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Spis tre�ci



   Klubowa Gazeta Górska KGP to inicjatywa
klubowa, której przewodnim celem jest pogłębianie
wzajemnych relacji wśród uczestników programu
górskiego prowadzonego przez KZKGP.  W tak
trudnych czasach, gdy zorganizowanie tradycyjnych
spotkań klubowych jest w zasadzie niemożliwe
staramy się znaleźć nowe sposoby i drogi do
wzajemnej komunikacji pomiędzy klubowiczami bez
względu na ich zaangażowanie w działalność
klubową. Klub Zdobywców Korony Gór Polski od
1997 roku, czyli blisko przez ostatnie 25 lat przede
wszystkim miał i ma na celu utrzymanie aspektu
społecznego swojej działalności. Od zawsze słowo
"Klub" w naszej nazwie miało dla nas kluczowe
znaczenie i to będzie w dalszym ciągu przewodnim
kierunkiem inicjatyw, jakich będziemy się
podejmować. Bez względu na opcje polityczne jakie

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

preferujemy, bez względu na status społeczny,
wyznanie, czy inne czynniki jakie nas
indywidualizują, jesteśmy w górach razem, jako
jedna ogromna rodzina turystów górskich. Ta
rodzina to wspaniali ludzie i często tak różni od
siebie, że aż trudno uwierzyć, że miłość do gór
pozwala im zawierać wzajemne przyjaźnie.
Chciałoby się powiedzieć, że obecny stan
epidemiczny jeszcze bardziej nam uwypuklił, jak
ważne dla wielu z nas są spotkania turystyczne na
górskich szlakach. Jesteśmy pełni nadziei, że poza
wydawaniem miesięcznika klubowego górskie
spotkania organizowane przez klub powrócą na
stałe do harmonogramu wydarzeń, który jest
dostępny w naszym klubowym serwisie www



   Zdobywając kolejne razy Koronę Gór Polski,
Łysicę traktowałem zawsze, jako może nie zło
konieczne, ale dodatkowy obowiązek. Zwykle
był to szybki wypad w drodze powrotnej z Tatr
lub Bieszczad, bo na ten szczyt można wejść w
30 – 40 minut. Dopiero w 2020 roku, realizując
projekt Główny Szlak Świętokrzyski, w ciągu 5
dni zakochałem się w tych górach i okolicy.
Niestety plan wędrówki był tak napięty, że nie
pozwolił wystarczająco nacieszyć się tym
miejscem. Po miesiącu byłem tu znowu,
żałując, że wcześniejsze plany urlopowe
pozwoliły mi tylko na kilkudniowy wyjazd. POCZĄTEK SZLAKU NA ŁYSICĘ                       

 

Szlakami KGP
WYPRAWA NR 4 

ŁYSICA ze Świętej Katarzyny
 

    Dzisiejszą wyprawę rozpoczniemy w Świętej Katarzynie, wejdziemy na Łysicę i zejdziemy do Kakonina.
Czy zauważyliście, że wracając tą samą trasą, widzimy te same miejsca inaczej? Myślę, że nie odkryłem tu
żadnej Ameryki, ale ze względów praktycznych, jeśli nie dysponujecie możliwością transportu z Kakonina
proponuję powrót właśnie tą samą drogą.
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KLASZTOR BERNARDYNEK 
W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

 

   Łysica jest najniższym szczytem KGP i
jednym z tych, co do których są kontrowersje i
wątpliwości. Dlaczego? Ponieważ posiada dwa
wierzchołki – wschodni zwany Skałą Agaty i
zachodni oznaczony jako Łysica. Jak na złość
pomiary z 2018 pokazują, że oddalona o około
700 metrów Skała Agaty jest nieznacznie
wyższa. Jeszcze do niedawna Łysicę –
najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich
utożsamiano z jej zachodnim wierzchołkiem,
zaś wschodni wierzchołek o nazwie Skała
Agaty był uznawany za niższy. Najnowsze
pomiary wykazały, że jest ona nieznacznie
wyższa (613,96 m n.p.m.) od zachodniego
(613,31 m n.p.m.). 

    Moje pomiary altimetrem barometrycznym i za pomocą SRTM wykonane z dokładnością do jednego
pełnego metra wykazały tę samą wysokość. Nie zmienia to faktu, że do książeczki KGP fotografujemy się
przy tabliczce z napisem Łysica lub przy charakterystycznym krzyżu.



    Wyprawę rozpoczynamy w Świętej Katarzynie.
Jest tu kilka bezpłatnych miejsc parkingowych przy
głównej ulicy oraz płatny parking przy wejściu na
szlak. Można też skorzystać z parkingu przy
naszym ośrodku rekomendowanym PTTK Jodełka. 

WEJŚCIE DO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU
NARODOWEGO              
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                    DROGA NA ŁYSICĘ                              
                            

 

KAPLICZKA ŚW. FRANCISZKA 
 

Nasz trasa prowadzi czerwonym szlakiem
(Głównym Szlakiem Świętokrzyskim). Mijamy
klasztor bernardynek z XV wieku i dochodzimy do
bramy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, skąd
już widać drewniany kościółek czy raczej kapliczkę.

Kapliczka Świętego Franciszka i znajdujące się
obok źródełko jest jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc w sercu Gór
Świętokrzyskich. Jej dzieje sięgają 1641 roku,
kiedy bernardyńscy bracia świeccy z klasztoru w
Świętej Katarzynie postanowili zbudować przy
źródełku kapliczkę pod wezwaniem św. Franciszka
– patrona przyrody, a dziś również ekologii i
ekologów. Dzisiejsza kapliczka powstała
prawdopodobnie w XIX wieku. 

Obok kapliczki możemy podziwiać źródełko. Woda
w nim według miejscowych wierzeń ma właściwości
lecznicze dla oczu. Moc ta ma pochodzić zgodnie z
legendą od łez wlanych przez dziewczynę
opłakującą utratę siostry. Do tej legendy jeszcze
wrócimy.

Dziś źródełko jest obudowane kwarcytową studnią,
w której przeglądają się stare jodły i buki. Od czasu
do czasu z wody wydobywają się pękające bańki
gazu. Źródełko przez cały rok ma niemal stałą
temperaturę wody i nigdy nie zamarza.

Idąc dalej szlakiem zwrócimy uwagę na stare pnie
w różnym stanie rozkładu. Niektóre z nich,
oblepione hubami, podziurawione dziuplami i z
odpadającą korą stoją jeszcze pośród żywych
drzew tworząc malownicze kompozycje. Inne, leżąc
na ziemi, czasami wywrócone przez wiatr wraz z
korzeniami lub złamane podczas szalejącej burzy,
próchniejące, pokrywają się powoli mchami i
opadającymi liśćmi. W tym czasie nabierają one
ogromnej wartości przyrodniczej, stając się
pokarmem i domem wielu zwierząt, grzybów i
innych organizmów. Grzyby rozpoczynają i cały
czas uczestniczą w procesie rozkładu drewna, aż
do jego całkowitego rozpadu. Owady i inne
bezkręgowce, żywią się martwym drewnem w
różnych stadiach jego rozkładu lub zjadają inne
organizmy zasiedlające to mikrośrodowisko. Wiele
zwierząt wykorzystuje martwe, próchniejące drewno
jako miejsce gniazdowania, schronienia, zimowania
lub żerowania. Martwe, stojące i powalone drzewa,
są miejscem życia licznych gatunków roślin
zielnych, mchów, porostów, wątrobowców, paproci,
śluzowców itp.



