerowaną nazwą
szczytu i wysokością. Jest też oczywiście
tradycyjna tabliczka na drewnianym słupie. To
są najlepsze miejsca do fotograficznego
udokumentowania wejścia. 

KAMIENNA TABLICA NA SZCZYCIE

SZCZYT WALIGÓRY ZIMĄ

Jeśli bardzo się nie spieszycie, to nie polecam
schodzić tą samą drogą (szkoda kolan), lecz
wybrać dłuższy, ale bardzo przyjemny space-
rowo wariant przez Rozdroże Pod Waligórą.
Dojdziemy tam kontynuując wędrówkę szla-
kiem żółtym.
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DROGA Z ROZDROŻA DO ANDRZEJÓWKI

W przypadku trudnych warunków zimowych oraz dla osób
o słabszej kondycji polecam wariant w obie strony właśnie
przez Rozdroże pod Waligórą.

Na Rozdrożu, gdzie schodzą się szlaki niebieski i czarny,
znajduje się nowa, obszerna wiata. Do Andrzejówki wró-
cimy właśnie tymi dwoma szlakami wygodną, szeroką
drogą.



Wariant 1: 
Wejście żółtym szlakiem od
Andrzejówki, zejście tą
samą trasą. 

WARIANTY TRASY:
 

Wariant 2: 
Wejście żółtym szlakiem od
Andrzejówki, zejście żółtym
szlakiem do Rozdroża Pod
Waligórą i dalej szlakiem
czarnym, i niebieskim do
Andrzejówki.

Wariant 3: 
Wejście i zejście przez
Rozdroże Pod Waligórą

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.
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Jaro Sobota



Z Klubową Kartą Górską 
w schronisku Andrzejówka uzyskasz

nawet 25% zniżki na noclegi. 
Podczas wędrówki po Górach

Kamiennych skorzystaj z obiektu
rekomendowanego przez klub.

Obiekty
rekomendowane
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https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/


Karta Klubowa 
Stara i Nowa

HISTORIA KARTY KLUBOWEJ
   Nie bez trudu dotarłam do klubowicza, który w swoim
domowym archiwum przez lata zgromadził sporo ciekawych
klubowych pamiątek. Od niego też usłyszałam ciekawą his-
torię Karty Klubowej.
   Jak z pewnością wszyscy wiecie, początki Klubu Zdobyw-
ców KGP sięgają 1997 roku i związane są z miesięcznikiem
krajoznawczo-turystycznym „Poznaj swój kraj”, wydawanym
przez Oficynę Wydawniczą AMOS. W tym czasie redaktorem
naczelnym czasopisma był Janusz Sapa, zaś sekretarzem
Anna Orlicka. W moim odczuciu za pierwszą Kartę Klubową
można uznać Kartę Prenumeratora „Poznaj swój kraj”.
Karta ta upoważniała do korzystania z przywilejów przysłu-
gujących prenumeratorom miesięcznika. Nie były to liczne
przywileje, można powiedzieć, że dość skromne. 
Wydając Kartę Prenumeratora pomysłodawcy uznali, że pre-
numerata tego czasopisma wśród klubowiczów pomoże roz-
wijać się czasopismu, utrzymać jego dotychczasowy nakład i
w niewielkim stopniu zasili budżet Klubu liczącego zaledwie
kilkadziesiąt osób. Początki nie były łatwe i nie zapowiadały
szybkiego sukcesu.

   W czasach, gdy reklama nie była powszechna i łatwo dostępna, gdy o Facebooku, Instagramie czy
Bookingu nikt nie słyszał, reklama na łamach gazety pozwoliła pozyskać do współpracy z Klubem ponad 30
obiektów noclegowych. Część z nich współpracuje z Klubem do dzisiaj. Równolegle do Karty Prenu-
meratora w 2005 roku pojawiła się Karta Klubowa Klubu Zdobywców KGP z logo przypominającym
odznakę klubową.

9

   W tym czasie miesięcznik „Poznaj swój kraj” był jedynym źródłem informacji o szczytach koronnych i
działalności Klubu Zdobywców KGP. Na łamach miesięcznika klubowicze mogli prowadzić polemikę,
opiniować i proponować nowe kierunki rozwoju Klubu. Pomimo znacznego przypływu nowych klubowiczów,
zainteresowania prenumeratą nie było.



   W trudnych dla Klubu czasach, gdy na szali
ważyły się losy czasopisma „Poznaj swój kraj”,
postanowiono wydać cegiełki na rozwój i po-
moc w jego ratowaniu. Nie było zrzutek.pl, ale
była dobra wola. Z pomocą ruszyła fantas-
tyczna grupa miłośników miesięcznika i pasjo-
natów gór, dla których Klub był rodziną ludzi o
wspólnych pasjach i zainteresowaniach.
   W połowie 2012 roku główny udziałowiec
miesięcznika „Poznaj swój kraj”, Paweł
Cukrowski, przejął czasopismo i został jego
naczelnym redaktorem. Z nowym wydawcą nie
udało się wynegocjować dogodnych dla Klubu
warunków współpracy. Klub Zdobywców KGP
pozostał jednak pod opieką Oficyny Wydaw-
niczej AMOS. 
   Dla utrzymania Klubu oraz stałego kontaktu z
klubowiczami Janusz Sapa i Anna Orlicka-
Sapa postanowili wydawać biuletyn „Wciąż
wędrujemy”. Zaistniała sytuacja wymusiła nie-
jako kolejną zmianę w wizerunku karty. Róż-
nica polegała na zmianie klubowego logo.
Spostrzegawczy obserwator z pewnością
dostrzeże, że w miejsce poprzedniego zapisu
"poznaj swój kraj" wprowadzono zapis:
"istnieje od 1997 r".
   Wśród swoich klubowych pamiątek odna-
lazłam Kartę Klubową wydaną w 2016 roku, na
której oprócz klubowego logo widnieje odznaka
Klubu Znawców Polskich Pomników Historii,
działającego od 2009 roku przy Klubie Zdobyw-
ców KGP.
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   Nowe technologie, liczne środki masowego przekazu
wymusiły konieczność przeprowadzenia szeregu zmian
w organizacji i działaniach Klubu. Od 2016 roku
kierowania Klubem podjęli się Iza i Łukasz Lisowie.
Wprowadzając zmiany nie zapomnieli o tradycyjnych
Kartach Klubowych, które w stosunku do poprzedni-
czek wyróżniała nowa szata graficzna, kolorystyka oraz
nowe logo.



KARTA KLUBOWA DZISIAJ
   Obecnie Karta Klubowa to nie tylko stale poszerzająca się baza noclegowa, ale i takie miejsca, które
Wam – naszym klubowiczom pozwolą aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności czy też
uzupełnić niezbędny sprzęt przed zimową wyprawą górską, letnim biwakiem lub rodzinną wycieczką. 
Z wielką uwagą słuchamy Waszych podpowiedzi i dokładamy wszelkich starań, aby Klubowa Karta
Górska spełniła oczekiwania każdego klubowicza. Dzięki Waszym wskazówkom zaprosiliśmy do współ-
pracy Szkołę Górską REP, która oferuje kursy wspinaczki skalnej na drogach ubezpieczonych i z własną
asekuracją, a także szkolenia z zimowej turystyki wysokogórskiej prowadzone w Sudetach i Tatrach. 
Dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze ski touringiem propozycję współpracy przyjął
Freetours.pl. Oprócz szkoleń w Beskidach i Tatrach w swojej ofercie posiada również wyjazdy do Gruzji i
w Alpy.  
   Instruktorzy obu szkół to wykwalifikowana i profesjonalna kadra ludzi młodych, pełnych zapału i energii.

   Rok 2020 to kolejne spore zmiany w działalności Klubu, a co za tym idzie i w samej technice wydawanej
karty. Od 2 lat Klubowa Karta Górska jest kartą plastikową, z piękną górską grafiką, kodem QR i klubowym
pozdrowieniem Cześć Górom!
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Agroturystyka „Ptasi Śpiew”
Dom Turystyczny „Pod Wieżycą”
Ośrodek Turystyczny „Bolko”
Ośrodek Turystyczny „Menos”
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczna Zagroda”
Schronisko „Na Śnieżniku”
Schronisko Górskie „Orzeł”

Bacówka PTTK „Na Krawcowym Wierchu”
Dom Wypoczynkowy „Trzy Korony” i „Bar Groń”
Ośrodek Szkoleniowo-Turystyczny „Dworek
Gorce”
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pod
Kamiennikiem”
Ośrodek Wypoczynkowy „Helena”
OW „Cztery Pory Roku”
Schronisko Górskie PTTK „Na Wielkiej Raczy”
Schronisko PTTK „Na Kudłaczach”
Schronisko PTTK „Na Przehybie”
Schronisko PTTK „Na Starych Wierchach”
Schronisko PTTK „Na Turbaczu” 
Schronisko PTTK "Na Luboniu Wielkim"

Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka”

   Wśród naszych obiektów rekomendowanych na
wyróżnienie i podziękowania zasługują te, które są z
nami od wielu, wielu lat. Bazę noclegową stanowią: 

w Sudetach:

w Karpatach: 

w Górach Świętokrzyskich:

Domek  Glinno77
Domki „Przystań nad Bobrem”
Gościniec „Kowalova”
Pensjonat „Pod Chmielarzem”
Pensjonat  „Pod Smerkami”
Schronisko PTTK „Andrzejówka”

Camp66
Dom Wypoczynkowy „Koliba”
Pensjonat „Jurkowski” 
Pokoje „Nad Czarną Wodą”
Schronisko PTTK „Samotnia”
Willa „Maciejka”

   Ogromnie cieszą nas obiekty, które pomimo
obecnie trudnej sytuacji w Polsce zdecydowały się
dołączyć do naszej bazy noclegowej:

w Sudetach:

w Karpatach:

   Nie można zapomnieć o profesjonalnie wyposa-
żonej Wypożyczalni Turystycznej w Katowicach
zapewniającej możliwość wypożyczenia sprzętu
turystycznego niezbędnego podczas górskich wę-
drówek i biwaków.

