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Spis tre�ci



    Dotarliśmy już do trzeciego numeru czasopisma
klubowego KGP. Przedsięwzięcie to u swojej
podstawy ma na celu integrowanie nas klubowiczów
wokół wspólnej pasji jaką są dla nas górskie
wędrówki. Nasza społeczność klubowa w ostatnich
latach dynamicznie się rozwinęła. Mamy tysiące
nowych członków, którzy często swoją przygodę
górską rozpoczynają właśnie od przystąpienia do
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. W obecnych
czasach, kiedy odwołujemy jedną imprezę za drugą,
gdy o wyprawach i zlotach klubowych możemy
jedynie poczytać, wspominamy  chwile spędzone
razem na szlakach. Wychodząc naprzeciw zaistniałej
sytuacji wpadliśmy na pomysł wydawania klubowego
czasopisma. Działalność miesięcznika w swoim
założeniu jest otwarta na nowe osoby, które chciałby
przyłączyć się do wspólnej zabawy w redagowanie i
przygotowywanie artykułów. Na przestrzeni trzech
wydanych numerów łatwo można zobaczyć  jakie 
 tematy  są stałe, a jakich może Wam brakuje.
   

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

Być może ktoś z klubowiczów chciałby się dołączyć
i ma pomysł na dodatkowy cykl, a może chciałby
się podzielić jednorazowym artykułem o tematyce
związanej z Koroną Gór Polski i pasmami do niej
przynależnymi. Piszcie na maila klubowego.
Chętnie z Wami podyskutujemy na ten temat.
Wspólnymi siłami każdy cel jest do osiągnięcia. 
Blogerów, którzy chcieliby zaprezentować swój blog
zachęcam do pisania artykułów  do cyklu "Moja
Korona", tam możecie podzielić się jedną ze swoich
opowieści wskazują źródło swojego bloga, aby
każdy chętny mógł sprawdzić co na danym blogu
można jeszcze znaleźć. 



   Lubicie skały, przepaście i jaskinie? Jeśli tak,
to dzisiaj na pewno Wam się spodoba.
Wybierzemy się na najbardziej skalisty ze
skalistych szczytów w Sudetach. I o ile na
Szczeliniec Wielki wejść można bardzo szybko
(np. z Karłowa to ok. 30 minut), to na pewno
trzeba na tę wycieczkę zaplanować wiele, wiele
więcej czasu. I nie będzie to czas stracony.
   Startujemy z Karłowa. Są tu dwa duże
parkingi płatne (ok. 20 zł - opłata całodobowa,
więc tym, bardziej nie ma gdzie się spieszyć).
Do Karłowa można również dojechać
autobusem. Przystanek zlokalizowany jest
dokładnie przy szlaku na szczyt (czerwonym i
żółtym). PARK DINOZAURÓW W KARŁOWIE

 

Szlakami KGP
Wyprawa nr 3 Szczeliniec Wielki

z Karłowa

   Początkowo idziemy wygodną wybrukowaną alejką, wokół której ustawiono wiele budek i sklepików z
pamiątkami. Można tu też zjeść całkiem doby posiłek. Po drodze możemy również odwiedzić Park
Dinozaurów, lub zostawić tę atrakcję w ramach nagrody dla marudzących dzieci na powrót, bo przecież
będzie pod górkę. Mijamy ostatnie stoisko z pamiątkami i stromym podejściem dochodzimy do rozwidlenia
szlaków. Nasz jest żółty. Tutaj zaczynają się schody. Dosłownie – na szczyt droga wyłożona jest
kamiennymi schodami, zabezpieczona poręczami a w miejscach, gdzie wcześniej grzęzło się po kostki w
błocie ułożono drewniane podesty. Uwaga zimą – schody często są oblodzone. Poręczę w tej sytuacji
przydają się bardziej niż kije trekingowe. Nie zapomnijcie o rękawiczkach. Zimą konieczne będą też raczki. 
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POCZĄTEK SCHODÓW NA SZCZELINIEC WIELKI ZIMĄ I LATEM
 Schodów zgodnie z legendą jest 1000, a ułożył je w ramach pokuty pewien mnich. Ale to tylko legenda. Tak

naprawdę jest ich teraz 665 - 700. Różne źródła różnie podają. Wiele z nich jest już mocno zniszczonych,
więc kwestia ilości jest dość umowna. Sam nigdy ich nie policzyłem, choć wielokrotnie miałem takie
postanowienie, zaczynałem i zawsze po drodze gdzieś się pomyliłem. Ułożone zostały w 1814 roku z
inicjatywy Franza Pabla, sołtysa właśnie Karłowa, przewodnika i autora pierwszej broszury o Szczelińcu.



   Dochodzimy do szlaku zielonego, gdzie
skręcamy w prawo i z przełęczy idziemy
dalej dość stromo pod górę. Podejście nie
jest jednak długie i wkrótce już po prawie
równym terenie dochodzimy do Schroniska
na Szczelińcu Wielkim. Pamiętajcie o
pieczątce do książeczki. Poza okresem
zimowym, możecie również skorzystać z
pieczątki w kasie przy wejściu do
rezerwatu. Najwyższym punktem szczytu
jest formacja skalna zwana Tronem
Liczyrzepy   (można też spotkać nazwę
Fotel Pradziada), na którą prowadzą
metalowe schody. To najlepsze miejsce na
fotograficzne potwierdzenie zdobycia
szczytu. Z umieszczonej na Tronie
platformy widać już pierwsze ciekawe
formacje skalne, z których słynie
Szczeliniec: Kwokę i Wielbłąda.
   Zapewne będąc w Górach Stołowych
sami domyślicie się skąd wzięła ich nazwa.
Otóż w czasie wizyty króla Fryderyka III w
1813 roku wydano na Szczelińcu ucztę.
Goście biesiadowali przy wielkim stole i
wówczas zwrócono uwagę na
podobieństwo otaczających wzniesień do
stołowego blatu. Określenie „Góry
Stołowe” upowszechniło się i po II wojnie
światowej zostało oficjalną nazwą
geograficzną. Sam szczyt swoją nazwę
zawdzięcza licznym spękaniom i
szczelinom, z których największa ma
głębokość 18 i długość 100 metrów.  To
właśnie słynne Piekiełko, do którego teraz
zejdziemy przez Diabelską Kuchnię.
Zimowa trasa omija to miejsce, ale nawet
latem jest ono trudne i wymaga
szczególnej uwagi, zwłaszcza kiedy jest
mokro. W zależności od roku zdarzają się
tu miejsca, w których śnieg leży jeszcze
nawet w sierpniu. Warto też schodząc tu
pamiętać, że latem będzie o kilka lub
nawet kilkanaście stopni zimniej niż w
upalny dzień na szczycie. Pamiętajcie o
bluzie lub polarze. Jest dość stromo, ale
zejście w większości jest ubezpieczone
łańcuchami lub stalowymi poręczami.
Niestety często tworzą się tu korki, o czym
należy pamiętać planując trasę.

SCHRONISKO NA SZCZELIŃCU WIELKIM I TABLICA
PAMIĄTKOWA
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WIELBŁĄD I KWOKA
 

MIEJSCAMI MOŻE BYĆ CIASNO
 

TRON LICZYRZEPY
 



   Na pewno nie jest to polecane miejsce dla osób z klaustrofobią. Generalnie skalny labirynt na szczycie
posiada kilka ciasnych miejsc wymagających nieraz poruszania się „na czworaka”. Będąc na samym dnie
Piekła (dosłownie) zauważycie, że skalne ściany nie są pionowe a niektóre elementy po dwóch stronach
ścian jakby pasowały do siebie. Tak właśnie jest – Szczeliniec się przechyla i kiedyś niechybnie się
przewróci. Ale spokojnie, nie stanie się to na pewno podczas naszej wycieczki. Jest to spowodowane
zjawiskami tektonicznymi tego wzniesienia.
   Szczeliniec, podobnie jak całe Góry Stołowe, zbudowany jest z piaskowca. Dawno temu, w okresie
zwanym Kredą było tu morze. Pod wodą zresztą było w tamtym czasie prawie całe terytorium współczesnej
Polski oraz Europy. W tym czasie doszło też do rozpadu Pangei 1). Morze kredowe było płytkie, a
odkładające się w nich grube warstwy piasku po wielu milionach lat stały się litą skałą – piaskowcem.
Piaskowce nie krystalizowały jednak równomiernie. W niektórych miejscach skały są bardziej miękkie a w
niektórych pozostał wręcz piasek, stąd te liczne dziury w skałach. Kiedy woda zaczęła opadać
jednocześnie doszło w tym rejonie do silnego wypiętrzania się terenu. I tak około 25 mln lat temu powstały
Góry Stołowe. 
Zastanawialiście się kiedyś czemu tyle skał na szczycie przybrało kształt zwierząt? Może wyjaśnia to
legenda o Księżniczce Emilii?