   Na niektórych odcinkach szlaku, w wyniku intensywnego ruchu turystycznego oraz dużego nachylenia
terenu zachodzi wyraźnie widoczna erozja gleb, która stanowi zagrożenie dla siedlisk przyrodniczych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków. Aby zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku
budowane są tzw. potykacze, urządzenia które utrudniają rozdeptywanie szlaków na szerokość, a także
instalowane są ogrodzenia. W miejscach o podwyższonej wilgotności przekopywane są rowy odwadniające
odprowadzające wodę z opadów do wnętrza lasów, a także budowane drewniane progi i podesty.

Skała Agaty to nazwa wschodniego wierzchołka Łysicy. Nazwa szczytu ma prawdopodobnie związek z
legendą o zamku na Łysicy i mieszkającymi w nich dwiema siostrami: Agatą i Jadwigą.

    POCZĄTEK GOŁOBORZA 
                    NA ZBOCZU ŁYSICY                            
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   Końcówka podejścia na Łysicę jest jak na te góry
dość stroma. Obchodzimy kamieniste gołoborze i
stajemy na szczycie. Widokami się nie
nacieszymy, więc po rytualnych zdjęciach i
opieczętowaniu książeczek (na szczycie jest nasza
klubowa skrzyneczka z pieczątka) oraz być może
małym co nie co, ruszamy w kierunku drugiego
wierzchołka.

   Dawno, dawno temu, na szczycie Łysicy stał piękny zamek. Błyszczały w słońcu złote blachy i dachy, a wspaniałe rzeźby lśniły
bielą na tle smukłych jodeł... 
W tym pałacu żyły dwie siostry - obydwie młode i piękne. Młodsza, złotowłosa i błękitnooka Agata była cicha, spokojna, kochała
przyrodę, a nade wszystko ptaki. Przywoływała je do pałacowych okien i karmiła z ręki ziarnem i okruszynami chleba. Starsza
Jadwiga miała zupełnie inną naturę. Nudziła się w pustych zamkowych komnatach, lubiła tańce, zabawy i gwar.
Pewnego dnia obok zamku przejeżdżał młody rycerz. Zachwycony pięknem wyniosłej budowli, poprosił siostry o gościnę. Jadwiga z
radością przyjęła młodzieńca pod dach, zaraz też pokochała go z wzajemnością i całe dni spędzała u jego boku. Agata zaś wolała
towarzystwo swoich skrzydlatych przyjaciół i długie spacery wśród zielonych jodeł i rozłożystych paproci. Wieczorem siadała cicho w
okienku, stroniąc od towarzystwa siostry i jej rycerza.
Pewnej nocy starszej siostrze przyszła do głowy straszna myśl. Postanowiła zgładzić Agatę, a po jej śmierci panować na zamku
razem z wybrankiem swojego serca. Podzieliła się zbrodniczym planem z ukochanym. Wczesnym świtem młodzieniec zakradł się do
komnaty Agaty, chcąc ją uśpioną zrzucić z zamkowej wieży. Kiedy dotarł na miejsce, posłanie było puste. Dziewczyna wybiegła już
do lasu, powitać nowy piękny dzień.
Wyrodna siostra jednak nie zrezygnowała. Do dzbana złotego miodu dolała trucizny i czekała, kiedy spragniona Agata napije się z
niego.
Słońce wysuszyło już rosę, kiedy nieświadoma podstępu Agata wracała do zamku. Była już bardzo blisko, gdy nagle czarne chmury
zasnuły niebo, pierwszy grom uderzył w wysokie drzewo.
Dziewczyna z przerażeniem dostrzegła nad zamkiem wielką jasność i usłyszała ogłuszający huk. Piorun uderzył w zamkową wieżę, a
od jego wielkiej mocy zamek rozpadł się na tysiące kamieni. Płacząc żałośnie chodziła wśród głazów, ale nie znalazła siostry i jej
kochanka. Jej łzy wyżłobiły ślady na kamiennych blokach. Możemy je dziś zobaczyć na gołoborzu zrodzonym z zamkowych ruin. Łzy
Agaty spływały z Łysicy, aż u stóp góry utworzyły źródełko. Ma ono cudowną moc - woda z niego leczy choroby oczu. Źródełko to
nazwano imieniem opiekuna naszych oczu, którym jest św. Franciszek (to właśnie on pisał hymny pochwalne na cześć piękna
przyrody, którą przecież odbieramy naszym wzrokiem).

                         ŁYSICA 614 M N.P.M.                          
 
 



GŁOWA MURZYNA
 

   Ze Skały Agaty schodzimy lesistą ścieżką w dół do przełęczy. Odcinek miedzy Łysicą a przełęczą św.
Mikołaja jest dość błotnisty i bywa tu ślisko. Przejście go zajmuje około 30 minut.
   Znajdujemy się na Przełęczy Świętego Mikołaja, która wzięła swoją nazwę od patrona wybudowanej
tutaj kapliczki. Tutaj ma również swój początek szlak niebieski na Wał Małacentowski przez wieś Bieliny.
W ubiegłym wieku prowadziła tędy leśna droga łącząca pobliskie miejscowości: Kakonin, Porąbki i
Podlesie z Wolą Szczygiełkową i Dębnem. Chcąc dotrzeć na drugą stronę Pasma Gór Świętokrzyskich
wybierano przełęcze jako najwygodniejsze miejsca do przeprawy przez góry. Pierwotną kapliczkę
wybudowano już w 1876 roku niestety w 1996 roku została doszczętnie zniszczona przez pożar. Obecna
kapliczka została odbudowana w miejscu poprzedniej dzięki inicjatywie pracowników Parku i miejscowej
ludności. W środku możemy dostrzec drewnianą rzeźbę przedstawiającą świętego wykonaną przez
lokalnego rzeźbiarza. Czemu Święty Mikołaj, który kojarzy nam się z grudniowymi prezentami? Otóż jest
on również patronem wędrowców, których strzeże przed nieszczęściem w tym dzikimi zwierzętami, a
zwłaszcza wilkami. 