   Na przestrzeni 24 lat istnienia Klubu Karta Klubowa była jego nieodłącznym elementem. I choć stara
karta w niczym nie przypominała obecnej, to od samego początku przyświecał jej ten sam cel – wsparcie
działalności rozwijającego się Klubu. Nie zapominajmy, że nasz Klub Zdobywców KGP jest jedynym i nie-
powtarzalnym w skali całego kraju. 

Składam serdecznie podziękowania Krzysztofowi Pelcowi za ogromną pomoc w napisaniu tego artykułu.
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   Kocham klimaty górskie, ale nie mniejszą miłością darzę jedzenie i regionalne potrawy. Lubię kuchnię
Bieszczad i Podkarpacia, gdyż jest różnorodna, a potrawy mają wdzięczne nazwy.

Podr�że kulinarne
Fuczki łemkowskie/bieszczadzkie

Proziaki, fuczki, hreczanyki, warenyky i wiele, wiele
innych pysznych dań o ciekawie brzmiących
nazwach znajdziecie w kuchni bieszczadzkiej. 
Jej największym bogactwem jest właśnie
różnorodność wynikająca z wielokulturowości, np.
Bojków i Łemków – dawnych mieszkańców tych
ziem. Ich potrawy były proste i raczej biedne, bazą
były głównie ziemniaki, kasze, grzyby, ryby oraz
zioła.
Łemkowie i Bojkowie wykorzystywali
dobrodziejstwo lasów i łąk, jadali niewiele mięsa, a
zimą i na przednówku często jadali kiszone w
sezonie ogórki i kapustę, które dostarczały
witaminę C, a gotowane na kapuścianym kwasie
polewki z dzikimi roślinami (dziś nazwalibyśmy je
chwastami), zagęszczane grochem, fasolą, 
 kaszami, syciły i rozgrzewały. 
Aż do końca XIX wieku zbożem, które odgrywało
najważniejszą rolę w kuchni bieszczadzkiej z
pogranicza, był owies. Tereny te nazywane były
wówczas "ziemią owsianą". Z owsa robiono mąkę,
kaszę, wypiekano chleb owsiany. Do wielu
mącznych potraw dodawano właśnie mąkę
owsianą. Z czasem zastąpiła ją mąka pszenna.

Miłośnicy dawnych smaków znajdą tu sporo
propozycji dla siebie. Dania zachwycą wegetarian,
ale wegan również – bo czyż pierogi z kaszą
gryczaną, cebulą, pokrzywą i czosnkiem
niedźwiedzim, tak zwane  warenyky hryczane nie
brzmią pysznie? A fuczki -  proste placki z ciasta
naleśnikowego i kiszonej kapusty nie powodują, że
robicie się głodni?
Oryginalny przepis na fuczki jest dla mnie
drogowskazem, a smak i dodatki dopasowuję do
swoich kubków smakowych. Są dwie szkoły - 
 placki można przygotować z obgotowanej kapusty
lub surowej. Ja preferuję drugą opcję, smak jest
bardziej wyrazisty. Ale Wy eksperymentujcie i 
 kierujcie się swoim smakiem.  Placki możecie
podać z kwaśną śmietaną, sosem czosnkowym,
albo tak jak ja, z sosem grzybowym. Dla mnie to
samodzielne, pyszne danie.
Fuczki można doprawić do smaku majerankiem
lub cząbrem, który wspomaga trawienie.
Doprawiajcie je według uznania, możecie dodać
np. kminek, jeśli lubicie.
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200g kiszonej kapusty
1 jajko
200 ml wody albo mleka roślinnego (może być  zwykłe mleko)
150g mąki pszennej lub owsianej
sól i pieprz do smaku

olej do smażenia 

Kapustę odciskam i siekam na drobno
Z jajka, wody i mąki robię ciasto naleśnikowe, doprawiam szczyptą soli i pieprzu
Dodaję posiekaną kapustę kiszoną i przyprawy
Odstawiam na kilka minut
Smażę na oleju po 2-3 minuty z każdej strony. Podaję gorące, chociaż zimne też są wyborne.
Smacznego

Fuczki łemkowskie/bieszczadzkie

Składniki:

      opcjonalnie: cząber, majeranek, kminek

Przygotowanie:
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Kasia

OGŁOSZENIE
Loża Zdobywców 

   W związku z dalszą niepewną sytuacją epidemiczną przewidziane kwietniowe spotkanie weryfikacyjne w
Sanoku stanęło pod znakiem zapytania. W pierwszym tygodniu kwietnia zostanie podjęta ostateczna
decyzja co do  ewentualnego odwołania tej imprezy. Nasze spotkania wyróżniają się mocno integracyjnym
charakterem i trudno jest zachować wszystkie przewidziane obostrzenia i rygory, nie wspominając już o
tym, że obecnie maksymalna ilość osób na zgromadzeniu jest bardzo niska i nie sposób jest się do niej
dostosować. W naszym lożanckim gronie padają różne propozycje ominięcia prawa, ale nadal odpowie-
dzialność za ewentualne trudne sytuacje spada na organizatorów, gdyż oficjalnie spotkań takich póki co nie
można robić. Wyczekujemy momentu, gdy rząd otworzy na nowo możliwość organizowania takich imprez
jak np. wesela. W takiej sytuacji bezspornie i w normalny sposób będziemy mogli zwołać posiedzenie Loży
Zdobywców i z honorami klubowymi według naszych tradycji pasować kolejne osoby na Zdobywców
Korony Gór Polski. W tym numerze w dziale archiwum spotkań klubowych możecie zobaczyć i przeczytać,
jak to wygląda na takich zjazdach klubowych.  Jeżeli sanockie spotkanie nie dojdzie do skutku, to dla
wszystkich chętnych po raz trzeci uruchomimy możliwość zdalnej weryfikacji swojej KGP.
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G�rski zieleniec
Czosnek niedźwiedzi - moc 

w zielonych liściach.
 Wiosna…pobudza do życia, idzie nowe.

   Pierwsze jej roślinne zwiastuny budzą się z
zimowego snu i nieśmiało zerkają w stronę słońca.
Przebudził się także niedźwiedź i niezgrabnie
gramoląc się z gawry szuka smakowitego kąska.
Jest jedna roślina, której potrzebuje…czosnek
niedźwiedzi. Starogermańska legenda głosi, że
liście dzikiego czosnku są pierwszym posiłkiem
niedźwiedzi po przebudzeniu się ze snu zimowego,
a zawarte w nim wartościowe substancje
oczyszczają    niedźwiedzi   organizm   i   pomagają
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wrócić do aktywności po miesiącach letargu. Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum nazywany także
trzemuchą, czeremszą, babczym czosnkiem, czosnkiem cygańskim lub cebulą czarownic, to roślina, której
właściwości odkryto już w starożytności. Jest jeszcze jedna nazwa: psi czosnek, ale to raczej z powodu
wrażliwości pupili na zatrucia tą rośliną. To nie tylko smaczna i aromatyczna przyprawa, ale również roślina
o leczniczym działaniu.



   W naturze rośnie dziko w runie leśnych zacienionych i wilgotnych lasów liściastych w postaci
rozległych łanów. W dużych skupiskach znajdziemy czosnek w Sudetach, Bieszczadach i innych
miejscach w Polsce. Często spotykany w towarzystwie zawilca żółtego, kokoryczy, złoci żółtej i
podagrycznika pospolitego, z którymi tworzy niesamowite dywany. Rozkwitające łany czosnku
poczujemy z daleka, ale jest to zapach bardziej łagodny i przyjemniejszy niż zapach czosnku
powszechnie uprawianego i używanego w kuchni. Czosnek niedźwiedzi kwitnie od kwietnia do czerwca,
najintensywniej w maju. Kwiaty zapylane są przez trzmiele i muchy, ale radzi sobie także, gdy kwiatów
nie odwiedziły owady, kiedy to niezapylony słupek wygina się dotykając pręcików powodując
samozapylenie. Roślina rozmnaża się głównie przez nasiona.

