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Spis tre�ci



    Jest to już piąty numer naszej Klubowej Gazety
Podróżniczej.  Minęło już pół roku od chwili powstania
tego klubowego projektu. Zaangażowanie osób
uczestniczących w pracach nad kolejnymi numerami
jest bardzo duże. Asia, Kasia, Natalia, Jarek i
Tomasz to ostoja redakcyjna każdego wydania.
Dzięki takim osobom jak oni jesteśmy w stanie
zagwarantować ciągłość wydawania kolejnych
numerów.  Życie klubu skupia się nie tylko na
codziennych rejestracjach i zapisach na weryfikacje,
czy wyprawy klubowe. Klub obecnie liczy ponad 75
tysięcy osób i jest swego rodzaju ewenementem na
skalę Polski. Spotykamy się na szlakach w zasadzie
codziennie. Bardzo często piszecie do nas maile
opisując Wasze spotkania z innymi klubowiczami.
Takie przypadkowe znajomości zawiązane na szlaku
często rozwijają się w przyjaźnie na wiele lat. W
samym gronie klubowiczów, którzy regularnie
przyjeżdżają na wyprawy klubowe można znaleźć
wiele przykładów

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

w ten sposób zawartych przyjaźni. Nie powinno nas
to dziwić, że pasjonaci podróży górskich łatwo
nawiązują ze sobą wzajemne relacje. Wyprawy i
spotkania klubowe pokazują nam za każdym
razem, że nieważne jest skąd przyjeżdżamy, jaki
pogląd polityczny reprezentujemy, jaki mamy statut
społeczny. To wszystko odchodzi na drugi plan, gdy
wspólnie razem wędrujemy po górach. Tworzymy
wspólnotę ludzi, których łączy miłość do gór, tak
silna, że codzienne podziały, które nieraz nas
konfliktują, nie są istotne. Istotne jest
współdzielenie radości z przebywania wśród naszej
klubowej górskiej rodziny.
    Numer wakacyjny miesięcznika będzie numerem
łączonym. Wydamy go na przełomie lipca i sierpnia.



   Na Czupel w Beskidzie Małym, jak na
większość koronnych szczytów, można wejść
różnymi drogami. Ja osobiście bardzo lubię
szlak czerwony z Łodygowic, jednak dzisiaj
wybieramy trasę z Przełęczy Przegibek. Po
pierwsze łatwiej tu zaparkować na dużym,
bezpłatnym parkingu, po drugie na trasie mamy
schronisko, gdzie przybijemy pieczątkę. Jest to
dość istotne, ponieważ ten szczyt nie doczekał
się jeszcze naszej klubowej skrzyneczki. Na
Przełęcz można również dojechać komunikacją
miejską z Bielska – Białej.

PARKING NA PRZEŁĘCZY PRZEGIBEK                      
 

Szlakami KGP
WYPRAWA NR 5 

CZUPEL z Przełęczy Przegibek
 

Ruszamy szlakiem niebieskim. Trasa od razu
przywita nas dość stromym podejściem, tak
naprawdę jednym z dwóch stromych odcinków.
W ogóle trasa nie jest wymagająca, jeśli chodzi
o wysokość. Mamy niecałe 350 metrów w pionie
z czego 250 metrów do Magurki. Tak więc po
pierwszym „rozgrzewkowym” podejściu
dochodzimy do szerokiej drogi, którą idziemy aż
do drugiego stromego odcinka. Tu bywa ślisko i
mokro, a leżące kamienie są dość niestabilne,
należy więc zachować szczególną ostrożność.
Tradycyjnie już polecam kije trekkingowe, a
zimą obowiązkowo raczki.
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Po około 30 minutach dochodzimy do Sokołówki, gdzie
zbiegają się szlaki czerwony i żółty. Przez chwilę
podchodzimy trójkolorową trasą. Po chwili szlak niebieski
odbija w prawo. Uwaga – oznaczenia na tyczkach są
dość niewyraźne i można to miejsce przegapić. Po około
200 metrach dochodzimy do rozdroża pod Magurką,
skąd po chwili widzimy już schronisko.