PRZEŁĘCZ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
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TABLICZKA NA SKALE AGATY
 

SKAŁA AGATY                                                                     
 



WARIANT TRASY:
 
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 przełęczy dość stromym zejściem w
dół dotrzemy do Kakonina, który
powita nas pięknym miejscem. Ni to
skansen ni to zagroda: Chata Kaka -
zobaczcie sami. Może uda Wam się
również tu posilić, oczywiście jeśli
lubicie pierogi, bo zwykle serwują tu
wyłącznie pierogi.

Nasza trasa osiągnęła półmetek.
Pozostaje nam droga powrotna do
Świętej Katarzyny.
Cała wyprawa zajmie Wam około 4,5
godziny plus odpoczynki.

CHATA KAKA
 
 



Z Klubową Kartą Górską 
w Ośrodku Wypoczynkowym 

„Jodełka” 
uzyskasz 20% zniżki na noclegi. 

Podczas wędrówki po Górach Świętokrzyskich
skorzystaj z obiektu rekomendowanego przez klub.

Obiekty
rekomendowane
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https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/
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Campingi na miarę XXI wieku
   Planując wędrówkę po górskich szlakach i koronnych
szczytach, każdy z nas poszukuje bazy noclegowej
spełniającej określone wymagania. Oczekiwania mamy
rozmaite. Jednych z nas zadowoli przysłowiowa „gleba
w schronisku”, inni poszukują apartamentu z jacuzzi
bądź domku z kominkiem. 
I bardzo dobrze !!!
Dzięki temu zarówno hotele, duże i małe pensjonaty,
gospodarstwa agroturystyczne, a także schroniska
górskie starają się sprostać oczekiwaniom swoich
gości. 

   Czy podobnie sytuacja wygląda z campingami?
Współczesne campingi to nie, jakby się mogło
wydawać, pola namiotowe i stanowiska dla pojazdów
campingowych. To obecnie nowoczesne, całoroczne
kompleksy, w których aby nocować nie trzeba mieć
kampera, przyczepy campingowej czy nawet namiotu.
Campingi oferują noclegi w komfortowo urządzonych
domkach, z w pełni wyposażoną kuchnią, salonem,
sypialną i łazienką. 

   Dla właścicieli kamperów i przyczep
campingowych przygotowane są parcele z
przyłączami do prądu, bieżącej wody i
dostępem do nowoczesnych sanitariatów.           
   Osoby chcące wypocząć pod namiotem
mogą skorzystać z terenu przeznaczonego na
ten cel, a nierzadko również z dużych,
wyposażonych w łóżka i meble namiotów
usytuowanych na terenie campingu.
Infrastruktura campingów XXI wieku jest
szeroko rozbudowana i dostosowana do
potrzeb każdego gościa. Są tam bary,
restauracje, wypożyczalnie rowerów, ścianki
wspinaczkowe, boiska do siatkówki, a nawet
korty tenisowe. 
Dla dzieci budowane są place zabaw z
trampolinami i dmuchanymi zjeżdżalniami.



   Campingi doceniają turyści poszukujący bliższego
kontaktu z naturą, szumu lasu i strumyka czy też
miłośnicy spożywania posiłków na świeżym powietrzu
z dala od miejskiego zgiełku.

   Wśród obiektów rekomendowanych przez
KZ KGP swoim klubowiczom znaleźć można
schroniska z polem namiotowy i miejscem
na ognisko (dla zainteresowanych mała
podpowiedź  https://kgp.info.pl/obiekty/), a
także nowoczesny i prowadzony przez
fantastycznych ludzi z pasją - Camp 66 w
Ścięgnach koło Karpacza.
   Również schronisko „Andrzejówka” w
Rybnicy Leśnej obecnie podjęło trud
dostosowania swojego terenu do wymogów
niezbędnych dla posiadaczy kamperów.

JP
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Podsumowując: 
Jeśli nie posiadasz własnego namiotu, kampera czy też przyczepy campingowej nie oznacza to, że
camping nie jest dla ciebie.

Źródło zdjęć: https://camp66.pl/

100cmx50cm
300 g/m^2

P O W Ł O K A  Z  W Y S O K I M  P O Ł Y S K I E M  
I  M A Z A K  S U C H O Ś C I E R A L N Y  

W  K O M P L E C I E

https://kgp.info.pl/obiekty/


   Podobno czosnek niedźwiedzi swoją nazwę zawdzięcza legendzie o misiach budzących się z zimowego
snu. Otóż wygłodniałe misie swój pierwszy głód zaspokajały właśnie liśćmi czosnku. I to im zawdzięczają
powrót sił. To możliwe, bo czosnek niedźwiedzi zawiera aż 30% więcej łatwo przyswajalnego żelaza niż
czosnek pospolity.
   Liście zbieram od marca do kwietnia (wszystko zależy od warunków atmosferycznych). Najlepiej
spożywać je na surowo, jako dodatek do serów, past, kanapek zup, pesto oraz sałatek. Można je również
kisić, konserwować w oleju, przyrządzać jako szpinak. Z liści można również zrobić sól czosnkową lub
drobno posiekane zalać oliwą, po kilku dniach przecedzić i mamy intensywną oliwę smakową.
   Uwielbiam wyraziste smaki i oczywiście pesto, więc postanowiłam przygotować je z tzw. czosnku
cygańskiego lub jak nazywają go w niektórych częściach kraju - cebuli czarownic. Nazwy ciekawe,
prawda? Ale nie ma się co dziwić, ponieważ czosnek niedźwiedzi ma niezwykłe, wręcz magiczne
właściwości - wspomaga trawienie, zwalcza bakterie, grzyby oraz zmniejsza ryzyko nowotworów. Czosnek
niedźwiedzi zawiera także sporo związków siarki, które pozytywnie wpływają na układ sercowo -
naczyniowy oraz na nasze włosy, które stają się mocniejsze i piękniejsze. 

Nic, tylko jeść w trosce o nasze zdrowie:)

W sezonie można go kupić na bazarach, albo zerwać poza rezerwatem. Ja mam to szczęście, że czosnek
polubił mój ogródek i dzieli się swoimi listkami 

Podr�że kulinarne
Stawiam na sezonowość i lokalne

produkty, dlatego tym razem
wybrałam czosnek niedźwiedzi
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1 szklanka zblendowanych liści czosnku (bez ogonków)* 
½ szklanki prażonych orzechów laskowych lub ziaren słonecznika
około 40 g sera dziugas albo jakiegoś innego twardego sera
szczypta soli
szczypta pieprzu
trochę oliwy
kilka kropli soku z cytryny lub octu jabłkowego

Zblendowane liście czosnku niedźwiedziego miksuję z podprażonymi orzechami/ziarnami słonecznika,
serem oraz olejem na papkę. 
Jeśli mam świeże liście, to obcinam ogonki, kroję na kilka części, dodaję pozostałe składniki i miksuję. 

Składniki:

* jeśli mam spory zapas liści, to żeby nie straciły świeżości, miksuję je z odrobiną soli i z oliwą na papkę.
Przekładam do słoika, zalewam dodatkowo 1 cm warstwą oliwy i przechowuję w lodówce. 