   Czosnek niedźwiedzi w niczym nie
przypomina tradycyjnego czosnku,
ponieważ w miejscu charakterystycznych
główek ma zielone lancetowate liście,
jednak, podobnie jak zwykły czosnek,
posiada liczne właściwości lecznicze.
   Najsmaczniejsze są młode, zielone liście
kształtem przypominające liście konwalii, o
charakterystycznym czosnkowym
aromacie.
   Gdy zacznie kwitnąć, nie nadaje się do
spożycia, ponieważ staje się łykowaty, a
jego białe kwiatki zawierają trujące
substancje. Aby osłabić nieco
charakterystyczny i mało przyjemny
zapach po spożyciu czosnkowych liści,
należy dodać do nich świeżą natkę
pietruszki (ale gdzie tu pietruszka na
szlaku?) albo też dołączyć do posiłku
kieliszek czerwonego wina.
Zaobserwowany przez ludzi specjał misia
stał   się  czarodziejskim   zielem   dającym 

„niedźwiedzią moc”. Wspomniana wcześniej nazwa
zwyczajowa tej rośliny: „cebula czarownic” potwierdza, iż
od wieków była ona w magicznym arsenale doskonale
znana. Czosnek (później także ten uprawny) był uważany
za niezawodny środek walki z upiorami – wystarczyło mieć
go ze sobą albo często spożywać. Wianuszki czosnkowych
cebulek lub kwiatków wieszano w domach, by moc czosnku
chroniła ludzi.
   W tradycji medycyny ludowej czosnek niedźwiedzi to
znakomity lek dla rekonwalescentów, a także sposób na
wiosenne przesilenie. Jada się go prosto z lasu, kiszony lub
solony. Jest przysmakiem tak wielkim, że zaznaczył nawet
swoją obecność w klasyce literatury. Trafił do sztuki Antona
Czechowa „Trzy siostry”, gdzie prowadzony jest spór o to,
czy czeremsza jest cebulą, czy może potrawą z baraniny?
   Ciekawostką jest to, że w okolicach Lanckorony czosnek
niedźwiedzi stał się kulinarną wizytówką regionu.
Korzystają z niego gospodynie, używając do zup, pierogów,
naleśników zarówno świeżo zerwane liście, jak i przetwory
lub mrożonki.
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Na temat czosnku niedźwiedziego mogłabym rozpisywać się co niemiara, wszak to jedyny czosnek, który
mnie nie uczula - perpetuum mobile świata roślinnego: żywi, chroni, leczy oraz cieszy oko i jeżeli my,
ludzie, go nie zniszczymy, zostanie z nami i dla przyszłych pokoleń .                                                                                     

 
 
 

                      

   Dziś, gdy spojrzymy na dawne zwyczaje i
wierzenia dotyczące czosnku, dojdziemy do
przekonania, że mądrość ludowa nie jest pustym
frazesem. Okazuje się, że czosnek niedźwiedzi jest
roślinnym lekiem na wszelkie drobnoustroje
atakujące nasz organizm. Przebywanie w
miejscach dużych skupisk czosnku może być dla
naszego organizmu bardzo korzystne. Czosnek
niedźwiedzi należy także do najważniejszych roślin
miododajnych w lasach liściastych.

   Wiosenne wędrówki po szlakach koronnych pozostawiają różnorodne obrazy budzącej się przyrody –
odbierane i zapisywane są one w naszym umyśle poprzez różne zmysły. Zwracajmy uwagę na roślinność,
którą mijamy…ona odpłaci nam swoim wdziękiem, urodą i smakiem. Jedzmy młode liście czosnku
niedźwiedziego, podziwiajmy przepiękny płaskokulisty kwiatostan. Pamiętajmy jednak, że jest gatunkiem
objętym ochroną częściową, który może być pozyskiwany, ale nie niszczony.
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G�rski wędrowiec
Na szlaku historii i świętości

    Gdzie w górach można znaleźć ciszę i spokój? Może Bieszczady? Już nie...Może Beskid Niski? -Tak!!!
Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim zaczynam kolejny etap w miejscowości Zdynia (łem. Żdynia), w
której co roku w lipcu odbywa się „Łemkowska Watra”- święto kultury łemkowskiej. Jest to niezwykle
ważny czas spotkań pokoleniowych, rodzinnych, przyjacielskich. Festiwal tradycyjnych melodii
łemkowskich...

   Docieram do miejsca zwanego Ług (łem. Łuh),
gdzie zamierzam zdobyć szczyt o nazwie Rotunda
771 m n.p.m., na którym znajduje się cmentarz
wojenny. Żeby poznać historię tego miejsca,
trzeba cofnąć się do 1915 roku, kiedy to w czasie
Wielkiej Wojny starły się armia rosyjska i austro-
węgierska. Beskid Niski i okolice Gorlic odegrały w
niej bardzo ważną rolę. Otóż pod koniec marca
nastąpiła kontrofensywa wojsk centralnych na
pozycje armii carskiej. Na Rotundzie okopani byli
żołnierze 193 Swijażskiego Pułku Piechoty, a z
drugiej strony żołnierze 1 Pułku Cesarskich
Strzelców Tyrolskich, 36 Pułku Piechoty z Mlada
Bolesław w Czechach, 59 Pułku Piechoty „Rainer”
z Salzburga w Austrii, 1 Pułku Piechoty Landwehry
z Wiednia i 25 Pułku Piechoty Landwehry z
Kromieryża w Czechach.

   Mimo licznej przewagi, armii austro-węgierskiej
nie udało się zdobyć szczytu, a walka była
krwawa... Po zakończeniu działań wojennych
wybudowano tu cmentarz w stylu sztuki
łemkowskiej, którego autorem jest Duszan
Jurković. Pięć wież-krzyży. Centralna 16 metrowa i
cztery boczne po 12 metrów. Pochowano tutaj 42
żołnierzy austro-węgierskich oraz 12 rosyjskich.
Na kamiennej tablicy z krzyżem maltańskim
napisano w języku niemieckim: „Nie płaczcie, że
leżymy tak z dala od ludzi, a burze już nam nieraz
we znaki się dały -Wszak słońce co dzień rano tu
nas wcześniej budzi, I wcześniej okrywa purpurą
swej chwały”. To tragiczna historia tej góry...
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   Po spróbowaniu leczniczych wód i zjedzeniu obiadu
w Karczmie Regionalnej „Gościnna Chata” o wystroju
łemkowskim (oczywiście) podchodzę do cerkwi
prawosławnej św. Michała Archanioła z 1779 roku,
która należy do grona zachodniołemkowskich
obiektów sakralnych. Cerkiew jest budowlą
dwudzielną, nawa powiększona o przedsionek.
Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas
barokowy z XVIII wieku. Będąc w Beskidzie Niskim
nie sposób wspomnieć o cerkwiach, jest ich około 70.
Kilka wpisanych na listę UNESCO (Kwiatoń, Brunary,
Sękowa, Binarowa, Owczary).

   Wędrując dalej trzymam się szlaku zielonego im.
Wincentego Pola do rozwidlenia ze szlakiem
czerwonym. Wtedy kieruję się na górę Jawor 723m
n.p.m., zwaną przez Łemków Świętą z racji
szczególnych wydarzeń, jakie miały miejsce 21
września 1925 roku. Trzy kobiety wracały z
odpustu ze słowackiego Gaboltova. Chodziły tędy
latami, gdyż za czasów Austro-Węgier nie było tu
granicy, a była to dla nich najkrótsza droga do
domu. Późnym wieczorem przechodząc u podnóża
góry zauważyły na szczycie niezwykłe światło.
Następnego wieczoru zjawisko powtórzyło się.
Jedna z kobiet doznała szczególnej łaski widzenia
Matki Bożej, która do niej przemówiła prosząc o
postawienie w tym miejscu krzyża i wzniesienie
kaplicy ze świętym wizerunkiem Bogarodzicy. 
14 października 1929 roku, w dzień święta Opieki
Matki Bożej (Pokrow), kaplicę konsekrowano.
Pośrodku polany wybiło cudowne źródełko, a wielu
chorych i kalek doznało uzdrowień. Po dzień
dzisiejszy przybywają tutaj pielgrzymi z całego
świata. Od kilkunastu lat w dniu święta Apostołów
Piotra i Pawła (12lipca) przybywają zorganizowane
pielgrzymki młodzieży prawosławnej, po których na
pamiątkę pozostają wotywne krzyże ustawiane
wokół kaplicy. Chwila zadumy i skupienia w
świętym miejscu i za chwilę wędruję w stronę
granicy polsko-słowackiej.

   Opuszczam to miejsce i schodzę do Studenckiej
Bazy Namiotowej w Regietowie (łem.Regetowie),
chwilę odpoczywam, by bardzo stromym
podejściem zdobyć szczyt Kozie Żebro 847m
n.p.m., zmieniam kolor szlaku na zielony i schodzę
do Wysowej-Zdrój. Uzdrowisko leży w śródgórskiej
dolinie. Tutejsze wody mineralne znane są od dość
dawna. Pierwsza infrastruktura powstała w II poł.
XIX wieku na terenie dworskim (dzisiejszy park
zdrojowy). Dzisiaj można korzystać z 14 ujęć, z
których popularne to Henryk, Franciszek,
Aleksandra.
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Następnie schodzę do przełęczy Cigielka. Tutaj mam kilka możliwości: w prawo wrócić zielonym szlakiem
do Wysowej-Zdrój i zakończyć etap lub w lewo na Słowację zielonym szlakiem przejść przez miejscowość
Cigielka i dalej na Busov 1002 m n.p.m., najwyższy szczyt Beskidu Niskiego (jedyny tysięcznik w tym
paśmie) lub pójść prosto granicą przez przełęcz Pułaskiego i trafić na Lackową 997 m n.p.m., nasz szczyt
KGP. Którą opcję wybrać? A to już pozostawię szanownym czytelnikom...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Michalski                          
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ZAGADKA

ZGADNIJ GDZIE TO JEST ? -  odpowiedź na pytanie wpisz jako komentarz na klubowym facebooku
pod postem bieżącego numeru KGP. Wśród pierwszych dziesięciu prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy piękny album ufundowany przez Lasy Państwowe.