   Szczeliniec był niegdyś potężnym zamkiem, którym rządziła piękna księżniczka Emilia. Zakochał
się w niej stary czarnoksiężnik ze Śnieżnika, jednak nie śmiał wyjawić swego uczucia. Pracował
wówczas nad eliksirem młodości i był już blisko sukcesu, gdy okazało się, że księżniczka pokochała
goszczącego na zamku z wielką karawaną słoni i wielbłądów kupca z egzotycznego kraju. Ze złości
czarnoksiężnik rzucił klątwę, która sprawiła, że zamek wraz z mieszkańcami, zwierzętami i
wyposażeniem zamienił się w kamień.

      
   Za Piekiełkiem czekają na Was tarasy
widokowe takie, że aż dech zapiera.
Szczególnie ten wiszący w powietrzu. Przy
dobrej pogodzie panorama jest
rzeczywiście imponująca i jest tam, jak
mówią taternicy, „niezła lufa” czyli
przepaść. Kiedy już nacieszycie się
tarasami pora pomyśleć o powrocie. Latem
schodzimy od razu schodami do Karłowa.
Ale zanim skorzystamy ze schodów
zobaczymy, dla mnie najbardziej niezwykłą
formację skalną – Głowę Murzyna.
Pamiętam jakie wywarła na mnie wrażenie,
kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz. To była
moja pierwsza wycieczka wielodniowa z
plecakiem jako nowy członek Szkolnego
Klubu Turystyki Krajoznawczej „Kalenica”.
Miałem wtedy 9 lat i poza rodzinnymi
Górami Sowimi nie widziałem wcześniej
innych. Największa magia tej skały polega
na tym, że trzeba na nią popatrzyć pod
odpowiednim kątem. TARASY NA SZCZELIŃCU WIELKIM
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GŁOWA MURZYNA
 W zależności od możliwości czasowych można „zawinąć” do schroniska o tej samej nazwie. „Pasterka” ma

niezwykły klimat a widok z okna …. No cóż – sami sprawdźcie.
W każdy razie wracamy szlakiem zielonym. Biegnie on wokół mniej znanego, ale może właśnie przez swoją
dzikość i tajemniczość równie pięknego, Małego Szczelińca. Schodzą się tu trzy szlaki (zielony, niebieski,
czerwony). Zimą biegnie tędy również trasa dla narciarzy biegowych, po których kulturalny turysta porusza
się tak, aby nie niszczyć torów dla narciarzy. Należy też zachować ostrożność, bo bliskie spotkanie z
rozpędzonym narciarzem może być mało przyjemne. Kończymy wyprawę w Karłowie zastanawiając się,
który koronny szczyt wybrać na następną wyprawę.

MAŁY SZCZELINIEC
 

Schodząc schodami, zielonym
szlakiem, wrócimy najpierw do
rozejścia szlaków i następnie wrócimy
żółtym do Karłowa.
   Zimą trasa prowadzi nieco inaczej.
Należy wrócić do Schroniska i zejść tą
samą trasą, która wchodziliście.
Należy pamiętać, że zimą trudności na
tej trasie, nawet z pominięciem
Piekiełka mogą być dość duże a sam
czas potrzebny na zwiedzenie szczytu
wiele dłuższy. Polecam jednak dłuższy
wariant   zejścia   żółtym   szlakiem  do
Pasterki. 
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Wariant 1 (letni): 
Z Karłowa szlakiem żółtym
do przełęczy i dalej
zielonym do Schroniska na
Szczelińcu, dalej labiryntem
skalnym na szczycie przez
Piekiełko i zejście zielonym
a następnie żółtym do
Karłowa.
 

WARIANTY TRASY:
 

Wariant 2 (zimowy króki): 
Z Karłowa szlakiem żółtym
do przełęczy i dalej
zielonym do Schroniska na
Szczelińcu. Zwiedzanie
szczytu zależnie od
warunków pogodowych z
pominięciem Piekiełka.
Powrót tą samą drogą do
Karłowa

Wariant 3 (zimowy długi): 
Z Karłowa szlakiem żółtym do
przełęczy i dalej zielonym do
Schroniska na Szczelińcu.
Zwiedzanie szczytu zależnie
od warunków pogodowych z
pominięciem Piekiełka.
Powrót tą samą drogą do
przełęczy i dalej szlakiem
żółtym do Pasterki. Następnie
szlakiem zielonym wokół
Małego Szczelińca do
Karłowa.

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 księgarni NASZESUDETY.PL

uzyskasz 10% zniżki na zakup m.in.
map, poradników i przewodników.

Obiekty
rekomendowane
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https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/
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   Z pewnością nie każdy wie, że w schroniskach
przez lata funkcjonowały księgi pamiątkowe. 
Czy obecnie w każdym schronisku znajdziemy
taką księgę? Niestety nie. Dlaczego? Ponieważ
turyści często ich nie szanują. 
Dawniej było inaczej, dlatego wiele schronisk
może poszczycić się posiadaniem w swoich
archiwach pięknych ksiąg pamiątkowych
noszących ślady wielu rąk przez które przeszły,
nierzadko z wpisami znanych ludzi. Czasem
księgi pamiątkowe można znaleźć w sali
ekspozycyjnej albo też izbie pamięci schroniska.
Księgi pamiątkowe są świadectwem mijających
czasów. Przed laty w księdze podpisywano się
imieniem i nazwiskiem oraz wpisywano datę i
nazwę miejscowości. Z upływem lat podpisy
zaczęły się zmieniać. Zaczęto dopisywać
numery telefonów stacjonarnych. Tam, gdzie
księgi pamiątkowe się zachowały dziś niemal
zawsze w podpisie widnieje e-mail. 
Stare schroniska to miejsca z piękną historią,
którą niewątpliwie warto dostrzec. Oprócz ksiąg
pamiątkowych w schroniskach znaleźć można
stare fotografie wiszące na ścianach, a także
stare obrazy podarowane gospodarzom przez
turystów w podziękowaniu za nocleg. 

Schronisko to nie tylko 
bufet i toaleta

    Dla wielu z nas wyjście na górski szlak to możliwość
oderwanie się od codziennych problemów, spędzenia
wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi, „naładowania
akumulatorów” na kolejny tydzień pracy. 
   Górskie wędrówki cieszą się coraz większą
popularnością i nie wyglądają już tak jak te sprzed 20 -
30 lat. Mało kto zabiera ze sobą w góry papierową mapę
czy kompas. Coraz rzadziej widujemy turystę z
namiotem i przytroczoną  do plecaka menażką. Nasze
plecaki są ultralekkie z miejscem na powerbank,
mniejszymi i większymi kieszeniami. Mamy nowoczesne
smartfony z różnego rodzaju aplikacjami śledzącymi
nasze górskie poczynania, a nawet prognozę pogody.
Telefony zastąpiły nam również aparaty fotograficzne. 

Czy, aby na pewno tego samego oczekujemy od
schronisk? 
Część z was oczywiście odpowie, że TAK. Będą jednak
i tacy, dla których płatność kartą w schronisku czy
prywatna łazienka w pokoju to zbędny luksus. Ci turyści
docenią schroniska, w których prąd w gniazdku jest
tylko przez kilka godzin, a z kranu płynie gorąca woda
wyłącznie wieczorem. Dla nich nagrodą za niewygody
będzie niepowtarzalny klimat, wschód słońca, gorąca
herbata na tarasie z widokiem na góry czy nocna
pogawędka z gospodarzem schroniska przy dźwięku
akordów gitary. 



   Nierzadki jest widok turysty wchodzącego do
schroniska i opróżniającego swój plecak z
pustych butelek i zbędnych opakowań. Dbajmy
o nasze schroniska, bo bez nich górskie
wyprawy byłyby nudne i bezbarwne. 
   Wśród obiektów rekomendowanych przez
Klub Zdobywców KGP mamy aż 14 schronisk, w
tym 2 bacówki. Posiadacze klubowej karty
górskiej mogą liczyć tam na fajne rabacik.