Przygotowanie:

Składniki, które podałam są orientacyjne, zawsze możecie dodać trochę więcej sera lub orzechów –
wszystko według uznania.
Makaron np. spaghetti gotuję al dente lub wg wskazań na opakowaniu. Ugotowany i odcedzony makaron
mieszam z pesto i podaję. Jeśli pesto jest za gęste możecie dodać trochę oliwy lub wody z gotowania
makaronu. Dodatkowo możecie jeszcze posypać rozkruszonymi orzechami/pestkami słonecznika i startym
serem.
Ja udekorowałam danie suszonymi kwiatami forsycji i posypałam solą zmiksowaną z suszonym czosnkiem
niedźwiedzim

Kasia
Smacznego!
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Można życie przesiedzieć na kanapie, albo
tak jak Ty realizować siebie i swoje
marzenia. Jak zaczęła się Twoja górska
przygoda?

Po ukończeniu podstawówki trafiłem do szkoły,
w której wśród moich nauczycieli było kilku
przodowników górskich. Zachęcali oni młodzież
do turystyki często organizując wycieczki w
góry. Podróżowaliśmy pociągami, wagony były
odczepiane i odstawiane na bocznicę. To była
nasza baza wypadowa. Celem pierwszej
wycieczki, na którą pojechałem było Morskie
Oko. 

Dobrze pamiętam tamte czasy.
Obowiązkowo jajka na twardo i bidon z
herbatą. Jak wyglądał Twój wycieczkowy
strój i ekwipunek?

Wywiad numeru
 Rozmowa z Andrzejem Kuśnierzem 

o pasji, która stała się sposobem na życie
 

Wędrowaliśmy po górach w zwykłych
codziennych ubraniach. Nikt nie miał górskiej
odzieży. Nie była dostępna. Ja miałem zielona
kangurkę i niebieski chlebak. Zawsze
zabierałem konserwy turystyczne, niezbędnik
(łyżka, nóż, widelec) i coś do picia.

Andrzej Kuśnierz - Przodownik Turystyki
Górskiej, Przewodnik Miejski miasta Racibórz,
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
Oddziału PTTK w Raciborzu, wielokrotny
Zdobywca Korony Gór Polski, pierwszy w
Polsce zdobywca UECT ósmy stopień,
zdobywca kilkudziesięciu odznak górskich.

Otrzymane odznaczenia: Zasłużony dla
Rozwoju Turystyki Raciborskiej, Śląska
Honorowa Odznaka PTTK, Złota Honorowa
Odznaka PTTK Zarządu Głównego, Honorowy
Przodownik Turystyki Rowerowej, Osobowość
Turystyczna Roku 2020, nominacja do tytułu
Osobowości Roku 2020 w kategorii polityka,
samorządność i społeczność lokalna. 
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Wystarczy mały impuls, by góry zawładnęły
życiem. Jak trafiłeś do Klubu Zdobywców KGP?
 
Podczas jednej z wycieczek PTTK-owskich jeden z
klubowiczów Klubu Zdobywców Korony Gór Polski
pokazał mi swoją książeczkę. Zainteresowałem się
tym projektem. Wydrukowałem zgłoszenie i wysłałem
pocztą do Klubu. Po kilkunastu dniach otrzymałem
książeczkę.

Zdobywanie górskich odznak zacząłeś od
popularnych wśród turystów GOT-ów?

Oczywiście, ale przed książeczką GOT miałem taką
kronikę, w której zbierałem pieczątki ze schronisk.
Pamiętam czasy, gdy na Śnieżce Obserwatorium
Astronomiczne było otwarte dla turystów. Można było
w środku odpocząć, zjeść ciepły posiłek. Pieczątkę
dostawało się za zakupienie Dyplomu Ducha Gór. 

Na koronnych szczytach nie było klubowych
skrzyneczek. Zdobycie pieczątki do książeczki
było pewnie nie lada wyzwaniem. Jak sobie
radziłeś?

To prawda, nie było skrzyneczek. Podobnie z
resztą jak i oznaczeń niektórych szczytów. Na
przykład dla oznaczenia Skopca ludzie znosili
kamienie układając je w kształt kopczyka. Sam
szlak był oznaczony strzałkami ułożonymi z
kamieni. A teraz mamy skrzyneczkę i dwie
tabliczki.
Aby dostać pieczątkę wybierano trasy, na których
były schroniska. A tam, gdzie schronisk nie było
był zazwyczaj wiejski sklepik, albo sołtys. Nie było
żadnych problemów.
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Jak wyglądało zdobywanie Korony Gór Polski
przeszło 10 lat temu, bez aplikacji w telefonie,
blogów podróżniczych i forum KGP?

Pierwszą Koronę Gór Polski zdobywałem podczas
wypraw z różnymi Oddziałami PTTK. Szukałem
informacji i zwyczajnie zapisywałem się na
wycieczkę. Przed wyjazdem kupowałem mapę i
przeglądałem trasy. Dzięki temu mam mapy
wszystkich pasm górskich. Wciąż się przydają.



Pomysł okazał się strzałem w „10”. Sama
uczestniczyłam w kilku wyprawach. Ile osób
ukończyło projekt i zostało oficjalnymi
Zdobywcami Korony Gór Polski? 

Uczestników było sporo, ale skład na wycieczkach
był różny. Weryfikacja odbyła się na zamku w
Raciborzu. Ostatecznie Koronę Gór Polski zdobyło
37 osób z Raciborza i okolic. 19 osób postanowiło
Koronę Gór Polski zdobyć po raz kolejny. Cały
projekt trwał 10 miesięcy i odbyło się 10 wycieczek
jedno i 2-dniowych. Pierwszym zdobytym szczytem
była Łysica, a ostatnim Biskupia Kopa.

Koronę Gór Polski zdobyłeś już wielokrotnie.
Jak wspominasz swoją pierwszą weryfikację?
 
To było jesienią w Warszawie. Pierwszą Koronę
Gór Polski zdobyłem w ciągu 13 miesięcy. Każde
zdjęcie miało datę. Były wszystkie pieczątki. Pamięć
mam dobrą, stresu nie było. Przyjechałem w
towarzystwie zaprzyjaźnionego fotografa. To było
wielkie wydarzenie. Potem ukazał się artykuł na
łamach lokalnej gazety „Nowiny Raciborskie”.

Od tamtego dnia minęło wiele lat. Swoją górską
pasją postanowiłeś zarazić lokalna społeczność.
Udało się?

Jako wieloletni przodownik turystyki górskiej
otrzymałem zaproszenie do Biblioteki Miejskiej w
Raciborzu na małą prelekcję o górach. Miałem
przygotowany plan wycieczek na 28 koronnych
szczytów. Na spotkanie przyszło sporo osób.
Niektóre z nich nigdy nie chodziły po górach.
Zainteresowanie pomysłem przeszło moje
oczekiwania. Po każdej wycieczce na następną
zgłaszało się coraz więcej osób. Autokar zawsze był
pełny.
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Andrzej Kuśnierz z Januszem Sapą 
założycielem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski



Za każdy zdobyty stopień zdobywający otrzymuje
odznakę. Po osiągnięciu ósmego stopnia uzyskuje
się Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej
UECT. 
Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie
członkowie federacji zrzeszonych w UECT.