Zakochani w G�rach
Wyniki konkursu 2021

Gratulujemy 

Cześć Górom !
   Za nami już IV edycja walentynkowego konkursu "Zakochani w Górach". Konkurs ten wpisał się już na
stałe do harmonogramu wydarzeń klubowych. W każdym roku cieszy się niesłabnącą popularności wśród
klubowiczów i sympatyków Korony Gór Polski. Do samego konkursu zostało zgłoszonych ponad 50
fotografii. Zdecydowana większość z tych zdjęć spełniała warunki regulaminu. W tym roku ponownie
powiększyliśmy grono sędziowskie, aby jak najtrafniej wytypować finałową piątkę. 
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i Jakub
W  D R O D Z E  N A  W Y S O K Ą  



Biorąc pod uwagę emocje, z jakimi się zmagaliśmy
podczas finału, wydaje się, że skład sędziowski
podjął słuszną decyzję. Członkowie jury mieli do
dyspozycji 6 głosów, a każdy o innej wadze
punktowej w przedziale od 1 do 6 pkt. W ten sposób
zostało wyłonionych 5 zdjęć o najwyższej liczbie
zdobytych punktów. Za kulisami odbyło się również
losowanie pozycji, jaką zdjęcie otrzyma w poście
finałowym. W ten właśnie sposób powstał finałowy
zestaw zdjęć IV konkursu "Zakochani w Górach",
organizowanego przez Klub Zdobywców Korony Gór
Polski. Walka toczyła się dosłownie do ostatniej
chwili. Na finałowe pary oddano łącznie 2204 głosy,
co przełożyło się na 3773 przyznane punkty.
Pierwsze dni konkursu to ciągłe zmiany na pozycji
lidera. W ostatnim dniu konkursu to naprzemienne
odbieranie sobie prowadzenia przez dwie pary.
Punktacja została zliczona zgodnie z regulaminem o
godzinie 23:00 ostatniego dnia rywalizacji. W tym
momencie została wyłoniona zwycięska para. Co
ciekawe, już po zamknięciu konkursu nastąpiła
zmiana lidera. To również wydarzyło się po raz
pierwszy w historii naszego walentynkowego
konkursu.  

Nagrody klubowe 
IV edycja "Zakochani w Górach"

Dziękujemy
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NIEZBĘDNIK WYPRAWOWY 
 Część pierwsza

Cześć Górom!
Idę w góry… co tu zabrać ze sobą? Niejeden tak pomyślał przed swoją pierwszą wyprawą… Podpowiadam
– po pierwsze zdrowy rozsądek, a z resztą jakoś to będzie…

 Plecak to podstawa. Życie pokazuje, że różnie z tym bywa, choć
wydawałoby się to oczywiste. Wiadomo, że piękna torebka będzie
świetnie prezentować się na tle pięknych widoków z Równi pod Śnieżką,
a reklamówka ze znanej sieciówki czy eko torba klubowa byłaby idealna
na szybki wypad na Skopiec, ale prawdziwy turysta nosi plecak. Im
większa jego pojemność, tym większy „szacun” na szlaku. Wybór
plecaka pozostawiam Wam, albowiem o gustach się nie dyskutuje!

Poniżej moja propozycja niezbędnego wyposażenia, które powinno
znaleźć się w plecaku Zdobywcy Korony Gór Polski podczas każdej
górskiej wyprawy (kolejność przypadkowa):

KURTKA / PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA / PARASOL
A propos ulewy w górach… dopada niespodziewanie i nie ma litości! Jak
nie masz w plecaku kurtki przeciwdeszczowej i to najlepiej z membraną,
to najpewniej przemokniesz do suchej nitki. Proponujemy zakup
porządnej kurtki z membraną Gore-Tex® jeśli Twoja przygoda z Koroną
Gór Polski to dopiero początek górskich wędrówek. W drodze np. na
Tarnicę od miejscowości Wołosate jest tylko jedna wiata turystyczna i
Twoim jedynym ratunkiem w przypadku deszczu jest właśnie kurtka
przeciwdeszczowa (najlepiej w komplecie ze spodniami i butami z
membranami) lub wykonana z wytrzymałego wodoodpornego materiału
peleryna. Oczywiście dobrym pomysłem może być też najzwyklejszy
parasol, jeśli nie ma zbyt silnego wiatru, a deszcz jest raczej słaby.
Podczas burzy parasole lepiej niech leżą w plecaku!
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APTECZKA
Wypadki się zdarzają, więc lepiej być
przygotowanym. Apteczka powinna być w
łatwo dostępnym miejscu, a nie na samym
dnie plecaka, bo kiedy jest już potrzebna, to
zazwyczaj liczy się czas! Zazwyczaj
decydujemy się na zakup gotowej apteczki
(np. w popularnych dyskontach spożywczych
w ofercie tygodnia), jednak warto ją
dostosować do swoich potrzeb. Co ja mam w
swojej? Oto jej zawartość: 2 pary rękawiczek
ochronnych jednorazowych (wedle uznania:
lateksowych, nitrylowych, winylowych),
nożyczki z zaokrągloną końcówką (już mamy
wystarczająco problemów, żeby kogoś 

KREM OCHRONNY Z FILTREM

jeszcze zranić nożyczkami), 2 duże agrafki (mogą się przydać nawet po zjedzeniu przepysznej szarlotki w
schronisku, gdy nie będziemy mogli zapiąć spodni), chusteczki nawilżane z ligniny do oczyszczania
niezranionej skóry, cała masa różnych plasterków (najlepiej sterylnych, hydrokoloidowych na pęcherze,
kolorowych dla dzieci, o różnych kształtach), kompres opatrunkowy, przyrząd do sztucznego oddychania
(jednorazowa maseczka, która nie stanowi wyposażenia podstawowego apteczki, na wypadek gdyby ktoś
chciał ratować nas metodą usta-usta), elastyczna opaska, plaster zwany przylepcem, folia NRC zwana folią
życia (można ją wykorzystać jak chustę trójkątną, a jak zmarzniemy, zawsze można się nią okryć, ale
pamiętajmy, że w sytuacji zagrożenia najlepiej okryć się nią jak naleśnik), instrukcja udzielania pierwszej
pomocy w kilku językach (nigdy nie wiadomo, czy na szlaku nie będzie potrzebowała pomocy np.
mieszkanka Włoch zdobywająca Rysy) i leki przeciwbólowe tzw. OTC – wydawane bez recepty. Dodatkowo
jeżeli przyjmujemy stałe leki, warto mieć ze sobą porcję, na wypadek gdyby wycieczka się przedłużyła.
Oczywiście jeśli wycieczka górska oznacza dla nas obowiązkowo upadek i otarcia naskórka, wówczas
warto zaopatrzyć się w wodę utlenioną w żelu (np. Peroxygel 3%) lub maści przeciw obrzękom,
stłuczeniom i urazom (a tych maści są już całe maści). Pamiętajcie jednak, że przed użyciem
jakiegokolwiek leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (w przypadku tych na
biegunkę najlepiej wcześniej ją przeczytać) bądź należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nawet zimą możemy w górach doznać poparzeń słonecznych! Nie należy tego lekceważyć, bowiem może
to prowadzić do nowotworów, ale także do zniszczenia i utraty jędrności naszej skóry. Dlatego krem
ochronny na słońce z filtrem SPF 50, który zapewni nam ochronę przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV, jest niezbędnym wyposażeniem plecaka. Ja proponuję wysoki filtr SPF 50 w wersji dla
dzieci, albowiem najczęściej jest on wówczas bezzapachowy i wysoko wodoodporny, a wiadomo, że idąc
na Tarnicę latem przy +30oC każdy się poci obficie. Im wyższy filtr, tym później mniejsza szansa na
niespodziankę w postaci opalenizny w ciekawe wzory. Drogie Klubowiczki, wyobraźcie sobie, że chcecie
zdobyć Rysy upalnego lata, mając na sobie krótkie spodenki, wysokie obuwie z długimi skarpetkami, a do
tego opaskę – ściągacz na kolano z charakterystycznym kółkiem z przodu (dla symetrycznego wzoru
proponuję na oba kolana). Fakt, jest to fantastyczna pamiątka z wyprawy, która dzięki braku zastosowania
kremu z wysokim filtrem – zostanie z nami do końca wakacji, a nawet i dłużej. Wybór kremów w drogerii
jest spory, dlatego każdy powinien wybrać odpowiedni dla siebie, ale co najważniejsze, żeby działał, należy
go też stosować na skórę, a nie tylko nosić w plecaku. Wówczas do apteczki należy dołożyć maść na
oparzenia np. z panthenolem!
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OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

CZAPKA / OPASKA / CHUSTA WIELOFUNKCYJNA

Pozostajemy w tematyce zdrowotnej. Okulary miejmy ze sobą
najlepiej zawsze. Te, które posiadają odpowiednie filtry i
zapewnią nam ochronę przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV, zapewnią właściwą ochronę naszym
oczom. Pozwolą podziwiać widoki w słoneczny dzień np. z wieży
widokowej na Radziejowej, a także zdobyć Rysy w drugiej
połowie czerwca, gdy Słowacy otwierają szlak, bez
nieprzyjemnego uczucia oślepienia słonecznym blaskiem
odbijającym się od śniegu, który zalega do Przełęczy Waga.

W zależności od pory roku warto mieć ze sobą odpowiednie
nakrycie głowy. Jak wiadomo w górach pogoda bywa zmienna.
Zaczynając podróż w dolnych partiach górskich czapka będzie
zbędna, ale np. na szczycie Babiej Góry, zwanej też „Królową
niepogody”, już będzie konieczna, by ochronić głowę od wiatru.
Opcją alternatywną może być też opaska na uszy, szczególnie
lubiana przez damskie grono klubowiczek. W ciepłe miesiące
polecamy czapki z daszkiem, wykonane z syntetycznych
materiałów, które dobrze odprowadzają wilgoć, natomiast w te
jesienno-zimowe miesiące lepszym rozwiązaniem będą czapki
np. z polaru. Jeśli nie jesteś zbytnio amatorem czapek –
wówczas dobrym rozwiązaniem jest chusta wielofunkcyjna,
zwana też kominem. Może ona pełnić funkcję szalika,
kominiarki, a mistrz origami potrafi stworzyć z niej nawet czapkę!
Przy tym jest lekka i nie zajmuje dużo miejsca w plecaku, a w
razie załamania pogody warto ją mieć. W naszym sklepie
klubowym znajdziecie całą masę nakryć głowy, a także ostatnio
modne maseczki - zapraszamy!