   W jednym z górskich schronisk turyści od lat
fotografowali się z legendarnym właścicielem, a obecnie
z jego synem. Później zdjęcia przysyłali pocztą, a dziś
także mailem. Te nowe również umieszczane są w
ramki i zawieszane na ścianach. Niektórych turystów
wędrujących górskimi szlakami czeka niesamowita
niespodzianka, gdy trafiając do tego schroniska, na
którymś ze zdjęć odnajdują swoich dziadków, rodziców,
a nawet samych siebie w kraciastej koszuli i
spodenkach na szalkach. 
   Wędrowanie po górach nieodłącznie związane jest z
odwiedzeniem schronisk i bacówek. To niewątpliwie
dobry motywator dla dzieci, gdy mogą tam zdobyć
kolejną pieczątkę do książeczki czy zakupić jakiś
smakołyk. Zawsze to też pretekst, żeby się zatrzymać,
zjeść lub odpocząć po trudach długiej wędrówki.
Gospodarze schronisk chcąc sprostać oczekiwaniom
wszystkich turystów stoją przed nie lada wyzwaniem.
Część schronisk leży w miejscach, gdzie zasięg GPS
nie dochodzi, a dowiezienie żywności nie jest zbyt
proste. Schroniska często borykają się brakiem
pracowników, bo jakim trzeba być pasjonatem, aby
zamienić wygodne życie na 24h pracę w schronisku? 
   W schroniskach funkcjonuje niepisana zasada
mówiąca o tym, aby odwiedzając schronisko pozostawić
w nim choć niewielką sumę pieniędzy kupując napój,
pamiątkowy znaczek czy kartkę pocztową, nawet, gdy
czujemy, że nieźle przepłacamy. Schroniska za to
odwdzięczą się nam schronieniem podczas deszczu,
ciepłem w mroźne i chłodem w upalne dni, a także
toaletą. Nie zostawiajmy w schroniskach własnych
śmieci. Schroniska ponoszą ogromne opłaty za ich
wywóz. JP
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   Pozostajemy w klimacie
mojej ulubionej kuchni
łemkowsko-bojkowskiej.
Lubię potrawy mączne, które
są sycące, może wyglądają
niepozornie, ale mają
ciekawe wnętrze. Takie są
właśnie Warenyky hryczane!
Pierwszy raz jadłam je w
Oberży Zakapior i skradły
moje serce. Można
powiedzieć, że to po prostu
pierogi o nieco większych
rozmiarach z pysznym i
zdrowym nadzieniem. 

Podr�że kulinarne
Warenyky hryczane z pokrzywą 

i czosnkiem niedźwiedzim
 

około 500 g mąki (może być pszenna lub orkiszowa)
około 1 szklanki gorącej wody
około 15 g masła
szczypta soli

Mąkę wymieszałam w misce drewnianą łyżką, dodałam wodę, sól i masło
Wymieszałam łyżką, a potem w ciepłym cieście zanurzyłam dłonie, żeby dobrze wyrobić ciasto
Odłożyłam na chwilę, żeby ciasto odpoczęło i ostygło

około 130 g sera białego wędzonego twarogu
130 g kaszy gryczanej 
2 ząbki czosnku
1 cebula
2 garście pokrzywy
kilka listków czosnku niedźwiedziego
sól, pieprz
olej do smażenia

Ciasto na pierogi zróbcie według własnego uznania, każdy wie, jakie ciasto najbardziej mu smakuje.

Składniki:
 

Przygotowanie:
 

Farsz:
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Kasia

Smażę na patelni cebulkę na złoty kolor, następnie dodaję do niej czosnek i ugotowaną kaszę gryczaną
Dodaję pokrzywę i czosnek niedźwiedzi, które wcześniej sparzyłam i pokroiłam w paseczki
Wszystko podsmażyłam na patelni przez około 10 minut
Gdy kasza przestygła, dodałam twaróg wędzony, sól, pieprz i wszystko dokładnie wymieszałam.

Przygotowanie:

Ciasto rozwałkowałam na cienki placek, wycięłam krążki i wyszły pyszne pierogi.
Po ugotowaniu polałam je cebulą smażoną bardzo wolno w sporej ilości oleju. Pierogi bardzo dobrze
smakują, kiedy są podsmażane na oleju.

Smacznego!

Wyniki konkursu 
numeru 02/2021

Magdalena Pawlik
z Mierzęcic 

Zwyciężczynią  losowania konkursowego  z numeru
KGP 02/2021 zostaje:
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Jesteście niesamowitą rodziną, z piękną,
górską historią. Przemierzyliście w górach
tysiące kilometrów, zdobyliście mnóstwo
odznak, dwukrotnie Koronę Gór Polski. 
Jarku, przed rozmową z Tobą zastanawiałam
się o co zapytam. Pomyślałam, że porozma-
wiamy tak zwyczajnie, o Waszej rodzinnej
pasji. Opowiedz proszę, jak zaczęła się Wasza
przygoda z górami?

Zaczęło się od moich wspólnych wędrówek z
Kamilem. Najpierw były to Karkonosze. To był
sposób na rozładowanie energii Kamila, na
pozytywne zmęczenie. Czasem dołączała żona i
starszy syn. Potem urodził się Janek i powoli on
również dołączył do naszych wypraw. Janka
trzeba było jakoś zachęcić. 

Wywiad numeru
 Rozmowa z Jarkiem o tym, co dają nam     
góry i czy są granice w ich zdobywaniu

Macie piękną kolekcję. Sudecki Włóczykij to
dość wymagająca odznaka, choć góry niewiel-
kie. Zdobyliście wszystkie 100 szczytów? 

Tak, zdobyliśmy Sudeckiego Włóczykija w
całości. Warto poświęcić czas na zdobywanie tej
odznaki. W Niemczech byliśmy zachwyceni
wieżami, szczególnie Janka one fascynowały. Są
zupełnie inne niż te nasze polskie. Pamiętam
Löbauer Berg,  wieżę w całości odlaną z żeliwa
(jest jedyną zachowaną żeliwną wieżą widokową
w Europie i prawdopodobnie najstarszą żeliwną
wieżą na świecie przyp. red.). Sudecki Włóczykij
pchnął nas w całkiem nieznane rejony. Potem
nagle okazało się, że warto zdobyć Tysięczniki
Ziemi Kłodzkiej. Tysięczniki robione zimą były dla
chłopców fantastyczną przygodą, bo można było
iść poza szlakami, szukać "ukrytych" szczytów.
Znowu były pieczątki i zdjęcia na szczycie. 

Niesamowicie motywowało Janka to, że gdy
wchodził na górę, to była pieczątka. I wtedy
pojawiły się odznaki. Najpierw Korona Sudetów,
potem pierwsza Korona Gór Polski, Sudecki
Włóczykij, Mały Złoty GOT, Tysięczniki Ziemi
Kłodzkiej, kolejna Korona Gór Polski, Diadem
Polskich Gór, a teraz sięgamy po Turystyczną
Koronę Tatr, zostało nam 20 szczytów do
wejścia. 
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Wśród szczytów należących do Korony Gór Polski
jest Skopiec, często uważany za wyjątkowo
niewymagający, a nawet nudny. Nie każdy potrafi
znaleźć tam trasę na 15 km. 

Skopiec, Góry Kaczawskie to miejsce do odkrycia,
podobnie Ślęża. Gdy słyszę narzekania, że Ślęża jest
nudna to mówię, że trzeba sobie znaleźć takie
podejście, żeby czuć radość. My mamy na Ślężę takie
przejścia, że tę górę się ceni. Kiedyś opisywałem mojej
koleżance, że od strony południowej na nią, wchodzi się
graniami, trawersami skalnymi to pytała, gdzie to jest.
Zna ten szczyt wzdłuż i wszerz, ale tą trasą nie szła.
Ostatnio zaprosiliśmy znajomych na wspólne wejście
na Ślężę. Zdobywaliśmy ją po zmroku i to w dodatku po
skałach. Szczyt, na który turyści wchodzą w godzinę od
parkingu, my zdobywaliśmy ponad 2 godziny w
czołówkach.
Skopiec ma jednego pecha. Parking jest pod samą
górą. Od strony Komarna to nawet nie jest pagórek.
Natomiast, gdy na Skopiec będzie się wchodziło od
Wojcieszowa, zauważyć można różnicę. Jeszcze
większe wyzwania stoją, gdy wybiera się drogę od
Podgórek. My mamy to szczęście, że zaczynaliśmy od
Sudeckiego Włóczykija. Wiemy, że można rozpocząć
wędrowanie od Okola, tam są skałki, następnie na Łysą
Górę, potem na Folwarczną i  Maślak, a dalej na Sko-
piec i Baraniec, z pięknym widokiem na Karkonosze. 

Przed zdobyciem Sudeckiego Włóczykija
najpierw była pierwsza Korona Gór Polski.
KGP przyciąga jak magnes, obecnie zdoby-
wacie Koronę Gór Polski po raz trzeci.
Dlaczego?