O górach można mówić bez końca. Wiem
jednak, że góry to nie Twoja jedyna pasja.
Jest jeszcze rower. W tej dziedzinie też masz
ogromne osiągnięcie. Pochwal się.

Jako pierwszy w Polsce otrzymałem pełną
odznakę UECT ósmy stopień. 
Europejską Odznakę Turystyki Rowerowej i jej
Certyfikat ustanowiła Europejska Federacja
Turystyki Rowerowej UECT w celu
propagowania turystyki rowerowej na terenie
Europy i odwiedzania charakterystycznych
miejsc w każdym kraju europejskim. Odznaka
posiada 8 stopni. Odwiedzone miejsca w
wybranych krajach są odnotowane w specjalnej
książeczce drogowej. 

Dzięki tej inicjatywie i kilku innym zostałeś
nominowany do tytułu Osobowość Roku 2020.
To wielkie wyróżnienie.

To dla mnie przede wszystkim ogromne
zaskoczenie. Doceniono moje zaangażowanie w
organizację wielu wydarzeń rowerowych i górskich. 
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  Kolejne spotkanie Loży Zdobywców przewidziane na 29 maja w Łęknicy nie dojdzie do skutku. Powodem
są nadal utrzymujące się obostrzenia i ograniczenia co do spotkań w obiektach zamkniętych. Tym samym
rozpoczęliśmy zapisy na Loże Zdobywców w formie zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej. Najbliższe
spotkanie    weryfikacyjne    odbędzie   się 

Na koniec zapytam o Twoje najbliższe plany.
Zdobyłeś już chyba większość górskich odznak.
Która odznaka obecnie najbardziej Ciebie
absorbuje?

Zawsze lubiłem zdobywać i kolekcjonować odznaki.
One wyznaczają mi cele wędrówek. Obecnie
Korona Europy jest moim celem. Gdyby nie
pandemia i zakazy wyjazdów poza granice kraju
pewnie postęp w zdobywaniu szczytów byłby
większy. A tak jest około ¼ projektu za mną. 
Jest jeszcze jeden projekt, który wkrótce zakończę -
Polskie Pomniki Historii. Dzięki tej odznace
odwiedziłem i poznałem historię wielu ciekawych
miejsc.

OGŁOSZENIE
Loża Zdobywców 

w Sobolowie (woj. Małopolskie) w dniu 26
czerwca br. Zapisy na stronie www są
prowadzone zarówno dla tych, którzy
decydują się w zaistniałej sytuacji
zweryfikować zdalnie swoje górskie
osiągnięcia, jak również dla tych, którzy
nie wyobrażają sobie opuścić
tradycyjnego spotkania weryfikacyjnego,
które tego samego dnia również odbędzie
się w Sobolowie. 
Pasowanie na Zdobywcę KGP  wśród
innych klubowiczów to wyjątkowa okazja
do podzielenia się swoimi wspomnieniami
z minionej górskiej przygody. ŁuL

JP
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Serdecznie dziękuję za rozmowę.



G�rski wędrowiec
Góry Bystrzyckie 

to nie tylko Jagodna
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FOT. NR 1

Kolejami Dolnośląskimi dojeżdżam do miasta
Polanica-Zdrój (fot. nr 1), ale w planie nie mam
zwiedzania miasta i zdroju chociaż warte są tego.
Może, gdy zostanę kuracjuszem w sanatorium
„Wielka Pieniawa” (fot. nr 2). 

FOT. NR 2

Z dworca PKP od razu wyruszam szlakiem żółtym
na południe ul. dr Alfreda Sokołowskiego -
pioniera nowoczesnego leczenia chorób układu
oddechowego. Przechodzę przez dzielnicę
Sokołówka i docieram do przełęczy Sokołowskiej
w Pokrzywnie (fot. nr 3). 

Tutaj skręcam w ul. Graniczną, ponieważ mam w
planie zwiedzić Etnograficzne Muzeum Misyjne
Braci Sercanów w klasztorze Chrystusa Króla, w
którym znajdują się eksponaty z różnych krajów, w
których pracowali współbracia min: z Kongo,
Mozambiku, Peru, Ekwadoru, Tahiti, Polinezji
Francuskiej... W klasztorze tym 13-19.08.1959
roku przebywał i modlił się Prymas Tysiąclecia
kardynał Stefan Wyszyński (fot. nr 4). 
Ech, zamknięte... 

FOT. NR 3

FOT. NR 4



Wracam na szlak żółty i dochodzę do mostku na
potoku Duna Górna. Od tego momentu będę
maszerował Drogą Stanisława  (niem. Wrede-
Weg). Droga ta, 6,5 km odcinek o utwardzonej
kamienistej nawierzchni, przy różnicy wzniesień
240 m łączy Pokrzywno (niem. Nesselgrund) z
osadą Huta (niem. Hüttengut). Podobno jest to
najatrakcyjniejszy widokowo szlak Gór
Bystrzyckich (fot. nr 5).

FOT. NR 8
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FOT. NR 5 FOT. NR 7

FOT. NR 6

Dwadzieścia metrów od szlaku (jest szlakowskaz)
znajduje się grób inicjatora budowy, którym był
leśniczy Friedrich Wrede (fot. nr 6). Droga pnie się
jednostajnie w górę, ani chwili wytchnienia.
Kamienie i kamienie... Domyślam się, dlaczego
przez miejscowych nazywana jest „wreda”. 

Docieram wreszcie do Huty (fot. nr 7). Osadę
stanowi kilka chałup. Jest to jedna z najwyżej
położonych wsi na Ziemi Kłodzkiej. Mijam ją i
dochodzę do polany, na której są ławeczki. Tu
można zrobić popas. Jest to świetny punkt
widokowy (fot. nr 8). W dole dostrzegam Kotlinę
Kłodzką. Po przerwie idąc łąkami zdobywam szczyt
Barczowa 811m n.p.m., kolejny punkt widokowy,
tym razem na Jagodną (fot. nr 9). 