RĘKAWICZKI

SKARPETY

Zastanawiające, że jeszcze ich nie sprzedają w sklepie klubowym… Analogicznie jak w przypadku czapki,
rękawiczki są przydatne o każdej porze roku. Zimą najlepiej typu narciarskiego z ociepliną z polaru,
szczególnie jeśli marzną nam ręce. Latem, np. podczas wyprawy na Rysy lub Szczeliniec Wielki, przydadzą
się rękawice typowo na rower z żelową wkładką od wewnętrznej strony dłoni. Nie chcemy przecież do
apteczki dokładać maści na pęcherze, które mogą powstać po wspinaczce z użyciem łańcuchów, jeśli
mamy delikatną skórkę.

Co tu dużo mówić - warto mieć ze sobą w plecaku dodatkową parę – dla naszego komfortu. Jeśli dopadnie
nas ulewa, to nie ma nic gorszego niż mokre skarpetki.

Ciąg dalszy nastąpi – z niecierpliwością oczekujcie listy kolejnych elementów niezbędnego wyposażenia
plecaka w następnym numerze klubowego miesięcznika!

Górom cześć!
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Wywiad numeru
Rozmowa z Arkadiuszem Brzozą

założycielem Szkoły Górskiej REP o pięknej
pasji i spełnianiu marzeń.

 

Członek zarządu PZA w latach 2016/2019 r.
Członek Komisji Tatrzańskiej PZA od 2019 r.
Członek zespołu ds. szkoleń przy Komisji Taternictwa
Jaskiniowego PZA od 2017 r.

Od 2002 roku związany z Wielkopolskim Klubem
Taternictwa Jaskiniowego w Poznaniu (WKTJ), członek
kilkunastu wypraw eksploracyjnych Polskiego Związku
Alpinizmu w góry Europy i Azji, uczestnik wypraw
sportowych m.in. do jaskiń Pierre Saint Martin we Francji,
czy Majlis Al Jinn w Omanie. 
Instruktor PZA: taternictwa jaskiniowego, wspinaczki
skalnej oraz turystyki zimowej.
Wspinał się w najwyższych górach świata Himalajach, jak
również po najokazalszych ścianach globu, np. Jabal Misth
w Omanie (będąc współautorem drogi „Memory of
Gregory”) czy Pitz Badile w Alpach Retyckich. Autor
kilkudziesięciu dróg skalnych w Rudawach Janowickich.

 

 
Wspinaczka górska i jaskinie to niewątpliwie Pana pasja. Czy to również sposób na życie? Od
czego się zaczęło?

Tak, jest to niewątpliwie sposób na życie, góry to mój drugi dom. Poświęcam tej pasji znaczną część
mojego życia. Zaczęło się od przystąpienia do kursu taternictwa jaskiniowego organizowanego przez
Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego w Poznaniu.

Jest Pan instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu z długoletnim doświadczeniem. Jaką drogę
trzeba pokonać, aby móc szkolić innych?

To jest bardzo dobre pytanie. Oprócz kwestii formalnych, które Związek (PZA) stawia przed
kandydatem w zależności od tego, jakiego typu instruktorem chce się zostać, jest druga kwestia,
bardziej osobista. Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce poświęcić swój czas na pracę
z ludźmi. Myślę, że jest to zdecydowanie bardziej ważne. Można być bardzo dobrym taternikiem,
spełniać wszystkie formalności i wymagania, których Związek od nas oczekuje, ale jeśli nie ma się tego
w sercu i nie czuje, że praca z ludźmi w górach, w ciężkich warunkach, jest Twoja pasją, to nie będzie
się dobrym instruktorem. Znam ludzi, którzy ukończyli kurs instruktorski i nigdy w życiu nie prowadzili
żadnego szkolenia, takich sytuacji nie rozumiem.
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Jest Pan również założycielem Szkoły Górskiej REP. Skąd
taka nazwa i ilu instruktorów zrzesza Szkoła?

Długo zastanawiałem się jak nazwać Szkołę. Na co dzień
prowadzę firmę wysokościową w Poznaniu. Doszedłem do
wniosku, że fajnie byłoby mieć firmę, z krótką nazwą, łatwo
zapadającą w pamięć i pomyślałem, że jak założę szkołę
górską, to właśnie taka musi być jej nazwa, taka, którą łatwo
się zapamięta, i oczywiście kojarzy się z górami.
Rep to kawałek cienkiego sznurka, który służy do asekuracji w
górach. Używają tego wspinacze, alpiniści i wprawieni turyści.
To 5-6 milimetrowy kawałek linki, którym wiążemy się do liny,
asekurując się, czyli jest bezpośrednio odpowiedzialny za
nasze bezpieczeństwo w górach.
Odpowiadając na drugie pytanie. Oprócz mnie ze szkołą na
stałe współpracuje 4 instruktorów Polskiego Związku
Alpinizmu.

Szkoła Górska REP to zwieńczenia Pana młodzieńczych marzeń?

Marzyłem, żeby zostać piłkarzem, dlatego całe życie, całą młodość byłem bardzo aktywny, grałem w
klubach sportowych. Całe moje życie to sport i ludzie.

Jak wiemy od wielu lat wspina się Pan w górach, eksploruje jaskinie nie tylko w Polsce, ale i na
świecie. Jakie jest Pana największe osiągnięcie?

Najbardziej jestem dumny z eksploracji jaskiń w Polsce, szczególnie jaskini Bandzioch Kominiarski,
któremu poświęciłem wiele lat, i jestem z nią związany emocjonalnie. Ponadto miałem przyjemność być na
wielu pięknych wyprawach eksploracyjnych w górach Europy i Azji.
Eksploracja jest to poznawanie czegoś nowego. Przywilejem grotołazów jest możliwość poczucia się jak
Krzysztof Kolumb, odkrywać coś kompletnie nowego, poznawać miejsca, gdzie ludzka stopa i oko nigdy nie
były. Dlatego jest to tak wspaniałe i fascynujące. O innych wielkich osiągnięciach można przeczytać w
profilu autora na początku artykułu- przypis redaktora.
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Nasi klubowicze to przede wszystkim turyści górscy,
nierzadko dopiero rozpoczynający przygodę z górami, to
także rodziny z dziećmi. Jakieś wskazówki dla nich?

Warto zacząć od kursu turystyki letniej czy zimowej. I to jest na
początek dobra ścieżka rozwoju. Często tego typu szkolenie
wystarczy, by móc czerpać w pełni przyjemność z gór.
Oczywiście można wybrać zupełnie inna drogę i być piechurem
samoukiem, czerpać wiedzę od starszych, bardziej
doświadczonych, ważne, by robić to bezpiecznie, z pasją, w
zgodzie z własną filozofią i przyjaciółmi. 
Natomiast jeśli chcemy robić coś bardziej ambitnego, to warto
mieć świadomość, jak istotne jest właściwe przygotowanie, że
właściwie spakowany plecak czy prawidłowo dobrane obuwie
decydują o sukcesie w górach. Turyści zapominają, że
apteczkę powinien mieć każdy uczestnik wyprawy, zapominają
o tym, że bez względu na porę dnia każdy powinien mieć
czołówkę (lampkę na głowę). Zapominają o właściwym
nawodnieniu, wiadomo, iż nie napijemy się na zapas, ale ludzie
wychodzą w góry z deficytem nawodnienia i to jest bardzo duży
problem, zarówno latem jak i zimą. Jak ważne jest odżywianie,
no i “magia” buraka, ale to już inna historia.
Trzeba uwzględnić pogodę, mieć i umieć czytać mapę, mieć ze
sobą kompas. Nie bójmy się korzystać z aplikacji w telefonach.
Trzeba jednak pamiętać: urządzenie może się rozładować.
Wychodzimy w góry z urządzeniem, które jest naładowane, a
jeżeli idziemy na długą wycieczkę, to musimy mieć ze sobą
ekstra zasilanie. Ja traktuję to całkiem serio. W połączeniu z
mapą i tymi wszystkimi nowinkami technicznymi na pewno jest
bezpieczniej.

Podczas jednej z wypraw klubowych na szkoleniu z pierwszej pomocy instruowano nas jak
zachować się przy schodzącej lawinie. Była to wyłącznie teoria. Jak wyglądają szkolenia lawinowe
organizowane przez Pana szkołę?

W ramach szkoleń zimowych poświęcamy dużo czasu tematowi profilaktyki lawinowej, rozpoznawania
terenu, zagrożenia i samych działań w bezpośrednim kontakcie z lawiną.
Przede wszystkim staramy się naszym kursantom uświadomić, jak ważna jest prawidłowa oceny lokalnego
zagrożenia lawinowego. Aby ludzie, którzy znajdą się w górach, potrafili sami ocenić sytuację i
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tędy należy iść czy zawrócić? A jeżeli iść to w jaki sposób? Staramy się
uświadomić ludziom, jak ważne jest posiadanie umiejętności obsługi zestawu ABC lawinowego i jak istotne
jest, aby każdy uczestnik wycieczki wyposażony był w taki zestaw.
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Czy jest szkolenie, które utkwiło w Pana pamięci?