DROGA NA MAGURKĘ                      
 

   Schronisko na Magurce zostało wzniesione przez
Bielską sekcję niemieckiej organizacji "Beskiden-Verein"
zrzeszającej turystów niemieckich. Oddano je do użytku
27 września 1903 roku, ale już w dwa lata później
całkowicie spłonęło. Po całym zdarzeniu w roku 1907 w
miejscu starego schroniska powstało nowe, któremu
nadano nazwę "Erzherzogin Maria Theresia -
Schutzhaus auf dem Josefsberg". Warto również
wiedzieć, że w tamtym czasie Magurka zwana była przez
Niemców "Josefsberg" od źródła św. Józefa i stojącej
przy nim kapliczki Świętego. W 1912 roku schronisko
dzieli los swojego poprzednika i płonie. Kolejny obiekt,
już murowany z kamienia powstał w roku 1913 i po
przebudowach przetrwał do dzisiaj. Ze względu na
charakter swojego położenia i dużego ruchu turystów,
schronisko kojarzyło się bardziej z restauracją lub
hotelem górskim. Jak na owe czasy było komfortowo
urządzone. Budynek posiadał obszerną jadalnię,
widokową werandę i pokoje sypialne.



Znakomite warunki narciarskie i tor saneczkowy
sprawiły, że Magurka stała się ośrodkiem sportów
zimowych, o czym zresztą świadczyło
pomieszczenie do przechowywania sanek i nart.
Schronisko posiadało wówczas 60 miejsc
noclegowych. II wojna światowa oszczędziła
obiekt, nie licząc utraconej części wyposażenia. Po
wojnie schronisko zostało przejęte przez Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie, które doprowadziło je do
stanu używalności i oddało do użytku we wrześniu
1946 roku. Po niecałych trzydziestu latach w 1972
roku rozpoczęto remont schroniska, dzięki czemu
zyskało ono nowa instalację sanitarną oraz
kilkanaście 2-5 osobowych pokoi. Otwarcie
nastąpiło w maju 1974 roku i w prawie
niezmienionej formie budynek stoi po dzień
dzisiejszy.

             WIDOK Z MAGURKI             
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    SZLAK Z MAGURKI NA CZUPEL
                            
                            

 

SCHRONISKO NA MAGURCE 
 

   Ponieważ do schroniska dojeżdżają bez
problemów samochody dostawcze, jest ono dobrze
zaopatrzone, a ceny są rozsądne. Polecam
szczególnie zupę gulaszową. Nie zapomnijcie też o
pieczątce.

  Ze szczytowych polan Magurki roztaczają się
widoki zarówno na okoliczne wzniesienia należące
do Beskidu Małego, jak i szczyty innych pasm
górskich - przede wszystkim Beskidu Śląskiego
oraz Żywieckiego. Uwagę zwraca
charakterystyczny, pobliski masyw Klimczoka i
Szyndzielni, położony na zachód - już na obszarze
Beskidu Śląskiego. Podczas szczególnie dobrej
widoczności możemy podziwiać z Magurki także
szczyty Tatr oraz dalekie pasmo Jesioników,
stanowiących najwyższy masyw górski krainy
Moraw, leżącej na obszarze Republiki
Czeskiej.Magurka stanowi ważny węzeł szlaków
turystycznych w zachodniej części Beskidu Małego.
Można stąd wędrować w stronę Bielska-Białej, w
okolice Kotliny Żywieckiej, a także w rejon Jezior
Międzybrodzkiego i Żywieckiego.  

   My ruszamy dalej w kierunku Czupla. Droga
jest wygodna, lecz pozbawiona widoków. Trochę w
dół i trochę w górę, ale bez większych trudności po
około 45 minutach staniemy na szczycie. 

    Tu również nie nacieszymy się widokami.
Nie ucieszy nas też zapewne obecność dwóch
tabliczek oznaczających szczyt, odległych od siebie
o około 30 metrów. Na tym bliżej Magurki jest nasza
tabliczka klubowa. Odpowiem od razu na częste
pytania na forum, gdzie zrobić zdjęcie. Oczywiście
oba miejsca są akceptowane, jeśli tylko widać
tabliczkę lub punkt charakterystyczny. Wysokość
szczytu jest podawana jako 933 m n.p.m. lecz
najnowsze pomiary wykazują 930 m n.p.m.

     TABLICZKA NA SZCZYCIE CZUPLA (1)                        
 



Wracając w stronę schroniska można zobaczyć
jedną z tutejszych atrakcji, którą jest jaskinia
Wietrzna Dziura. Najłatwiej dojść do niej czarnym
szlakiem odchodzącym w lewo z naszej niebiesko
znakowanej ścieżki. Jest to jaskinia osuwiskowa,
niezbyt rozległa, ale dość efektowna. Według
miejscowych legend prowadziła – wcale nie tak
dawno temu – do zamku (żywieckiego lub
łodygowickiego – tu zdania są rozbieżne), ale
została zasypana i teraz ma jedynie 33 m długości.