FOT. NR 9
Wracam do szlaku żółtego do Wójtowskiej Równi
845 m n.p.m., by odnaleźć ruiny Fortu Wilhelma
(fot. nr 10) wybudowanego w latach 1790-93
siłami okolicznej ludności. Miał zabezpieczyć
granice Pruskiego Śląska przed spodziewaną
wojną z Austrią. Stanowił ważne ogniwo w całym
systemie fortyfikacyjnym, chociaż nie odegrał
żadnej roli militarnej. 
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Po 1806 roku Fryderyk Wilhelm III zdecydował (realizując
postanowienia pokoju w Tylży) o rozbiórce fortyfikacji, a materiał
został użyty do budowy mostu kolejowego i Seminarium
Nauczycielskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Po zwiedzeniu ruin wracam na łąkę z ławeczkami, by skręcić w
lewo na czerwony szlak rowerowy. Po 700 m odnajduję Strażnika
Wieczności. Cóż to takiego? To tajemniczy symbol Gór
Bystrzyckich. Jest to Kamienny Człowiek (niem. Steinerne Mann)
(fot. nr 11) - nieforemna figura nadnaturalnej wielkości, bardziej
podobna do bożka. Nogi Kamiennego Człowieka - sztywne i bez
przegubów wyrastają jakby spod ziemi. Dwa ramiona jak kołki o
zaledwie zarysowanych dłoniach przytwierdzone są do
nieruchomego tułowia. Na szerokich barkach siedzi sztywno
osadzona, bez szyi, niepospolicie wielka głowa. Usta są zaledwie
głębszą rysą. Nos mały, z okrągłym garbem. A z oczu, które są
przecież tylko czarnymi wgłębieniami, przeziera coś
niesamowitego, wydaje się, że obserwują każdego przechodnia.
Kto to jest? Podobno to Josef Brunner kamieniarz z pobliskich
Wójtowic. 

W ogóle cała ta okolica jest niesamowita. Mam do wyboru dwie drogi: w lewo „Ścieżka strachu” lub
prosto „Wieczność”. Obie nazwy budzą lekkie przerażenie, czuję się nieswojo... Z pierwszą nazwą
związana jest legenda o znalezionej martwej kobiecie. Na jej twarzy widniał wyraz przerażenia.
Podobno przed śmiercią ujrzała upiora z Gór Bystrzyckich. Na początku tej drogi stoi XIX-wieczna
kapliczka (fot. nr 12) – wotum za cudowne odnalezienie zagubionego dziecka. 

Druga nazwa związana jest z rodzajem
drogi. Otóż jest to długa (6 km) niemal
idealnie prosta linia, która przecina te
lasy (fot. nr 13, 14). Turyści wędrujący
tym szlakiem wspominali o tym, że
droga bardzo im się dłużyła. Doznawali
też odczucia lęku, niepokoju, a nawet
smutku.

FOT. NR 10

FOT. NR 11

FOT. NR 12

FOT. NR 13 - 14
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Ja nie mam wyboru. By wrócić do Polanicy-Zdroju muszę wybrać drogę „Wieczność”. Rzeczywiście droga
dłuży się niemiłosiernie... żeby chociaż lekki zakręt...Wreszcie docieram do szlaku zielonego. Nareszcie...
Chwilę odpoczywam na ławeczce przy „Zajęczej Ścieżce” (fot. nr 15), by po chwili dotrzeć czarnym
szlakiem do ruin fortu Fryderyka wybudowanego w latach 1790-95 na rozkaz króla Prus Fryderyka
Wilhelma II (fot. nr 16) Fort ten również stanowił ważne ogniwo w systemie fortyfikacyjnym Ziemi kłodzkiej i
wchodził w skład w system obronny z twierdzą Kłodzką i twierdzą w Srebrnej Górze. Również nie odegrał
roli militarnej... 

FOT. NR 15

Rozebrany na rozkaz Fryderyka Wilhelma III w 1807
roku po pokoju w Tylży. Z fortem tym związana jest
zabawna historia. Na jego szczycie znajduje się
mocno omszała tabliczka z napisem „Ponzels
kühner Sprung 1887” (Śmiały skok Ponzela) (fot. nr
17) oraz rysunkiem dłoni wskazującej kierunek,
która upamiętnia skok miejscowego Augusta
Ponzela. 

FOT. NR 16

FOT. NR 17

Tenże weteran wojny francusko-pruskiej nie do
końca trzeźwo myśląc, założył się ze swym kolegą
Karolem, że skoczy w kilkunastometrową przepaść.
Ponzel przeżył, spadł bowiem na gałęzie wysokiego
świerka, po których osunął się na dół. Potem
pokaleczony i podrapany, w poszarpanym
niedzielnym garniturze poszedł jeszcze do gospody,
aby skonsumować wygraną: butelkę wódki „Urian” i
pęto kiełbasy. Jak opowiadał gościom, którzy na
początku lat dwudziestych XX w. składali mu
życzenia z okazji 80. urodzin – następny tydzień
leżał w łóżku, gdyż „łokropnie boloła go d…”

Idąc dalej czarnym szlakiem zdobywam Kamienną
Górę 704 m n.p.m. (fot. nr 18). Obok szczytu
znajduje się doskonały punkt widokowy na Polanicę-
Zdrój. Widać niemal cale miasto. 
Powoli kończę moją wędrówkę. Szlakiem zielonym
między skałkami schodzę do Pokrzywna do
Przełęczy Sokołowskiej (fot. nr 19) i dalej do
Polanicy-Zdroju na dworzec PKP. Jak się okazało
Góry Bystrzyckie to nie tylko najwyższa Jagodna
977 m n.p.m., ale i tajemnicze legendy, i trochę
historii. Dodam też, że przeszedłem „Wieczność”.
. 

Tomasz Michalski

FOT. NR 18-19

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_francusko-pruska


50 obiekt�w
rekomendowanych KGP

    Program obiektów rekomendowanych przez
Klub Zdobywców Korony Gór Polski dynamicznie
się rozwija. W tej chwili do dyspozycji posiadaczy
Klubowej Karty Górskiej jest, aż 50 obiektów
noclegowych oraz firm działających w obszarze
związanym z uprawianiem turystyki górskiej. W
każdym z tych miejsc członkowie klubu
posiadający wykupioną kartę klubową będą mogli
skorzystać z oferowanych zniżek. Często jeden
weekend w wybranym obiekcie to zwrot z
nawiązką kosztów poniesionych podczas
corocznego wykupu karty. Wykup karty klubowej
to nie tylko realne oszczędności  uzyskane
podczas górskich wędrówek, to także wsparcie
dla klubu i dalszego jego rozwoju. Środki
pochodzące z wykupu kart obecnie w całości są
przekazywane do budżetu programu obiektów
rekomendowanych. Dzięki nim rozwijamy
infrastrukturę strony www obiektów oraz
pozyskujemy nowe firmy, które wciąż dołączają
poszerzając ofertę programową Klubowej Karty
Górskiej Korony Gór Polski 
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NIEZBĘDNIK WYPRAWOWY 
 Część trzecia

Cześć Górom !

   W poprzednich numerach klubowej gazety przedstawiona została argumentacja dlaczego warto
nosić w plecaku apteczkę, krem ochronny z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy,
rękawiczki, skarpetki, kurtkę przeciwdeszczową, multitool, chusteczki, worek na śmieci, a także
przekąski i napoje.
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   Tym razem kolej na elektroniczne gadżety w
naszym plecaku ;-) czyli coś, co lubią
mężczyźni!