Pierwszą Koronę Gór Polski zdobywaliśmy tak
zwyczajnie. Drugą Koronę Gór Polski robiliśmy
już w zimie, w ciągu trzech i pół miesiąca
oprócz Rysów. Nie zapomnę z tego czasu
zdarzenia w Zawoi w Urzędzie Gminy. Na
Babiej Górze oczywiście nie ma pieczątki, a
my potrzebowaliśmy podbić książeczkę. Gdy
urzędnicy nas zobaczyli, w szczególności
Janka z książeczką, to była niesamowita
frajda. Nikt tam nam nie wierzył, że w zimie
mogliśmy wejść z dziećmi na Babią Górę.
Janek był wtedy 3 lata młodszy, miał 11 lat.
Trzecią Koronę Gór Polski zdobywamy w inny
sposób.  Często okazuje się, że góry mogą być
nudne, na przykład Radziejowa. Zamiast
zdobywać ją rutynowym dla chłopców szlakiem
z Obidzy wybraliśmy inne, ciekawsze podejście
z Czarnej Wody. Na Babią Górę  wchodziliśmy
już z różnych stron. W ubiegłym roku
wybraliśmy trasę ze Słowacji z Oraw, a
wracaliśmy przez Małą Babią Górę. Za każdym
razem jest inaczej i szukamy tej inności. 
Mamy swoje ulubione góry. Góry nas uczą.
Mamy taką zimową nauczkę z Kowadła, które
jest w sumie niską górą. W lecie w 65 minut
spacerkiem od czeskiej strony. W zimie
wchodziliśmy ponad 3 godziny.

Wędrujecie po różnych górach i o każdej porze roku.
Wyprawy planujecie sami, czy chłopcy w tym
uczestniczą? Na co w szczególności zwracacie
uwagę?

Najczęściej jest tak, że za planowanie to ja się biorę, to
jest logistyka, urlopy, gdy wyjeżdżamy gdzieś dalej i na
dłużej. Dla chłopców nie ma znaczenia, jak się nazywa
góra. Najważniejsze jest to, jak jest zaplanowana
przygoda. Z Jankiem siadamy, oglądamy mapy.
Najbardziej istotne przy planowaniu jest pogoda, a w
szczególności wiatr i opady. 
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Co zabieracie ze sobą w góry przygotowu-
jąc się do wyprawy?

Za każdym razem jest inaczej. Wszystko
zależy od pory roku, dlatego właśnie lubimy
zimę. W zimie bierzemy o wiele mniej rzeczy,
plecaki są lżejsze. Latem trzeba wziąć dużo
więcej picia, wodę, napoje, bo chłopcy
potrzebują węglowodanów, które szybko
zużywają. To jest też rodzaj nagrody dla nich.
Gdy idziemy na cały dzień, to zabieramy też
herbatę, nawet w lecie. To nasz taki stały
rytuał: siadamy, jemy i pijemy białą herbatę.
 

Mogę Wam tylko pozazdrościć. Od wielu lat
chodzę po górach, ale do tej pory nie
nauczyłam się odpoczywania. Rzadko
zdarza się, abym tak zwyczajnie usiadła i
odpoczęła podziwiając górskie krajobrazy.
 

Odpoczynek w górach jest istotny. Kiedyś
chłopcy wskazywali, że są zmęczeni. Dzisiaj
jest to rytuał dla nas wszystkich. Odpoczy-
wamy, patrzymy i odpowiadamy na pytania
Janka o góry, które są wokół nas.

W Koronie Gór Polski mamy 2 szczyty,
które wzbudzają ogromne emocje, oczy-
wiście poza Rysami. To Lackowa i Waligóra.
   

Lackowa to moja ulubiona góra, z każdej
strony. Gdy ktoś mówi, że chodzi po Tatrach i
nie widzi innych gór poza nimi, to się pytam:
czy przeszedłeś przez Ostry Wierch na Lac-
kową do przełęczy Beskid tam i z powrotem?
Wtedy zazwyczaj jest cisza, bo nawet turyści,
nie znają tak wymagających gór. Podobną
niespodziankę sprawiają: Wolarz w Górach
Bystrzyckich i Jaworz w Beskidzie Wyspowym.
Zawsze zachęcam wszystkich do sprawdzenia
siebie na tych szczytach.
Inną kwestią jest zdobycie Waligóry w Górach
Suchych. Większość turystów podjeżdża pod
schronisko Andrzejówka, które znajduje się pod
górą. Traktują wejście, w szczególności w le-
cie, jak spacer po parku, nie widząc otoczenia.
Góry Suche mają trzy równoległe pasma. W
zależności od tego ile mamy siły możemy
wybrać sobie odpowiednie podejście, atrakcje
takie jak ruiny zamków, czy też szczeliny wia-
trowe, wychodki skalne z czerwonych porfirów,
a wrócić można po dawnych drogach zwózki
drewna. 

Wasze górskie przygody są bez wątpienia piękne i
warto do nich wracać. Czy macie takie chwile, gdy
siadacie wszyscy razem i oglądacie zdjęcia, nagra-
ne filmy?

Często przed snem na dobranoc oglądamy z Jankiem
góry. Janek mówi, że dzisiaj oglądamy Tatry i jeżeli
mamy jakieś filmy z Tatr, które on lubi to wspominamy
nasze przejścia, a jak nie to dobrze ogląda się nam
Damiana Ochtabińskiego. Janek rozpoznaje miejsca, w
których był. Jest to bardzo uspokajające przed snem.
Czasem też oglądamy zdjęcia. W domu wisi cała masa
zdjęć w formie plakatów. Wracamy do gór z
perspektywy tych zdjęć.
Chłopakom zamontowaliśmy na plecakach wszystkie
zdobyte odznaki, bo czasami było takie lekceważące
postrzeganie tego, co oni robią. Te odznaki i koszulki
klubowe potwierdziły ich osiągnięcia. Pamiętam, gdy
szliśmy po raz trzeci na Babią Górę, przy schronisku na
Markowych Szczawinach wszyscy patrzyli na Janka i
Kamila. Było ogromne zdziwienie, że oni już zdobyli
Koronę Gór Polski. A po wejściu na szczyt Percią
Akademików, gdy zrzucili plecaki i usiedli do jedzenia,
wszyscy patrzyli na nich z niedowierzaniem. Na
koszulki klubowe i na odznaki.

W Górach Suchy robimy z chłopcami taką trasę: Stożek
Wielki, zejście do Sokołowska, później do Mieroszowa i
na Lesistą Wielką, następnie na Wysoką - przepiękną
górę i z powrotem. To około 20 km. To są najpiękniej-
sze góry, a po nich ma się świetną kondycję, bo tam
zrobienie 15 km to już jest duży wyczyn. A każda ze
stron tych gór gwarantuje zobaczenie czegoś czego
jeszcze nie widziałaś.
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Przemierzacie z chłopcami góry wzdłuż i wszerz.
Na Waszym koncie takie szczyty  Krywań, Sław-
kowski Szczyt, Otargańce, Jagnięcy Szczyt czy
Świnica. Nie czujecie niepokoju wybierając bądź,
co bądź trudne góry, na które ja się chyba nigdy
nie odważę wejść?

Strach jest w nas i do każdej góry trzeba dojrzeć, do
każdej góry trzeba się przygotować. Jak patrzysz na
naszą historię, to jest to zdobywanie najpierw małych
gór: Korona Sudetów, Sudecki Włóczykij. Nasze
możliwości rosły wraz z pokonywaniem kolejnych gór o
coraz większym stopniu trudności i kondycji. 
Kiedyś schodząc Kotłem Łomniczki napotkaliśmy
turystę, który zapytał: „Co, nie weszliście, zmęczyliście
się?”, a ja mu odpowiedziałem, że zdobyliśmy Śnieżkę
od Sowiej Przełęczy, a teraz schodzimy. Był ogromnie
zaskoczony. 
Często wspominam nasze wejście na Jagnięcy Szczyt,
to był dla nas najtrudniejszy kondycyjnie i technicznie
szlak. Gdy schodziliśmy ludzie bili nam brawo,
gratulowali, uśmiechali się. 
Wchodząc na Świnicę nie mieliśmy żadnych
momentów krytycznych, choć emocje były. Jak to w
górach wszystko zależy od pogody i przygotowania.
My trafiliśmy w dziesiątkę, a tutaj znów turyści będący
na szlaku, mocno nas wspierali. 

Słuchając o przebytych w tym roku kilometrach, a
mamy koniec marca, nasunęło mi się pytanie o
Jagodną. Kiedyś usłyszałam, że nasi klubowicze
pytają czy można dojechać samochodem pod
samą wieżę? Czy dla Kamila i Janka ta góra
stanowi jakiekolwiek wyzwanie?

Wyobraź sobie, że jesteś na wysokości Bystrzycy,
stoisz twarzą do Jagodnej. Pomyśl sobie czy można
wejść tak bezpośrednio na nią? Nie mam pojęcia, ale
skoro pytasz, to z pewnością tak. My tak właśnie
weszliśmy na Jagodną.

Słuchając o tych wszystkich fascynujących
wyprawach nie sposób nie zapytać o Rysy.
Dwukrotnie byliście na Rysach ze słowackiej
strony. Czy planujecie wyjście z Palenicy
Białczańskiej?

Tak, planujemy w tym roku, o ile to będzie
możliwe. Chłopcy są przygotowani, a ich
umiejętności zaskakują. Tak jak podczas
zimowego naszego przejścia na Wrota Chału-
bińskiego, gdzie Kamil i Janek dali radę. Była
ogromna radość.