    TABLICZKA NA SZCZYCIE CZUPLA  (2)                           
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              JASKINIA WIETRZNA DZIURA                        
 
 

W ogóle teren Beskidu Małego obfituje w skalne
wychodnie i wąwozy, jaskinie, naturalne progi
rzeczne, skały o fantazyjnych kształtach. Z wieloma
z nich związane są legendy i tajemnicze opowieści.
Najbardziej znane, poza Wietrzną Dziurą to: Grota
Komonieckiego, Wodospad Dusiołek, Zbójeckie
Okno, Zwalisko, Skała Czarownic, Skamieniałe
Miasto i wiele, wiele innych. Na pewno warto pobyć
chwilę dłużej w tych okolicach. 

                            ZWALISKO                           
 

                    ZBÓJNICKIE OKNO                        
 CIEKAWOSTKA

Istnieje przekaz, że Grota Komonieckiego służyła w
czasie II wojny światowej ukrywaniu zwierząt. Wtedy
gospodarze z pobliskiego Targoszowa ukrywali w niej
konie przed okupantem, grota służyła również jako
schronienie dla partyzantów.

              GROTA KOMONIECKIEGO 
     ŹRÓDŁO: HTTPS://PL.WIKIPEDIA.ORG 
      /WIKI/JASKINIA_KOMONIECKIEGO                       

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Targosz%C3%B3w
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WARIANT TRASY:
 

Jaro Sobota

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.
 

MAPA/PLAKAT KGP



      POZIOMO:
1.   Jedno z najstarszych schronisk w Polsce leżące nad Małym Stawem
6.   Babia Góra
7.   Największe jezioro w Tatrach położone w Dolinie Rybiego Potoku
8.   Piesza forma turystyki uprawiana w trudnych warunkach terenowych
9.   Gwałtowne ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu
10. Sprzęt używany w alpinizmie, zimowej turystyce górskiej
11. Latarka na pasku zakładana na czoło
15. Miejsce z drabinką na niebieskim szlaku w Górach Opawskich
18. Góra policyjna
19. W klubowych skrzyneczkach na szczytach
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KRZYŻ�WKA ŁAMIGŁ�WKA

      PIONOWO:
1.   Markowe Szczawiny, Orzeł, Stare Wierchy, Andrzejówka
2.   Papierowa, wodoodporna, często zastępowana przez aplikacje
3.   Oglądany nocą na bezchmurnym niebie np. ze Śnieżki
4.   Niedźwiedzia w Kletnie
5.   Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego
12. Pasmo górskie, którego najwyższym szczytem jest Tarnica
13. Śmigłowiec używany przez ratowników górskich w Tatrach
14. Szkolny, wycieczkowy, miejski, turystyczny
16. Od 2009 roku w logo Tatrzańskiego Parku Narodowego
17. Nie pobiera opłat za akcję ratunkową w Tatrach

   
   A   B   C    D   E   F   G   H    I    J    K    L   Ł   M   N   O   P   R   S    T   U

  1 
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  

G 5
D 10
F 20
H 9
P 8
H 6
E 14
J 16
M 6
R 13
F 18
L 17
D 8
P 6
G 19

 Hasło utworzą
    litery z pól:



Z Klubową Kartą Górską 
w Freetours.pl  

uzyskasz 20% zniżki na wypożyczenie roweru
podczas górskiej wycieczki rowerowej 

z przewodnikiem.

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


   Baza noclegowa z każdym miesiącem poszerza się
o kolejne obiekty rekomendowane. Dla tych z nas,
którzy lubią wschody i zachody słońca mieć na
wyciągnięcie ręki istnieje możliwość nocowania w
schroniskach i bacówkach górskich z niezapom-
nianym klimatem i smacznym jedzeniem.
Osoby zdobywające górskie szczyty z rodziną lub w
gronie przyjaciół znajdą wygodny nocleg w pełni
wyposażonych domkach w różnych częściach
południowej Polski. Pensjonaty,  apartamenty czy
hotele z pewnością znajdą swoich zwolenników
wśród osób podróżujących samotnie, par lub też tych
z nas, którzy tam czują się po prostu najlepiej. Każdy
może znaleźć coś dla siebie zgodnie z potrzebami i
możliwościami finansowymi.  
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   Jak już z pewnością wszyscy wiemy Klubowa Karta Górska istnieje od samego początku działalności
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski i nieustanie cieszy się dużą popularnością wśród klubowiczów. 
Jeśli nawet, z różnych powodów, nie skorzystamy z jej przywilejów zostanie naszą pamiątką, dlatego warto
ją mieć.
Przeglądając ofertę karty natrafimy na całkiem sporą bazę noclegową, a także na propozycje różnych usług
turystycznych.