Niewątpliwie tak. Szkolenie w Tatrach. Późnym wieczorem po kilkunastu godzinnej akcji schodziłem z
kursantami na bazę. Było to szkolenie z zakresu taternictwa jaskiniowego. Podczas zejścia kursantka
położyła się na kamieniach i oznajmiła, że prosi o helikopter i jest gotowa zapłacić za niego, ale ona już
dalej nie idzie. Grupa była 5 osobowa. Czwórka kursantów stała nieopodal i czekała na rozwój sytuacji. Na
dodatek przyszła wielka ulewa, a przed nami droga marszu jeszcze około 3 godzin. Po bardzo długiej akcji
nastroje nie były dobre. Grupa już niedomagała, wszyscy przemoczeni, wychłodzeni. Każda kolejna minuta
oczekiwania na ewentualny helikopter robiła się już dramatyczna. To był taki moment, w którym musiałem
stanąć na wyżynach swoich możliwości i umiejętności dydaktycznych. Przeprowadziliśmy trudną rozmowę.
Ostatecznie się udało. Helikoptera nie trzeba było wzywać. Zaoferowałem dziewczynie, że chętnie wezmę
jej plecak i zniosę do bazy. Wytłumaczyłem, że każda minuta pozostawania w górach niesie za sobą
ryzyko, śmigłowiec nie przyleci, bo nie ma pogody lotnej, a zanim ratownicy przyjdą, minie sporo czasu,
musimy radzić sobie sami. Była to wielka próba, zarówno dla mnie, jak i całej grupy. Wszyscy szczęśliwie
zeszliśmy do bazy. Potem przez długi czas wspominaliśmy tę historię, historię bardzo pouczającą. 

Za Panem szereg udanych kursów i szkoleń
zarówno w Sudetach jak i w Tatrach. Jakie są plany
na bliższą i dalszą przyszłość?

Mam takie marzenie. Wyjazd do Omanu. Jest to
przepiękny kraj. Spośród krajów arabskich jest to kraj
najbardziej proeuropejski, propolski, więc czemu tego
nie wykorzystać. Znajdują się tam piękne, dzikie góry,
dostęp do przyrody jest olbrzymi, nie ma ograniczeń,
ludzie są fantastyczni. Ja jestem cały czas
zafascynowany Omanem, byłem tam kilka razy. Z
resztą to nie do końca jest tylko mój pomysł. Moi
kursanci, gdy tak rozmawialiśmy sobie o górach, o
świecie, to zadawali mi pytania: Arku nie myślałeś
kiedyś, żeby pojechać do Omanu z kursem, ze szkołą?
Tam jest tak pięknie, znalazłbyś chętnych. Na ten
moment traktuję to jako marzenie na kolejne lata. Na
pewno nie w tym roku, wiadomo dlaczego.
Ograniczenia są na całym świecie. Trudno na ten
moment planować jakiekolwiek szkolenie w tak
odległym zakątku świata. Koncentrujemy się zatem na
Polsce, pięknych Sudetach, w których spędzam bardzo
dużo czasu.

Na koniec, chciałbym Wszystkim czytelnikom życzyć
przyjaźni w górach, uważam, że to ona daje największy
sens działalności górskiej.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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   Stare przysłowie mówi, że „Dobre rady zawsze w
cenie” i jest w tym wiele prawdy. Zapewne nie raz
prosta podpowiedź pomogła nam rozwiązać mniej lub
bardziej poważny problem. Wędrując po górach często
spotykają nas, i to w najmniej oczekiwanym momencie,
różne niespodziewane sytuacje lub sytuacje, których
można było się spodziewać, ale nie przygotowaliśmy
się na nie odpowiednio. 
    Wędrując od ponad 30 lat po górach zdarzało mi się
bywać w różnych sytuacjach. Były takie, z których
wychodziłem obronną ręką, ale był też i takie, które
zwyciężyły i spowodowały, że na następną wyprawę
wyciągnąłem odpowiednie wnioski i tego błędu już nie
popełniłem. Byłem bogatszy w wiedzę i doświadczenie,
ale też byłem lepiej przygotowany technicznie.
   Chcę się z Wami tymi doświadczeniami podzielić. Nie
jest moim zamiarem pisanie wielostronicowych,
technicznych rozpraw, co zrobić gdy: ….., ale krótkich
porad, przemyśleń, które zrodziły się w mojej głowie
przez te wszystkie lata.
Zapewne przydarzyło się Wam dłuższe bądź krótsze
wędrowanie w deszczu. Czasami był to deszcz, który
zaskoczył nas nagle, ale zapewne były też i takie
sytuacje, że świadomie trzeba było podjąć decyzję o
kilkugodzinnym marszu w takiej aurze.  

Wujek dobra rada
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   Tu pojawia się kwestia przemoczonych butów.
Mimo licznych zapewnień producentów o
wodoodporności obuwia i stosowania różnego
rodzaju specyfików zabezpieczających przed
wilgocią, uważam, że każde buty (oczywiście za
wyjątkiem „gumowców”) przemakają i jest to tylko
kwestia czasu. Jedne przepuszczą wilgoć do
wewnątrz szybciej, inne wolniej.    Nie ma nic
gorszego niż kilkugodzinny marsz w mokrym
obuwiu i mokrych skarpetach. Odparzenie stopy i
pęcherze niemal murowane… Jeśli wkrótce
wracamy do domu, to można to jakoś przeboleć.
Natomiast jeśli w perspektywie mamy jeszcze
wędrowanie, nasza przyszłość nie wygląda już
różowo. 
Co zrobić, kiedy w bucie zrobiło się mokro i jak
zminimalizować tego efekty? 
Sytuacja nie jest tragicznie beznadziejna. Można
spróbować zaradzić temu na kilka sposobów.
Oczywiście można mieć drugą parę butów na
przebranie. Ale jest to rozwiązanie rzadko
spotykane, bo kto na kilka godzin wędrówki
pakuje drugą parę butów do plecaka i dokłada
sobie jego dodatkowe obciążenie.



Jedynie przeprowadziłem osobiście test, który
prezentowany jest w filmikach reklamowych skarpet,
polegający na próbie skarpety założonej na rękę i
solidnym moczeniu jej pod kranem. I potwierdzam, że
wyjęta z niej dłoń i przyłożona do papierowego ręcznika
nie pozostawia nawet kropelki wody. Niestety, nie
przekonałem się jeszcze o ich „oddychalności”.
Z mojego doświadczenia tańszym rozwiązaniem może
być wymiana i włożenie suchych wkładek do butów.
Większość butów wyposażona jest we wkładki, a
szczególnie w różny sposób wyprofilowane posiadają je
buty lżejsze. Niestety, wkładki te z jednej strony dając
amortyzację i komfort przy chodzeniu, ale w przypadku
ich zmoczenia stają się dobrze chłonącą wilgoć gąbką,
co przy kontakcie z mokrą skarpetką i stopą
zdecydowanie pogarsza komfort wędrówki. Często też
mokra wkładka staje się zaporą przed wysychaniem
dna buta. Jeśli mamy więc buty z wkładkami
wymiennym warto dodatkową parę czy nawet dwie mieć
zawsze w plecaku. Musimy tu jednak pamiętać, że jeśli
nasze buty mają wkładkę cienką, to zamiana jej na
grubszą spowoduje zmniejszenie wolnej powierzchni w
bucie i but może zacząć dodatkowo obcierać. Dlatego
dobierając rozmiar buta może warto zastanowić się na
numerem troszeczkę większym niż nosimy.

W takiej awaryjnej sytuacji musimy też
bezwzględnie pamiętać o zmianie skarpet na
suche. Przy mokrej skarpecie wymiana samych
wkładek będzie miała znikomy i krótkotrwały
efekt.
Dlatego warto pomyśleć o miejscu w plecaku na
dodatkową parę skarpet i zapasowe wkładki.
Zajmą mało miejsca, a mogą uchronić nasze
stopy.
Oczywiście generalnie odradzam, a też
widziałem takie sytuacje, owijanie stopy
woreczkami foliowymi czy reklamówką.
A gdy nie wracamy do domu i następnego dnia
czeka nas dalsza wędrówka, to przestrzegam
przed nocnym suszeniem butów na kaloryferze
czy innym źródle ciepła. Może to w mniejszym
lub większym stopniu zaszkodzić naszym butom.
Sprawdzonymi metodami, które pozwolą na
pochłoniecie nadmiernej wilgoci, będzie włożenie
do butów gazet lub wsypanie ryżu, który dzięki
swoim higroskopijnym właściwościom pozwoli,
jeśli nie na całkowite wysuszenie butów, to
przynajmniej na ich solidne podsuszenie.
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„Lżejszym” rozwiązaniem jest zakup
wodoszczelnych/wodoodpornych skarpetek. Jest to
wydatek ok. 150 zł i zgodnie z zapewnieniami
sprzedawców skarpety posiadają wodoszczelność i
membranę zapewniającą oddychanie stóp. Jakiś czas
temu, po solidnym przemoczeniu butów w zwykłych
skarpetach, zakupiłem takie akcesorium. Ale od tamtej
pory (3 lata) chyba czuwa nade mną mój Anioł Stróż,
bo nie było mi dane ich sprawdzić w boju. 

Zbyszek



Moja Korona
Moja Korona Gór Polski
   Wyruszając na kolejny koronny szczyt wiemy jedynie którędy będzie przebiegać nasza wędrówka.
Możemy zaplanować trasę szlakiem niebieskim, żółtym, czerwonym. Wejście dłuższe, krótsze, od
wschodu, zachodu czy innej strony świata. Natomiast nie wiemy, co nas spotka, jakie pojawią się
przeszkody, co zobaczymy ciekawego. Czy będą to sytuacje wesołe, a może mrożące krew w żyłach. 
   Dlatego hasłem „Ruszamy na łamy” chcemy zachęcić Was do współtworzenia tej części naszej Gazety.
Napiszcie, co spotkało Was na szlaku. Podzielcie się Waszymi opowieściami. Niech pomogą innym w
planowaniu tras i sprawią, że koronne wędrówki będą jeszcze ciekawsze. 
   Przysyłajcie do Redakcji swoje relacje. Będziemy starać się, aby znalazł się tu każdy z koronnych
szczytów, a raz w roku Redakcja wyłoni najlepszą relację i nagrodzi zwycięzcę.
  