A jakie są Wasze najbliższe plany? 

W Tatrach Zachodnich została nam grań
Rohaczy do zdobycia. Wydaję się, że do tego
dojrzeliśmy. Czy przejdziemy całe Rohacze?
Nie wiem, bo Hruba Kopa wydaje mi się dla
mnie za trudna, ale chłopcy są lepsi ode mnie.
Oni są gotowi, ale ja jeszcze nie. W Tatrach
Wysokich mamy kilka szczytów, jakie w tym
momencie są w naszym zasięgu i chcemy na
nie wejść. Na koniec zostawiamy Orlą Perć,
może kiedyś będziemy na to gotowi. Czas
pokaże.

W naszych polskich górach piękne są
również Bieszczady. Czy zdobyliście Koronę
Bieszczadów?

Teoretycznie tak, ale nie mamy książeczki. O
Koronie Bieszczadów dowiedzieliśmy się, gdy
już przeszliśmy całe Bieszczady. Zaczęliśmy od
wspaniałej Wielkiej Rawki wiosną. Połoninę
Wetlińską, Góry Słonne, Góry Sanocko-
Turczańskie, Pasmo Łopiennika, Wysoki Dział
zdobywaliśmy podczas złotej, bieszczadzkiej
jesieni, a kończyliśmy zimą na Caryńskiej.
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Twoje złote myśli dla ludzi gór?

1.  W górach nie ma niepełnosprawności. W górach
jest szacunek dla wysiłku, jaki musisz włożyć, żeby
tam wejść.
2. Góry można zdobywać, albo znaleźć w nich
spokój i bycie z rodziną. 
3.  Nigdy nie jest tak, że nie możesz znaleźć szlaku
tylko dla siebie. Zawsze możesz znaleźć swój szlak,
jedyny i niepowtarzalny. Nikt nie jest w stanie ci go
zabrać.
4.  Czy góry mogą znudzić? To zależy od Ciebie.
Góry nigdy Cię nie nudzą, gdy to jest dla Ciebie
dobry czas. 
Nam góry się nie nudzą. My w górach mamy dobry
czas, nam w górach jest dobrze.

Janek ma 14 lat ma zespół Downa.
Kamil ma 26 lat jest zaburzonym znacznie autystą.

                        Serdecznie dziękuję za rozmowę.

   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości przeprowadzenia kolejnego
posiedzenia Loży Zdobywców Korony Gór Polski otwarte zostają weryfikacje zdalne. Do dnia 29 kwietnia
włącznie będą przyjmowane   zgłoszenia  osób,  które  pragną zweryfikować  swoje  osiągnięcia  górskie
nie czekając na  przywrócenie  możliwości

OGŁOSZENIE
Loża Zdobywców 

odbywania się tradycyjnych spotkań
weryfikacyjnych. Spotkanie, które ma się
odbyć 28 maja w Łęknicy oraz 25 czerwca
w Sobolowie jest nadal podtrzymane. W
przypadku odwołania jednego z nich
ponownie otworzymy możliwość
weryfikacji zdalnej. Zaistniała sytuacja jest
niezależna od nas. Bardzo nam
wszystkim brak jest spotkań klubowych
nie tylko weryfikacyjnych, ale i tych
górskich w większym klubowym gronie. 

ŁuL

JP
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Kwitną w marcu lub kwietniu. Mają fioletowo-liliowe płatki i owłosioną gardziel. Niezapylone potrafią zwinąć się
w pąki i przeczekać nagły atak śniegu, aby potem znów rozwinąć się w pełnej krasie. Najbardziej lubią górskie
polany – szczególnie te, które w lecie są pastwiskami dla owiec. Ich urokowi nie oparł się nawet….

„W Chochołowskiej krokusy w szalonych ilościach podobno. Może to ostania wiosna. Lepiej przyjechać”.

Kiedy przyjdzie prawdziwa wiosna, łany małych roślinnych pionierów tworzą na brudnej zieleni fioletowy dywan.
Niektóre kwiaty widziane z bliska są dorodne, ale jakby za duże. Rosłe ciemnozielone świerki rzucają śmiałe
cienie na biały płat śniegu. Trochę dalej widać szałas pasterski, a na tle pogodnego błękitnego nieba lśnią
ośnieżone szczyty Tatr. Przepiękny dzień wprost zachęca do wycieczek, a w wyższych partiach gór można
jeszcze pojeździć na nartach…

W prawym dolnym rogu obrazu sygnatura: Witkacy 1932.

G�rski zieleniec
Krokusy w (nie) jednym obrazie
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To jeden z wielu poetyckich wizerunków skromnego a zarazem najpiękniejszego uśmiechu wiosny na
górskim szlaku. Krokus, a dokładniej szafran spiski, bo o nim mowa, jest jak wyczarowany spod śniegu
promieniami słonecznymi, o subtelnej barwie mieniącej się i przejrzystej, jak również doskonałego kształtu
wiotkiego i nieskazitelnego w linii.

SKOWROŃSKI J. TATRZAŃSKIE KROKUSY.

SKOWROŃSKI J. SZAFRAN SPISKI.

Regionalnie nazywany kieluch, fijałek albo tulipanek należy do rodziny kosaćcowatych i spotykany jest
masowo na łąkach kośnych w reglu dolnym, na polanach górskich i sporadycznie w piętrze kosówki. Nazwa
krokus wywodzi się z języka greckiego – w mitologii młodzieniec imieniem Krokos, zakochał w nimfie
Smilaks, która nie odwzajemniła uczucia, został więc przez bogów zamieniony w kwiat szafranu. W
starożytnym Rzymie, z krokusa produkowano napoje miłosne, które wylewano na łoże małżeńskie tuż po
ślubie. Miały one dawać gwarancję udanego pożycia małżeńskiego. Jest także symbolem trzeźwości i
abstynencji
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TOREBKA NASIENNA ORAZ NASIONA KROKUSA

Źródło: http://bankgenow.kpnmab.pl/aktualnosci/zbior-nasion-krokusow,56.html
https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/

To roślina wieloletnia, a to znaczy, że odnawia się co roku z podziemnej bulwki. Pojedynczy pęd kwiatowy
wyrasta przed liśćmi. Kwiat jest w kolorze jasnofioletowym, czasami z ciemniejszymi końcami, rzadko biały
- zapylany przez trzmiele, pszczoły, motyle i ćmy długotrąbkowe. Liście rozwijają się, gdy kwiaty kończą
kwitnienie. Są wąskie i lśniące, ciemnozielone z białym prążkiem biegnącym przez środek. Z początkiem
lata liście zamierają i roślina przechodzi w okres spoczynku.

WYSOCKA L. SZAFRAN SPISKI GDZIEŚ NA GORCZAŃSKIEJ POLANIE.

Dojrzewające owoce wysuwają się z gleby na coraz dłuższej szypułce. Na jej szczycie znajduje się
podłużna, trójkomorowa torebka z nasionami, która po dojrzeniu pęka na trzy części. Okrągławe nasionka
rozsiewane są przez mrówki, ale te rośliny zakwitną za 3-4 sezony.

Pąki kwiatowe krokusów wykształcają się już na jesieni i czekają na wiosenne, ciepłe i słoneczne dni, aby
móc się rozwinąć, masowo pojawić i wszystkich oczarować i zachwycić. Jest gatunkiem objętym ścisłą
ochroną na terenie całej Polski. Należy pamiętać, aby poruszać się po wyznaczonych szlakach i nie deptać
po krokusach, a także nie kłaść się lub siadać w nich pozując do zdjęć. Nie wolno również zrywać krokusów
i chyba na miejscu jest ostrzeżenie: „Ani kroku(s) dalej !!!"
Górskie polany cieszące oko fioletowym dywanem krokusów znane są amatorom wędrówek po Tatrach czy
Gorcach, nie wszyscy jednak wiedzą, że także w Karkonoszach i w Górach
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Lidia

Izerskich można zobaczyć te piękne rośliny. W Karkonoszach występuje krokus wiosenny (Crocus
heufelianus) natomiast w Tatrach i Gorcach szafran spiski (Crocus scepusiensis).

WYSOCKA L. CHARAKTERYSTYCZNE ZABARWIENIE PŁATKÓW SZAFRANU SPISKIEGO.

Krokusy – czar, wdzięk i urok górskiej wiosny!… i aż nie chce się wierzyć, że to kwiaty prawdziwe – chociaż
nieraz wyglądają jak ze snu … i marzę o tym, aby Ci, którzy poznają górskie nie tylko koronne szlaki,
zetknąwszy się z nimi na polanach obdarzyli je serce i pokochali jak kogoś znajomego i bliskiego, a wtedy
spokojna będę o los tych uroczych mieszkańców gór, bo przecież nie niszczy się czegoś, co się kocha…

SKOWROŃSKI J., WYSOCKA L. KROKUSY Z GÓRSKIEJ POLANY I Z OGRODU…A MOŻE
ODWROTNIE?