TELEFON
Jest przydatny, pod warunkiem, że mamy
naładowaną baterię, zasięg i środki na koncie.
Przede wszystkim może nam posłużyć, aby
wezwać pomoc. W tym przypadku szczególnie
polecamy aplikację RATUNEK, która jest darmowa
i pomaga nam skontaktować się z GOPR/TOPR, a
także wysyła ratownikom informację o naszym
położeniu, co jest istotne, gdy dość pilnie
potrzebujemy wsparcia.
Jednak zacznijmy od początku... 
Po pierwsze nawigacja, dzięki której dotrzemy do
celu wyprawy. Pamiętajmy, że jeśli nie używamy
specjalistycznego sprzętu fotograficznego, to
aparat komórkowy będzie służył nam do zrobienia
zdjęć na szczycie. Jednakże, aby bez większych
problemów dotrzeć na szczyt, nie gubiąc naszej
trasy, powinniśmy zainstalować aplikację z mapami
turystycznymi. Chyba najbardziej znane to "mapa-
turystyczna.pl" oraz "mapy.cz", która to wyjątkowo
przypadła mi do gustu ze względu na dokładność
map, a także nawigację. Żadna wycieczka nie
powinna się odbyć bez wcześniejszego
sprawdzenia pogody. Jedną z popularniejszych jest
aplikacja "yr.no", ale warto też korzystać z
"meteoblue". Przydatnych aplikacji jest całkiem
sporo, warto je próbować i zachęcamy, aby
polecać je innym klubowiczom na naszym forum
KGP na Facebook-u. Ciekawe kiedy powstanie
oficjalna aplikacja klubowa dla zdobywców?

POWERBANK
Jeśli zainstalujemy tuzin aplikacji na naszą komórkę
i będziemy bez liku korzystać z nich w czasie
wyprawy, to niestety całkiem szybko może nam się
rozładować bateria. Czasami jest szansa, żeby
doładować telefon w schronisku, jednak najlepszym
rozwiązaniem będzie własny powerbank. Nie jest to
drogi wydatek, a może nas podratować w
kryzysowym momencie, gdyby w zimie rozładowała
nam się bateria przed samym szczytem, a my
jeszcze nie zrobiliśmy wymaganych zdjęć do
książeczki. Do innych sprzętów najlepiej nosić ze
sobą komplet zapasowych baterii.



LATARKA / CZOŁÓWKA
Przygotujmy się na to, że podczas wypraw na
koronne szczyty niejednokrotnie będziemy
zachwyceni otaczającą nas fauną i florą... a tu nagle
robi się późno i jak to się okazało kilka lat temu
(pamiętacie powroty z Morskiego Oka?), po zmroku
robi się ciemno. Prawdziwy turysta wyciąga
wówczas ze swojego plecaka latarkę tzw. czołówkę,
dzięki której nasze dłonie mogą się np. ogrzewać w
kieszeniach kurtki. 
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NAWIGACJA TURYSTYCZNA GPS
Jeżeli nie chcemy aż tak eksploatować naszego
telefonu, a planujemy podążać górskimi szlakami
póki nogi niosą, zawsze bardzo dobrym pomysłem
będzie zakup nawigacji turystycznej GPS. Jest to
wydatek znacznie większy, ale możemy przecież
napisać list do Świętego Mikołaja i z pewnością
znajdziemy nawigację turystyczną pod choinką.
Warto Mikołajowi, zwanemu też Gwiazdorem, dać
pewne wytyczne, abyśmy byli zadowolonymi
użytkownikami nawigacji. 

Alternatywą będzie zwykła kieszonkowa latarka,
jednak trzeba ją trzymać w ręku. Pamiętajmy, aby
nosić zapasowe baterie do naszych latarek. Nie
polecamy używania latarki w telefonie, bowiem
szybko nam rozładuje się bateria.

LORNETKA
Lubimy obserwować naturę, podziwiać widoki?
Przyda nam się wtedy lornetka. Wystarczająca
będzie wersja kieszonkowa, najlepiej ze sznurkiem
do zawieszenia na szyi, gdy w plecaku zrobi się
ciasno...



   Czyżby to był już koniec niezbędnika wyprawowego? :-( nic bardziej mylnego! Co to może jeszcze
być do spakowania? Czekam na Wasze propozycje, albowiem w następnym numerze wisienka na
torcie ;-)

Górom cześć!

Czarny Kot

APARAT FOTOGRAFICZNY
Jak wcześniej przeczytaliście można używać również
telefonu do zrobienia zdjęć. Warto jednak posiadać
profesjonalny sprzęt fotograficzny. W przypadku
samotnych wypraw przydatny będzie statyw albo gdy
nasz sprzęt jest bardziej amatorki mini statyw.
Ewentualnie możemy liczyć na innych klubowiczów,
którzy chętnie zrobią nam pamiątkowe zdjęcie. Mimo to
zawsze nośmy zapasową kartę pamięci i oczywiście
wspomniane już baterie. Mini ściereczka do czyszczenia
okularów również może się przydać, gdyby nasz obiektyw
delikatnie się zakurzył lub zaparował. 

26

Wyniki konkursu 
numeru 03/2021

Joanna Rypalska
z Radzionkowa

 

Zwyciężczynią  losowania konkursowego  z numeru
KGP 03/2021 zostaje:



Wujek dobra rada
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Lumeny. Sprzedawcy prześcigają się
w propozycjach handlowych – 200,
300, 500, 1000, 1200 lumenów. Myślę,
że dla „awaryjnego” wsparcia się
dodatkowym źródłem światła 300-400
lumenów jest w zupełności
wystarczające. Oczywiście, jeśli ma to
być dłuższa nocna wędrówka, to im
więcej tym lepiej.

   W czasie górskiej wędrówki może się
zdarzyć, że zastanie nas „ciemna noc” i
przyjdzie nam wędrować w ciemnościach.
Nie zawsze księżyc wystarczająco oświetli
nam drogę i wtedy musimy posiłkować się
dodatkowym źródłem światła.
Dziś wybór mamy szeroki. Latarki,
czołówki – do koloru do wyboru. Różne
zastosowania, różna moc w lumenach,
różne źródła zasilania. I od tego nadmiaru
opcji często stajemy przed dylematem co
wybrać? Jeśli odpowiemy sobie na
pierwsze podstawowe pytanie: czołówka
czy latarka, zwróćmy uwagę na kilka
podstawowych elementów. 
Ja zdecydowanie wolę czołówkę i na niej
się bardziej skoncentruję:

Świeć miesiączku świeć ….
 