Niniejszy cykl otwiera dzisiaj Jej Wysokość Radziejowa .

Radziejowa 

RADZIEJOWA (wys. 1266 m n.p.m.)
 

02.01.2021 rok
 

Dostęp do Ciebie strzeżony przez dwóch rycerzy
Tego małego i tego wielkiego, jak to zwykle bywa

W sforsowanie tych zasieków już chyba nikt nie wierzy
Prócz nas- ciekawskich- co Twa wielkość skrywa?

 

   Radziejowa to najwyższy punkt Beskidu Sądeckiego. To również nasz punkt startowy, gdy to dwóch
Szwagrów postanowiło zahamować postępujący proces erozji swojego ciała, oszukać nieco naturę i zrobić
coś więcej, aniżeli „psik", okraszone chmielowym zapachem z Netflixem w tle.
    Wyruszyliśmy dość późno, bo o godz. 8-ej z minutami. Mając na uwadze konieczność pokonania ponad
250 kilometrów i perspektywę krótkiego, zimowego dnia, była to godzina optymalna, ale i graniczna.
Później już się nie dało, dojechaliśmy „na styk". Po drodze zaliczyliśmy krótki przystanek w jakże
malowniczej Piwnicznej- Zdrój. Nienachalany ryneczek, spokojny rytm przechadzających się ludzi, lekkie
promienie słoneczne (jakże też one były nieśmiałe), wszystko to w ostatecznym rozrachunku stworzyło
obraz o magnetycznej wręcz sile przyciągania.
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Zbyszek



   W sklepiku zaopatrzyliśmy się w dodatkowy
prowiant, głównie cukry, które miały być ostatnią
deską ratunku, gdyby nasze siły w konfrontacji z
Radziejową, mówiąc łagodnie, okazały się być zbyt
skromne.
   Nawigacja Harnaś (nieee, nie będzie żadnego
lokowania produktu, stąd zastosowana w niniejszym
tekście nazwa, ma sprytnie sprowadzić czytelnika na
błędne tory) wykazała się precyzją. Do punktu
startowego trafiliśmy bez najmniejszych komplikacji.
Zaczęły się one dopiero, gdy byliśmy już gotowi do
startu. Okazało się bowiem, że droga prowadząca na
szlak, asfaltowa, została doszczętnie skuta lodem.
Pierwsza myśl, któż nam wyrządził takiego psikusa?
Spodziewaliśmy się niższej temperatury, jednakże
byliśmy nieco zaskoczeni. Góry już na wstępie
zaczęły pokazywać pazurki. Były one jeszcze nieco
spiłowane, ale wystarczające, by obudzić w nas
respekt. Owszem, staraliśmy się przygotować
optymalnie, na miarę swoich możliwości i wiedzy
zdobywanej ustawiczną lekturą internetowych grup,
stron tematycznych, pozycji książkowych. Niestety,
wciąż brakuje nam najważniejszej ze zmiennych-
doświadczenia. Mimo to, pokonaliśmy wznoszącą się
drogę dość sprawnie, by wreszcie zakończyć epizod
z około dwukilometrowym asfaltem. Zaczęła się
natura, zaczęło się więc to, po co to całe zamieszanie
rozpętaliśmy.
   Początki były trudne. Dopiero w trakcie drogi
powrotnej i przeprowadzonej wymiany refleksji
między Szwagrami, okazało się, że zdobyliśmy wiele
cennych informacji, w tym także, dotyczących
naszego organizmu. Ale o tym później.
   Odczuwaliśmy trudy wejścia zwłaszcza w pierwszej
fazie, gdy dla ciała było to istne novum. Wiele lat
upłynęło od momentu, gdy dość regularnie
zapuszczaliśmy się w górskie odmęty, stąd
zrozumiała reakcja organizmu.
   W początkowej fazie wejścia doszło do pierwszej,
upokarzającej nas sytuacji. Gdy częstotliwość
naszego procesu oddychania znacząco wyprzedzała
intensywność oddechową pary świeżo upieczonych
kochanków penetrujących swe dziewicze ciała,
zostaliśmy zmuszeni do ustąpienia dwójce kobiet.
   Nie, proszę nie pomyśleć o nas w kategoriach
męskich szowinistów niepotrafiących przyznać się do
jakiejkolwiek porażki w pojedynku z kobietą.
Nie, nie o to chodziło... a niech wyprzedzają, niechaj
niosą wesołą pieśń na szczyt, że gdzieś tam u
podnóża Szwagry prowadzą heroiczną walkę z górą, 
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 a kilkaset metrów wyżej miejscowe dzieciaki w te i
z powrotem zjeżdżają na sankach, bawiąc się w
najlepsze.
Zabolało nas to, że te kobiety na Radziejową
wbiegały...
To nie wszystko...
... one biegły i wyglądało na to, że to była jedna z
wielu rozrywek, jakie uskuteczniają na...
emeryturze.
Był to cios wymierzony w naszą, tzw. formę, która
okazał się, jak mawia klasyk, bezobjawowa.
Przełknęliśmy gorzką pigułkę, proces przełyku
okraszając mięsiwem werbalnym.
Ale rzeczywiście, byliśmy i pozostajemy
niestrudzeni. Dotarliśmy do pierwszego „Małysza"
(patrz: dokumentacja fotograficzna) i zatrzymaliśmy
się na krótki odpoczynek.
   Jedna butelka z wodą została doszczętnie
opróżniona, chociaż w warunkach zimowych
bardziej się człowiek zmusza do wypicia paru
łyków, aniżeli wynikałoby to z poczucia pragnienia.
Zaznaczę tylko, że zapas wodopoju był dość
pokaźny względem potrzeb.
I co się okazało? Jest po prostu lżej iść, niby to tak
oczywiste. Ale, tu kieruję pytanie do tych mniej
„schodzonych" w górach, czy zdajecie sobie
sprawę, jak jedna butelka może utruć życia?  
To kolejny element do skrzętnie przez nas
tworzonej budowli pod nazwą doświadczenie. I jak
się potem okazało, nie jedyny.  Był to okres
kontynuujący tradycję ostatnich lat, a więc
„bezzimowej zimy". Przed wyjazdem dokonaliśmy
rekonesansu, jak wygląda sytuacja na Radziejowej.



Wedle relacji turystów, śnieg znajduje się w górnych
partiach, lecz jego ilość jest niewielka. Początek,
okolice obu rycerzy Radziejowej - Małego Rogacza,
Wielkiego Rogacza, okazały się być pokryte pięknym,
białym puchem, zaś trasa choć wyślizgana, nie
stanowiła wielkiej trudności. Zaczęły się one w
decydującym momencie, gdy znaleźliśmy się pod
kopułką szczytową. Kąt nachylenia był znaczny, co
było wręcz wymalowane na twarzach schodzących
turystów. Byliśmy przerażeni słysząc relacje
niektórych, a nawet naocznie uświadamiając sobie
trudy tego fragmentu. Musieliśmy dokładnie patrzeć
pod nogi, by któraś z wielu toczących się kul ludzkich
nie zabrała nas ze sobą.
   Ludzie masowo poddawali się grawitacji, jakby to
stanowiło ich fetysz. Wyglądało to trochę tak, jakby
Kubica w swoim bolidze zainstalował opony
Kormorana, uznając Pirelli za zbyt wyszukane
względem zastanej nawierzchni. I my również
musieliśmy się wiele nakombinować, włączając w to
lekkie zejście ze szlaku. Źle nam z tą myślą, bo
staramy się dbać o nasze góry i zdobywać je w
zgodzie z nimi. I tu jest miejsce na kolejne
doświadczenie. Po powrocie do domu, z
synchronizacją godną wskazówek zegara kobiety
oczekującej na męża, zamówiliśmy raczki. Takie to to
niewielkie i fikuśne, a jakże pomocne!
Przed kopułą szczytową zastaliśmy co najmniej trzy
miejsca widokowo wręcz powalające. Oczom naszym
okazały się Tatry. Nasze, majestatyczne, osławione
Tatry...
   I takie właśnie były. Widok wszędobylskiego
„śpiącego rycerza" widzianego z Gubałówki, to nie
jest nasz widok. Dla nas to nie Tatry. One ukazały się
w pełnej krasie właśnie tam, na Radziejowej.
   Wielkość, potęga natury i nieprzerwanie,
wielowiekowy, niezachwiany proces królowania. Na
horyzoncie brak konkurentów mogących
zdetronizować te góry. I wokół nich.... królestwo,
pienińskie wzniesienia, podhalańskie łąki, beskidzkie
ukorzenie roztopione w malowniczych szczytach. A
wszystkie jakby we krwi miały poddaństwo. Jakby,
zdawały sobie sprawę, że monarchia rodu
tatrzańskiego stanowi tu władzę i nie znosi
sprzeciwu. Ale owe szczyty, tak szczelnie okalające
Tatry, jednak nie są w pełni wierne. Pragną
niezależności, a gwarantem tego stanu jest ich uroda.
Estetyką, obyciem, łagodnością chcą zaznaczyć
swoje jestestwo w cieniu Tatr. Dotarliśmy na szczyt,
słońce choć jeszcze wysoko, jakby chyliło się ku
zachodowi. Horyzont przybrał odcień mocno
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pomarańczowy z domieszką surowości zimowej
aury. Wieża widokowa przywitała nas hucznym ram
tam tam tam, jakie roznosiło się po okolicy od
uderzeń wiatru w drewnianą konstrukcję.
Wszystko to okraszone świadomością zdobycia
pierwszego szczytu z Korony. Miałem wrażenie, że
obaj uświadomiliśmy sobie ten cel, a przede
wszystkim jego realność, dopiero w momencie
podbijania książeczki. Niby od dawna żyliśmy
perspektywą KGP, jednak wciąż ta wizja była
traktowana z lekkim przymrużeniem oka i bagażem
znaków zapytania. W tamtym momencie
wątpliwości zostały rozwiane. Dla jednych okazać
się to może śmieszne, dla nas ten moment miał
wymiar iście euforyczny.
   Na koniec miałem wrócić do kwestii ciekawostek
odnoszących się do naszego organizmu. W tym
akapicie nie szukajcie zatem poetyki, tu poddany
zapisowi zostanie typowo techniczny aspekt naszej
wyprawy. Zrozumieliśmy jak istotne jest
doświadczenie, waga bagażu, ale przede
wszystkim, odpowiednie przygotowanie fizyczne.
Widok kilkuletnich dzieciaków z uśmiechem
pokonujących kolejne metry i nie odstępujących
rodziców na krok, budzi zachwyt i szczerą radość.
Ale i z tego obrazu wynieśliśmy lekcję. Okazało się
bowiem, że nawet skrajna wręcz wierność
treningowym planom realizowanym w zaciszu
domowej siłowni, pobliskiego parku, lasu, nie
zastąpi faktycznego „schodzenia" w górach. Tak
prosta refleksja natchnęła nas nadzieją na
niedaleką przyszłość, bo ilość szczytów wciąż
pozostaje znaczna. 