G�rski wędrowiec
BESKIDZKIE WYSPY

    Zatrzymuję się na przełęczy Gruszowiec przy
charakterystycznym barze „Pod Cyckiem”. Jest to
doskonałe miejsce na bazę wypadową w kierunku
Ćwilina 1072m n.p.m. lub Śnieżnicy 1006m n.p.m.
dla piechurów, biegaczy czy rowerzystów (fot. nr 1).
Przełęcz położona na wysokości ok. 660m n.p.m.
przy drodze krajowej nr 28 Mszana Dolna-Limanowa
i ma swoją historię. Znajduje się tu murowana
kapliczka pw. Piotra i Pawła oraz pomnik ku czci
pomordowanych 1.09.1944 mieszkańców. Z rąk
hitlerowców zginęło wtedy 36 osób w odwecie za
zorganizowaną przez partyzantów zasadzkę,
podczas, której zatrzymali niemiecki transport w
Kasinie Wielkiej. Spłonęło 12 gospodarstw, a do tego
wycięto szeroki pas lasu po obu stronach drogi.
Warto podejść do pomnika na chwilę...
   Wędrówkę zaczynam szlakiem zielonym,
niebieskim w kierunku Śnieżnicy 1006m n.p.m.
Początkowo droga asfaltowa przechodzi między
zabudowaniami aż do ośrodka rekolekcyjnego na
wysokości 840m n.p.m. (fot. nr 2).
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   Ośrodek ów powstał w 1928 roku jako kolonia letnia dla uczniów szkół średnich Sodalicji Mariańskiej. Jej
założyciel, katecheta zakopiański ks. Józef Winkowski co roku w okresie wakacji gromadził chłopców z
całej Polski na czterotygodniowe turnusy. Mieli oni w spartańskich warunkach wzmocnić swe siły fizyczne,
duchowe, ale i przeżyć piękno koleżeństwa czyli mówiąc językiem współczesnym były to pobyty
integracyjne. W chwili obecnej ośrodek dysponuje 120 miejscami noclegowymi.

FOT. NR 1

FOT. NR 2



   Uwagę przykuwa bardzo ładna kaplica Matki
Boskiej Śnieżnej (fot. nr 3) z obrazem Matki
Boskiej Śnieżnej z Rzymu oraz rzeźbione
drewniane tabernakulum. Kamień węgielny
podarowany został przez Świętego Jana Pawła II.
   Opuszczam bazę kolonijną i przechodzę na
szlak niebieski i po niedługim czasie zdobywam
Śnieżnicę 1006m n.p.m. (fot. nr 4). Inna nazwa to
Widłak lub Widlata Góra, którą operują lokalni
mieszkańcy, a która pochodzi od kształtu góry,
która posiada trzy wierzchołki. Inną ciekawostką
jest nieodległa jaskinia zwana Piwnicą. Plotka
głosi, że jest tam tunel, który łączy się z
Grodziskiem pod Szczyrzycem. Również podobno
pod szczytem bazowali konfederaci barscy, którzy
w wybudowanej przez siebie fortyfikacji ukrywali
się przed obowiązkiem pełnienia służby
wojskowej. Na szczycie znajduje się drewniany
krzyż, ołtarz i trzy pokaźne kamienie datowane na
1789 rok. 

FOT. NR 3
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Prawdopodobnie stanowiły one linię graniczną między Skrzydlną, Gruszowcem, Porąbką i Kasiną Wielką.
Warto wspomnieć o Rezerwacie Przyrody Śnieżnica założonym w 1968 roku o pow. około 25ha, który
znajduje się na wschód od szczytu. Stwierdzono występowanie roślin objętych ochroną całkowitą jak:
parzydło leśne, ciemiężyca zielona, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów. Na szczycie widoków żadnych,
ale podążając dalej szlakiem niebieskim dochodzę do górnej stacji wyciągu narciarskiego „Kasina Ski&Bike
Park”(fot. nr 5). Nareszcie jakieś widoki (fot. nr 6). Rozglądam się...W dole widać Kasinę Wielką (tę Kasinę
od Justyny Kowalczyk, niekwestionowanej legendy narciarstwa biegowego) dalej Węglówkę, a nad nimi
góruje pasmo Lubomira i Łysiny. Co za widok!

FOT. NR 4 FOT. NR 5 - 6



   Powoli schodzę w dół rozkoszując się tym widokiem. Na
dole parking, który przechodzę i zatrzymuję się na chwilę
przy stacji kolejowej. To kawał beskidzkiej historii i
światowej kinematografii. Tak, Tak.. To tutaj Steven
Spielberg kręcił sceny do filmu „Lista Schindlera”, Andrzej
Wajda do filmu „Katyń”, Giacomo Battiato do filmu „Karol.
Człowiek, który został Papieżem”. Stacja została
wybudowana w 1884 roku na trasie Galicyjskiej Kolei
Transwersalnej prowadzącej z Czadcy do Husiatyna
wybudowanej przez naszego rodaka Apolinarego „de
Dziuli” Dziewolskiego (Sucha Beskidzka-Chabówka-Nowy
Sącz). W chwili obecnej budynek malutkiego dworca
należy do Turystycznego Szlaku Kolejowego przez
Karpaty i są tu apartamenty do wynajęcia. Stacyjka słynie
z jeszcze jednej historii wojennej. To tutaj oddziały AK
„Huragan” i „Śmiały” przy współpracy kolejarzy wysadzili w
dniu 2 sierpnia 1944 roku pociąg towarowy blokując
Niemcom ważną podkarpacką linę kolejową. Obok dworca
znajduję się mały cmentarz wojenny nr 364 z okresu I
Wojny Światowej. Pochowano na nim 20 żołnierzy austro-
węgierskich i 1 żołnierza niemieckiego. Taka mała
mieścina, a tyle historii... Teraz zmieniam kolor szlaku na
czerwony i Małym Szlakiem Beskidzkim przechodząc
drogę nr 964 przez Polanę Mogiła szutrową drogą wędruję
dalej na Lubogoszcz 968m n.p.m. Zanim wejdę w las
podziwiam widoki na zdobytą wcześniej Śnieżnicę 1006m
n.p.m. i „Kasina Ski&Bike Park”. Po dłuższej chwili
zdobywam szczyt (fot. nr 7), na którym znajduje się replika
krzyża ze szczytu Sass Pordoi we włoskich Dolomitach
(fot. nr 8).
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FOT. NR 8

FOT. NR 7



Również znajduje się tutaj tablica poświęcona zmarłemu w 2014 roku
Andrzejowi Cyrwusowi – znanemu społecznikowi z Mszany Dolnej. Legenda
głosi o 99 źródłach wypływających z Lubogoszcza. Aktualnie znajdują się tu
tylko 2 stawki: „Morskie Oko” i „Żabie Oko”. Według miejscowych legend
górę upodobały sobie demoniczne istoty: czarty, płanetnicy, boginki i
utopce. Niestety widoków nie ma, ale były na podejściu... To kolejna
beskidzka wyspa o trzy-szczytowym wierzchołku. Przy rozwidleniu szlaków
zmieniam kolor na czarny i podążam w kierunku Kasinki Małej, by dotrzeć
do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” (fot. nr 9,10). Jest to
dawny obóz międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej o nazwie YMCA
(Young Men’s Christian Association). Aby poznać niezwykłą historie tego
miejsca warto cofnąć się o około sto lat. Wtedy bowiem, pojawili się tutaj
przedstawiciele tej organizacji, którzy na polanie znajdującej się na
zachodnim stoku, tuż koło jeziorka nazywanego przez miejscowych “Żabim
Okiem”, założyli w 1924 roku stanicę młodzieżową. Kilka lat później, na
skutek suszy, “Żabie Oko” zniknęło. W tym miejscu wybudowano basen
pływacki o wymiarach 8×25 m. Powstały też chatki, domek kierownika,
jadalnia ze świetlicą, boisko sportowe. Warto wybrać się tutaj, chociaż na
krótką wycieczkę i zobaczyć „dzieło”, powstałe 90 lat temu. Po krótkim
odpoczynku i wypiciu kawy przechodzę z powrotem na czerwony Mały Szlak
Beskidzki i schodzę do Mszany Dolnej. To doskonała miejscowość służąca
jako baza wypadowa na okoliczne szczyty. 
Tutaj kończę moją wędrówkę... Trasa nie za długa 17-18 kilometrowa, ale
po drodze dwie „wyspy” zdobyte i zapoznałem się z tutejszą historią...