Źródło zasilania. Tu decyzja jest już trudniejsza. Mamy do wyboru: zwykłą baterię, oczywiście w wielu
wariantach, tzw. wymienne akumulatorki oraz akumulator ładowany przez port USB. Baterie – zawsze
trzeba mieć zapas na wymianę. Ich plusem jest to, że łatwo można dokonać dodatkowego zakupu
(stacja benzynowa, sklep). Wymienny akumulatorek – tu już jest troszkę trudniej. Muszą być o
odpowiedniej pojemności lub musimy mieć drugi komplet na wymianę. Szybkie doładowanie, musimy
mieć też ładowarkę, raczej nie przyniesie długotrwałego efektu. Stały akumulator ładowany przez USB
– musimy zwrócić uwagę aby pojemność była wystarczająca przynajmniej na kilka godzin świecenia. W
trakcie wędrówki można go doładować powerbankiem, który coraz częściej znajduje się w naszym
turystycznym wyposażeniu. Dzięki niemu możemy wskrzesić rozładowany telefon czy inne urządzenie
elektroniczne. Pamiętajmy tu jednak też o odpowiedniej pojemności powerbanka. 
Zwróćmy też uwagę na łatwość wymiany źródła zasilania. Kiedyś posiadałem czołówkę, w której
wymiana baterii tak karkołomna i wymagała użycia śrubokrętu. Odkręcenie palcami lub zwykłym
scyzorykiem było niemożliwe. Jak do tego dojdą mocno zmarznięte palce, to ciemność gwarantowana.
Latarka/czołówka powinna dać się bez problemu otworzyć i zamknąć palcami bez dodatkowych
narzędzi.



Co jeszcze? Wodoodporność – nie musimy
mieć wodoodporności do nurkowania, ale
przynajmniej solidna uszczelka to podstawa. Jeśli
będziemy wybierać czołówkę zwróćmy też uwagę
czy ma możliwość ustawienia pozycji
świecenia. W zależności od tego czy chcemy
świecić pod nogi czy też mocniej do przodu.
Dłuższy marsz z mocno spuszczoną głową nie
należy do przyjemnych. Możliwość regulacji
mocy świecenia – nie zawsze potrzebujemy
korzystać z pełnej mocy, a jej redukcja przedłuży
żywotność źródła zasilania. Niektóre czołówki
wyposażone są też w możliwość nadawania
alfabetem Morse’a sygnału S.O.S. – niby bajer
ale może się przydać. Ilu z nas potrafi go nadać
zwykłym źródłem światła? Nie bez znaczenia jest
też waga czołówki. Przy dłuższym marszu,
uwierzcie, każdy gram ma znaczenie.
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Zbyszek

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.



Archiwum spotka�
klubowych

XXXVIII MIĘDZYWYPRAWOWE
POSIEDZENIE LOŻY ZDOBYWCÓW 

 Sejm Śląski - Katowice
     Wiele radości nam sprawia fakt, że nawet

wśród organów państwowych, czy
samorządowych niezależnie od rządzącej
frakcji na hasło Klub Zdobywców Korony
Gór Polski spotykamy się z wielką
życzliwością i często dużym
zaangażowaniem w pomoc w
zorganizowaniu spotkania, na którym w
tradycjach klubowych pasowani są nowi
Zdobywcy Korony Gór Polski. Kilkuletnie
doświadczenie, jakie mamy w
organizowaniu tego typu spotkań utwierdza
nas w przekonaniu, że turyści górscy są
wspaniale postrzegani przez pozostałe
społeczeństwo. Tylko od nas "turystów"
zależy, czy taki stan rzeczy się utrzyma.    W dniu 8 września 2019 roku w Katowicach zjechało się

ponad 150 klubowiczów, aby zweryfikować swoje koronne
osiągnięcia. Spotkanie to odbyło się w arcywyjątkowym
miejscu. Urzędowaliśmy tego dnia na terenie Sejmu
Śląskiego. Niewątpliwie patrząc z perspektywy
organizatorów i członków Loży możliwość bycia
gospodarzem imprezy w  takim obiekcie była wspaniałym
przeżyciem. Sądząc po rozmowach prowadzonych z rzeszą
nowych zdobywców dla nich również pasowanie na terenie
Sejmu Śląskiego stało się fantastycznym zwieńczeniem
górskiej przygody ze zdobywaniem Korony Gór Polski.
   Marian Włoszek, przyjaciel klubu, który nie pierwszy raz
udowodnił, że każdy pomysł można zrealizować, przy
odpowiednim zaangażowaniu i planowemu podejściu do
postawionego sobie zadania jest bohaterem i głównym
organizatorem tego spotkania. Marian dziękujemy, Ci za to,
że jesteś z nami.  Z tego miejsca składamy również
ogromne podziękowania na ręce marszałka województwa
śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego za umożliwienie
nam spotkania się właśnie na terenie tego niezwykłego
obiektu.
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   Radość panująca podczas  pasowania i
odebrania Insygniów Zdobywcy była wręcz
zaraźliwa. Wspólne zdjęcia, nowe
znajomości, wymiany wspomnień górskich
to powód, dla którego nasze lożowe
spotkania mają sens. Wyprawy klubowe,
Loże Zdobywców i inne zjazdy
organizowane przez KGP są właśnie po to,
abyśmy mogli się we własnym gronie
spotykać. W ten sposób nasza społeczność
tworzy prawdziwy klub, w którym każdy
choć raz na przestrzeni uczestnictwa w
programie, choćby na jego zakończeniu
spotka się z innymi klubowiczami. Takie
wzajemne przypadkowe rozmowy często
stają się początkiem wielu nowych
znajomości. 
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   Najbliższe rozruchowe spotkanie Loży Zdobywców
odbędzie się 26 czerwca w Sobolowie u naszego klubowego
gospodarza ks. prob. Stanisława Jachyma. Traktujemy to
jako lekcję przypomnienia naszych klubowych tradycji,
których w pełni nie byliśmy w stanie przeprowadzać w
zasadzie od końca lutego 2020 roku. Zaraz po przerwie
wakacyjnej w połowie września odbędzie się kolejne,
stacjonarne spotkanie Loży Zdobywców podczas Festiwalu
Górskiego im. Andrzeja Zawady. Szczegóły podamy w
czerwcowym numerze KGP

ŁuL

https://www.festiwalgorski.pl/


KURTKA SOFTSHELL

'

1000 mm - podczas krótkiego pobytu na niezbyt intensywnym deszczu 
2000 mm -  3000 mm - w takim miejscu można spędzać więcej ,  niż godzinę na mocnym deszczu 
4000 mm -  5000 mm - do użytkowania podczas ulewy 
5000 mm - 10 000 mm - nadaje się do noszenia w czasie długotrwałej  ulewy 
10 000 i  więcej -  najtrwalszy materiał ,  który działa w ekstremalnych warunkach pogodowych

 

SOFTSHELL KGP
10000

 
Wodoodporność przedstawiana jest za pomocą milimetra słupa wody:
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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 kwietniu dołączyły:

Pensjonat 
"Słoneczna Willa"  

w Międzygórzu

Osada Podróżnika
w Hoczewiu