A więc w drogę, Szwagry!



Archiwum spotka�
klubowych

XXXVI Międzywyprawowe
Posiedzenie Loży Zdobywców 

 

   Spotkanie weryfikacyjne tym razem odbyło się w Górach
Świętokrzyskich. W Klubie Zdobywców Korony Gór Polski
taki zjazd potocznie nazywany jest Lożą Zdobywców. W dniu
29 czerwca 2019 roku z całej Polski zjechali się klubowicze
do Szklanego Domu Stefana Żeromskiego mieszczącego się
w Ciekotach kilka kilometrów od Świętej Katarzyny. 
Nie sposób nie podziękować naszym szanownym włoda-
rzom, czyli Pani dyrektor CEIKSD Krystynie Nowakowskiej
oraz Panu wójtowi gminy Masłów Tomaszowi Lato. Raz
jeszcze dziękujemy za umożliwienie nam spotkania się
właśnie na terenie tego niezwykłego obiektu. 
Na spotkanie zgłosiła się ponad setka klubowiczów chcących
zweryfikować swoje zdobycze górskie zgodnie z klubowym
obyczajem. 
   Tradycja spotkań weryfikacyjnych została "wykuta" na
przestrzeni już blisko ćwierćwiecza istnienia Korony Gór
Polski i Klubu jej zdobywców. Dumnie noszona odznaka
klubowa oznaczająca przynależność do naszej wspólnej
społeczności zobowiązuje do spotkania się choć raz z innymi
klubowiczami, aby słowo "klub", które przecież występuje w
naszej nazwie nie było tylko nic nie znaczącym wyrazem. 

   Od lat dbamy o to, aby ceremonia
pasowania na Zdobywcę Korony Gór Polski
była tym wyjątkowym dniem, który w
doborowym turystycznym towarzystwie
możemy spędzić, tylko po to, by wspólnie
wszyscy razem cieszyć się ze zdobycia
Korony Gór Polski.  Regulamin klubowy nie
stanowi tajemnicy, można założyć, że
każdy posiadacz książeczki się z nim
zapoznał. To widać patrząc na jakość
książeczek, które na takich spotkaniach są
przedstawiane do weryfikacji. Są naprawdę
piękne. Z pewnością po latach wypadając z
szuflady przywrócą wspomnienia z chwil
spędzonych w górach podczas klubowego
zdobywania Korony Gór Polski.
Wbite pieczęcie turystyczne, często
unikatowe i bardzo piękne, to wspomnienia
miejsc jakie odwiedzamy.
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   Będąc w Świętej Katarzynie, zdobywając Łysicę, nie
sposób zrezygnować z wizyty w Szklanym Domu Stefana
Żeromskiego w Ciekotach. Przede wszystkim jest to miejsce
bardzo urokliwe. W letnich miesiącach można korzystać ze
wspaniałego mini parku nad wodą. Spacerować i odpo-
czywać w wiklinowych wiszących koszach. Opcja dobra dla
singli, par i rodzin z dziećmi. Można zwiedzić przygotowany
dla celów turystycznych dworek Stefana Żeromskiego. Sam
szklany dom to bardzo ciekawa architektura i obiekt, którego
zwyczajnie szkoda nie zobaczyć. Polecamy to miejsce
wszystkim, którzy jeszcze tam nie byli, a w planach mają
zdobycie Łysicy lub wizytę w okolicy.
   Po zakończeniu części weryfikacyjnej zbliżał się czas na
ceremonię pasowania na Zdobywcę Korony Gór Polski. Pan
wójt gminy Masłów Tomasz Lato znalazł dla nas czas i
przyjechał specjalnie się z nami przywitać, i pogratulować
nam turystycznych osiągnięć górskich. 

   Radość z przedstawiania kompletnej
książeczki koleżankom i kolegom z klubu
jest naprawdę duża. 
Weryfikacje tego dnia były w 100%
pozytywne, co jest raczej normą. Zdarzają
się jednak przypadki książeczek mocno
wybrakowanych, czasami brakuje zdjęć ze
szczytu, są z innego miejsca, jak np. Chata
pod Rysami. Ważne jest jednak, że decyzji
odmownej nie ma. Zwracamy się wtedy z
prośbą o uzupełnienie książeczki o np.
zdjęcie ze szczytu Rysy, a nie spod chaty.
Oczywiście nie oznacza to braku wiary w
osiągnięcie. Bardzo się staramy jednak,
aby wszyscy byli równo traktowani, a
odznaka była zdobywana, a w późniejszym
czasie przyznawana za to osiągnięcie
zgodnie z ceremonią klubową.  

    Czasami wyprawa po pieczątkę do
książeczki w bardzo "egzotyczne" miejsca,
które przecież zostały zgłoszone do listy na
klubowej stronie przez samych klubowi-
czów, może być przyczyną późniejszych
fantastycznych wspomnień. 
Regulamin odwołuje się zarówno do
pieczęci, jak i do zdjęcia. Zdjęcie, na którym
jest klubowicz na szczycie, przez Loże
traktowane jest jako bezdyskusyjny dowód
zdobycia danego wierzchołka. Pieczęć
wbita w książeczkę ma potwierdzić, że
dokonało się tego wyczynu już po przy-
stąpieniu do klubu. Stąd pieczęcie zbieramy
w tak różnych i odległych miejscach od
szczytu. Ważne jest jednak, aby zadbać o
to, aby bardziej lub mniej atrakcyjna
pieczęć w książeczce się znajdowała.
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To było naprawdę, zwyczajnie fajne z jego strony i wszyscy
poczuliśmy, że nadchodzi ta podniosła chwila, czyli sama
ceremonia pasowania na Zdobywcę Korony Gór Polski. 



   W pierwszej kolejności na scenę wyszli
wielokrotni zdobywcy, którzy otrzymali
pamiątkowy dyplom zdobycia krotnej KGP. Oni
nie są już krotnie pasowani.
Pasowanie na zdobywcę odbiera się tylko raz
za pierwszym razem. Gromkie brawa i błyski
fleszy to sceneria, która wpisuje się na każdym
naszym lożowym zjeździe. Tyle uśmiechów,
radości i wzruszeń trudno zobaczyć na raz
gdziekolwiek indziej. Atmosfera przepełniona
jest pozytywnymi emocjami. Kolejno w seriach
po 10-12 osób wkraczają kandydaci na
zdobywców, którzy będą pasowani na
Zdobywców Korony Gór Polski naszą klubową
przeszło stuletnia ciupagą. Czasami do
pasowania przystępują trzy pokolenia: rodzice,
ich dzieci i wnuki jednocześnie. To jest dopiero
przeżycie. Wystarczy być wśród nich, aby
atmosfera radości się zwyczajnie każdemu
udzieliła. Nowi Zdobywcy Korony Gór Polski
otrzymują Insygnia Zdobywcy, na które
składają się: dyplom zdobywcy KGP,
legitymacja zdobywcy oraz odznaka zdobywcy
z wygrawerowanym unikatowym numerem
Zdobywcy.
Na zakończenie spotkania zostaje również
tradycyjnie stworzony krąg. Odśpiewanie
wspólnie pieśni klubowej i czas na pożegnania.
Chwilę później pozostaje tylko ponad
trzydziestoosobowa grupa Loży Zdobywców.
Ostatnie wspólne zdjęcia i rozjeżdżamy się
pełni wspomnień, ale i nadziei, że kolejne
spotkania się odbędą. 
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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

Do klubowych rekomendowanych obiektów 
 noclegowych w miesiącu lutym dołączyły:

W Białce Tatrzańskiej  Dom
Wypoczynkowy Koliba.

W Szczawnicy Pokoje Nad
Czarną Wodą

Schronisko PTTK Samotnia
nad Małym Stawem

  Camp66 całoroczny kemping
w Ścięgnach