Tomasz Michalski

FOT. NR 9 - 10
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Skrzyneczka na
szczycie Łysica

   Historia skrzyneczki na Łysicy sięga
połowy czerwca 2020 roku. Wtedy to
Ewelina napisała maila do klubu oferując
pomoc swoją i swojej rodziny w
zainstalowaniu skrzyneczki klubowej na
najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich -
Łysicy (według najnowszych doniesień
wysokość szczytu to 614m n.p.m.)   
Ewelina w porozumieniu z klubem
skontaktowała się z Dyrekcją Święto-
krzyskiego Parku Narodowego, przedsta-
wiając im swój pomysł i przekonując
włodarzy terenu obejmującego Łysicę do
zgody na tego typu instalację szczytową. Ze
strony klubu zostało przygotowane sto-
sowne oficjalne pismo o wyrażenie zgody na
montaż skrzyneczki. Czuliśmy jednak, że w
tym momencie była to już formalność.  
Świętokrzyski Park Narodowy okazał się być
przyjaznym miejscem, w którym znaleźliśmy
zrozumienie potrzeby zainstalowania skrzy-
neczki z pamiątkową pieczątką szczytową. 
 

   Kolejny etap w takich sytuacjach leży po stronie klubu. Chwilę trwały przygotowania skrzyneczki tak, aby
była zabezpieczona i gotowa do przesłania ekipie instalującej. W jej skład wchodzili Ewelina, Sebastian i
Maja Kasprzykowie z Kielc. Od 21  marca br. możemy cieszyć się stemplowaniem książeczek na
najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich -  Łysicy.  To była znakomita inicjatywa i ogromna zasługa tej
ekipy. W imieniu klubowiczów składamy ogromne podziękowania. Dużo pozytywnej energii rozsialiście tą
akcją wśród klubowiczów.  
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NIEZBĘDNIK WYPRAWOWY 
 Część druga

Cześć Górom!

   W poprzednim numerze miesięcznika przedstawiona została argumentacja, dlaczego warto nosić w plecaku
apteczkę, krem ochronny z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, rękawiczki, skarpetki, a także
kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową.
   Teraz pora na kulinarną część zawartości plecaka ;-) czyli coś dla głodomorów!

PRZEKĄSKI
   Wiadomo, że każdy wysiłek, a w szczególności
wspinaczka górska - niesie za sobą pewien wydatek
energetyczny. Trasy na koronne szczyty mogą być
czasem krótsze, a niekiedy staną się całodzienną
wyprawą. Nawet, jeśli jesteś na początku wycieczki
najedzony, zawsze należy mieć przy sobie coś na
ząb. Co to mogłoby być? Wszystko co lubisz, ale
warto zaopatrzyć się w coś "energetycznego" jak np.
baton czy czekolada, która doda nam dużo energii -
nawet w chwili zwiątpienia. Na rynku są dostępne
różne produkty, które dodatkowo nie zajmują dużo
miejsca w plecaku, ani nie są zbyt cieżkie jak np.
suszone mięso czy liofilizaty. Każdy indywidualnie
powinien spakować to co wie, że w trasie mu nie
zaszkodzi (inaczej będzie potrzebował w apteczce
leków na biegunkę), sprawdzi się w transporcie (nie
chcemy całego plecaka zalanego zupą), nie będzie
ciężkostrawne (przed nami wędrówka), czy wytrzyma
podczas upału (chyba, że lubimy tosty ze smażonym
serem). 
   Jeśli podróżujemy z dziećmi koniecznie należy
spakować "batony mocy" (nie mylić z kulkami mocy
pewnej znanej pani) - coś, co dziecku doda energii i
zachęci do dalszej wędrówki. Zachęcamy do
zdrowych przekąsek, jeśli lubisz kanapki, smaku doda
im kawałek pomidora koktajlowego, ogórka czy
papryki - źródła witaminy C. Owoce to też doskonały
pomysł, ale należy pamiętać, że skórki cytrusów nie
należy wyrzucać w krzaki w lesie, albowiem ich
rozkład jest bardzo długotrwały, choćby w uwagi na
oprysk. Czy wiesz, ze skórka od banana rozkłada się
ok. 2 lata, a od pomarańczy aż 6 miesięcy?
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CHUSTECZKI
   Przydatne mogą być zarówno jednorazowe chusteczki higieniczne, jak i te nawilżane. Nawilżane, często
z płynem antybakteryjnym są świetnym rozwiązaniem, gdy nie mamy dostępu do mydła i umywalki z
bieżącą wodą. W drogerii są nawet chusteczki odświeżające, przydatne po pokonaniu "ściany płaczu" w
drodze na Lackową, dzięki którym komfortowo zaprezentujemy się przed obiektywem fotografa przy
tabliczce szczytowej. Chusteczki higieniczne z celulozy będą przydatne, gdy na naszych oczach jakiś
kawaler zapragnie oświadczyć się pięknej pannie na szczycie Śnieżki, a zgromadzony tłum będzie bił
brawa wzruszony do łez. Przy okazji pozdrawiamy Pana Krzysztofa, który 2 marca 2021 roku usłyszał "tak"
od wybranki na najwyższym szczycie Karkonoszy! Oczywiście każdą zużytą chusteczkę wrzućmy do
wcześniej naszykowanego woreczka na śmieci. O zgrozo nawet chusteczka higieniczna rozkłada się ok. 3-
4 miesiące, a te nawilżane zawierają plastik!
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WORECZEK NA ŚMIECI
   Nie chcemy na leśnym szlaku widywać śmieci jak
właśnie resztki jedzenia, a tym bardziej papierki po
batonikach itp. Bądźmy odpowiedzialni i idąc w góry
weźmy ze sobą jakiś worek czy reklamówkę -
najlepiej taką, której daliśmy drugie życie.
Wszystkie śmieci, które sami "wytworzyliśmy"
bezwzględnie zabierzmy ze sobą. Dajmy dobry
przykład młodszemu pokoleniu, jeśli możemy i
mamy miejsce w naszym woreczku - weźmy śmieci,
które komuś "wypadły" z plecaka. Nie bądźmy
obojętni, gdy ktoś zanieczyszcza las, warto
pamiętać, że puste opakowania ważą mniej!
Zróbmy wspólnie akcję - pochwal się na forum
Korony Gór Polski ile śmieci zniosłeś ze szlaku po
turystach "gapach" - oznacz swoje działanie
#sprzątamyKGP. Ciekawe, z którego koronnego
szczytu byłoby najwięcej, a z którego najmniej
śmieci? Nagrodą niech będzie własna satysfakcja i
perspektywa czystych szlaków w przyszłości!



   Ciąg dalszy nastąpi – powoli kończy nam się miejsce w plecaku ;-) a tu jeszcze tyle elementów
niezbędnego wyposażenia trzeba pomieścić! W następnym numerze klubowego miesięcznika kolejna
porcja!

Górom cześć!

P.S. Liczę na zdjęcia Waszego autorstwa! 

Czarny Kot

Ślęża na zachód słońca - schronisko zamknięte. Przykładów może być wiele, nawet jeśli wydaje Ci się, że
masz dużo wody może okazać się to błędne myślenie. Przykład z własnego doświadczenia... Trasa
widokowa: Jaworki - Homole - Wysoka - Przełęcz Rozdziela - Obidza - Radziejowa - Biała Woda - Jaworki.
Łącznie ok. 28 km, upalne lato, ponad 30oC, w plecaku kilka butelek napoju. Gdyby nie uzupełnienie
zapasów wody na przełęczy Obidza, konieczna byłaby rezygnacja z dalszej wędrówki. Warto w ciepły dzień
przeliczyć wypitą na trasie przez siebie ilość wody i dostosować do planowanej dłuższej wyprawy +0,5 litra
wody schowane na dnie plecaka na "ratunek". Jeśli masz wolne miejsce w plecaku weź wodę!
Odwodnienie organizmu jest bardzo niebezpieczne. Warto kupić na wędrówkę napój izotoniczny, dzięki
któremu uzupełnimy elektrolity w organiźmie. Niestety często zapominamy o uzupełnianiu płynów zimą.
Wówczas niezbędny będzie termos z ciepłą herbatą. Wspierajmy też górskie schroniska - pijmy herbatę,
kawę, a nawet skosztujmy wyśmienitych wypieków - niektóre są wręcz kultowe. Uwielbiamy Wasze zdjęcia
schroniskowych smakołyków na forum KGP ;-)

SCYZORYK / MULTITOOL
   Jak udowodnili naukowcy konserwę turystyczną może zjeść każdy, nawet ktoś kto nie jest turystą, ale
przydatny do tego będzie np. multitool z nożykiem / łyżką / widelcem. W niewielkiej cenie można nabyć w
sklepach turystycznych lekkie narzędzie 3w1 tj. łyżka, widelec i nóż. Dobrej jakości multitool jest przydatny,
a nie zajmuje dużo miejsca. Możliwości zastosowania pozostawiam Waszej wyobraźni.

  
NAPÓJ / TERMOS
   Żadna górska wyprawa nie może odbyć
się bez napoju. Jest to niezbędny i
obowiązkowy element wyposażenia
plecaka. Jeśli zapomniałeś spakować
butelkę wody, to zawróć. Nie zakładaj, że
kupisz gdzieś po drodze, bo sytuacje są
różne! Schronisko może być zamknięte
(mamy stan epidemii), zostawisz portfel w
domu, czy też na trasie nie będzie
żadnych miejsc, gdzie można cokolwiek
kupić. Idziesz pętlą z Bielic na Kowadło i
Rudawiec latem bez napoju, długa trasa i
brak szans na jakiekolwiek schronisko w
okolicy. Zimą wybierasz się na Chełmiec -
wieża będzie nieczynna, więc nie napijesz
się ciepłej kawy czy herbaty.
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Wujek dobra rada
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Apteczka jest jednym z podstawowych
elementów wyposażenia plecaka każdego
turysty. W jej podstawowym składzie
znajduje się zawsze koc termiczny
nazywany też folią NRC, folią życia czy
kocem przeciwwstrząsowym. Ten mały,
niepozorny przedmiot może w wielu
sytuacjach uratować nas przed poważnymi
konsekwencjami wychłodzenia, ale też i
przegrzania naszego ciała.
Musimy tylko pamiętać o prawidłowym
jego zastosowaniu. Folię NRC, w sytuacji
jeśli chcemy zabezpieczyć ciało przed
dalszym wychłodzeniem, musimy położyć
stroną srebrną do ciała. Należy też
pamiętać, że folia nie grzeje, tylko izoluje.
Dlatego też bardzo ważne jest dokładne,
szczelne okrycie ciała. Natomiast, jeśli
chcemy organizm „wychłodzić” po długiej
ekspozycji na ostre słońce, co może się
przytrafić nie tylko po zbyt długim
wylegiwaniu się na plaży, ale też po
dłuższej wędrówce po górach, folię
stosujemy odwrotnie, czyli złotą stroną do
ciała. W górach wysoka temperatura i
ostre słońce jest o tyle zdradliwe, że
powiewy wiatru sprawiają przyjemne
wrażenie    chłodzenia,    gdy    na    chwilę

Każda folia (NRC) ma dwa
końce ….

    
usiądziemy to często dopada nas „delirka”.  Troszkę podobna zasada funkcjonuje przy folii do potraw. Jeśli
używamy jej do pieczenia, to stroną błyszczącą do potrawy, a jeśli do przechowywania żywności, to
matową.
 

Skąd pochodzi nazwa NRC? - pierwsze pomysły takiego jej zastosowania pojawiły się w National
Research Center w USA, czyli krajowym ośrodku badawczym.



Oczywiście można spotkać się, szczególnie w
internecie, z różnymi dyskusjami na temat
znaczenia „kolorów” folii, ja jednak trzymam się
zasady: stroną srebrną by ogrzać, stroną złotą by
wychłodzić. A najważniejsze, to abyśmy nigdy nie
musieli z niej korzystać.

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.
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Zbyszek



Archiwum spotka�
klubowych

I ZLOT GÓRSKI KORONY GÓR
POLSKI - Andrzejówka 

   W Klubie Zdobywców Korony Gór Polski do czasu
wprowadzenia obostrzeń epidemicznych odbywały się
cyklicznie dwa rodzaje spotkań klubowych. Były to Wyprawy
Klubowe oraz międzywyprawowe posiedzenia Loży
Zdobywców. Zazwyczaj wypraw było 3 w roku oraz średnio
6-7 spotkań lożowych z przerwą na okres letni. Tak było w
latach 2016-2019. W 2019 roku padł pomysł
zorganizowania luźnego spotkania w górach w celach
wspólnej integracji klubowiczów, członków loży oraz
sympatyków klubu i Korony Gór Polski. Błyskawicznie
uzyskaliśmy zgodę od ówczesnych włodarzy schroniska
górskiego Andrzejówka na zorganizowanie spotkania na ich
terenie. 
   Padła data 27 lipca 2019 roku i rozpoczęły się
przygotowania do  zlotu. Przewidzieliśmy koncert, który
rozpoczynał się o godzinie 20:00. Klubowicze zjeżdżali się
jednak do Andrzejówki już od wczesnych godzin
popołudniowych. Wielu z nas tego dnia spotykało się
wzajemnie na szlakach prowadzących na Waligórę,
Chełmiec czy Borową.  
   

  Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w wąskim
gronie Loży Zdobywców Korony Gór Polski.
Spotkanie miało charakter dyskusji na
temat dalszych działań weryfikacyjnych.
Przewinął się wątek szkoleniowy, gdzie
przypomniane zostały informacje na temat
ewolucji klubu i sposobów weryfikacji.
Poruszony został także temat nie tak
dawno przecież wprowadzonego
odgórnego limitu maksymalnie 20
oficjalnych zdobyć Korony Gór Polski. Klub
zawsze opowiadał się za tym, aby zacierać
podziały i unikać pogoni za byciem "naj".
Nasze stanowisko jest przeciwne
określeniom typu najstarszy, najmłodszy,
czy najszybszy zdobywca. Stąd i najwięcej
razy nie pasowało do idei jakie nam
przyświecają.   
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Oficjalna część spotkania rozpoczęła się
konkursem, którego główną nagrodą były
buty górskie ufundowane przez MGBsport -
AlpinaSportowa.pl. Zgłosiła się spora grupa
uczestników. Każdy otrzymał zestaw pytań
dotyczących Korony Gór Polski w formie
testu jednokrotnego wyboru. Ku naszemu
zaskoczeniu znalazła się spora grupa
reprezentantów klubu, która uzyskała 100%
poprawnych odpowiedzi. Wśród uczest-
ników zostały rozlosowane nagrody, w tym
nagroda główna, którą otrzymał Grzegorz.  

Wprowadzając ten limit chcieliśmy zapobiec
wyścigowi o prym w ilości oficjalnych
zdobyć. Limit ten został wysoko
postawiony, ale to wynikało z ilości
zdobytych już oficjalnych zdobyć. Już
obserwujemy, że ta decyzja przyniosła
pozytywne efekty. Wielu ze zdobywców
rozszerzyło swoje wędrówki o inne rejony
górskie zwalniając tempo zdobywania
kolejnych krotności KGP. Wielu z nich
obecnie przy jednym oficjalnym przejściu
po kilkukroć wchodzi na poszczególne
szczyty. Tylko dlatego, że są  w górach z
przyjaciółmi. Już mniej się liczy sam wynik
w krotnościach, a bardziej jest doceniane
klubowe towarzystwo i wzajemna
integracja, a przecież o to w tym wszystkim
co robimy najbardziej nam chodzi. 
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   Koncert trwał do późnych godzin wieczornych. Spotkanie to
pozostanie w naszej pamięci i zapewne nie jednemu z nas
łza się w oku zakręci,  facebook przypomni mu rocznicę tego
wydarzenia. Dziękujemy wszystkim tam obecnym za
cudowną atmosferę.

I Zlot Górski Korony Gór Polski został oficjalnie rozpoczęty,
więc nadszedł czas na przygotowanie się artystów do
wieczornego koncertu.  Naszymi gośćmi był zespół
TRUPIĘGI, którego twórczość skupia się na  poezji 
 Bolesława Leśmiana.  Magiczne chwile spędzone wśród
przyjaciół przy wspaniałej muzyce to było to czego tak
naprawdę wszyscy potrzebowaliśmy. Trzeba przyznać, że
zespół Trupięgi i jego interpretacje muzyczne Leśmiana
sprawiły, że w nie jednej osobie struny duszy zostały
poruszone. Była też okazja do wspólnego instrumentalnego
wypróbowania swoich sił na scenie. 

ŁuL

https://www.facebook.com/mgbsport/?__cft__[0]=AZX7I84-ozPTRXkps7LJ8Zi-gYHgEPeCNaO4QgZdt7kJg3KTefpBvFUfkNYeeIhhNfLiqJ0yZVO0TFAmpBI7vhUzPtCgU3RFC_KfI6y73QQINRSxq2sV7YEcRkApSLVSF0KTEt0c5SK9Jou--tJSV4UY-qiCaievCHKjLQnCHHSYZJCxXblS1DRI7DWFryDNaso&__tn__=kK-R


MAPA/PLAKAT KGP

DOSTĘPNE  NA  WWW.KGP. INFO.PL

wymiar mapy 100x50 cm

gramatura papieru 300g/m2

powłoka w pełnym połysku 

mazak suchoscieralny 

w komplecie

 

'



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 marcu dołączyły:

Dom "Pod Błękitnym
Dachem" w Międzygórzu

Przystanek noclegowy pod
Łopieniem w Chyszówkach

Dom Turysty
 "Pod Biskupią Kopą"

  Bacówka Bartne
w Beskidzie Niskim