   Powoli poszerza się także oferta Klubowej Karty
Górskiej o szeroko rozumiane usługi turystyczne. 

Zimowe wyprawy nabiorą dreszczyku emocji, gdy
instruktorzy narciarstwa skiturowego z Freetours.pl
w Ustroniu udzielą nam cennych wskazówek w
teorii i praktyce. Z nimi też możemy wyruszyć do
Gruzji lub w Alpy na prawdziwą przygodę
narciarską. Oferta na lato: wycieczki rowerowe z
przewodnikiem i wypożyczalnia e-bikes.

Klubowa Karta Górska oferuje

Nasze wyprawy mogą stać się przyjemniejsze i
bezpieczniejsze, jeśli skorzystamy z Wypożyczalni
Turystycznej w Katowicach. Znajdziemy w niej
namioty i sprzęt biwakowy, nosidła dla dzieci, raki,
sprzęt lawinowy oraz wiele innych przydatnych
rzeczy.



Po trudach górskiej wędrówki Góral Ponton w
Szczawnicy zaprasza nas na spływy pontonowe i
kajakowe Dunajcem ukazując piękno Pienin. 

Nasz fotograf Wiktor Baron Photography udzieli
nam profesjonalnych lekcji fotografowania podczas
grupowych i indywidualnych szkoleń plenerowych.

Natomiast instruktorzy PZA ze Szkoły Górskiej REP
podczas szkoleń w Tatrach i Rudawach Janowickich
przekażą nam tajniki wspinaczki skałkowej, a zimą
nauczą jak posługiwać się czekanem i lawinowym
ABC. 

JP
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W najbliższym czasie dołączy do nas grupa
przewodników tatrzańskich. Z nimi wejście na
Rysy czy też na inny tatrzański, wymagający
szczyt będzie z pewnością bezpieczniejsze.

Przewodników, poradników, map turystycznych  i
nowości wydawniczych dostarczy nam Sudecka
Księgarnia Wysyłkowa NaszeSudety.pl 

Więcej informacji na stronie https://kgp.info.pl/obiekty/

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


Grono koneserów powiększa się z każdym sezonem. I nic w tym dziwnego: za wprowadzeniem szparaga
lekarskiego (Asparagus officinalis) do wiosennego menu przemawia nie tylko jego smak i mała
kaloryczność, ale także bogactwo substancji odpowiedzialnych za lecznicze właściwości szparagów.

Docenione właściwości szparagów

Przez pewien okres szparag był warzywem zapomnianym. Z wiejskich ogródków i domów, a także z
kwiaciarni, gdzie wiechowatymi łodygami dekorowano goździki, znane nam były tylko ozdobne jego
odmiany. Obecnie sytuacja się odwróciła: szparag w odmianie ozdobnej jest rzadki, za to plony tego
warzywa w Polsce – w zależności od sezonu – wynoszą kilka tysięcy ton! A i hodowców ciągle przybywa,
choć uprawy są trudne i wymagają zbiorów ręcznych.

Podr�że kulinarne
Zupa krem z białych szparagów
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„Do chciwego i łakomego używania przychodzą szparagi, gdy na wiosnę z ziemi kiełkami
wychodzą” – pod tym zdaniem, wypowiedzianym przez Szymona Syreniusza na kartach
siedemnastowiecznego „Zielnika”, zapewne podpisałby się dzisiaj niejeden wielbiciel tych warzyw!

Białe, zielone, fioletowe – szparagi! Kto z nas nigdy ich nie próbował? Ich zgrabne, długie pędy
coraz częściej goszczą na polskich stołach w postaci przystawek, dodatku do sałatki czy dania
głównego. Choć sezon na te warzywa trwa zaledwie od maja do czerwca, a ich dostępność jest
ograniczona, cieszą się dużą popularnością - zwłaszcza wśród wielbicieli zdrowej i niskokalorycznej
żywności.

Szparagi są jednym ze zdrowszych i smaczniejszych warzyw dostępnych w porze wiosennej. Można je
nabyć na targu lub sklepie, a ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu. Zdają się nie mieć przed nikim
tajemnic. Czy jednak wiesz o nich wszystko?

Szparagi mają tylko 18 kalorii w 100 gramach!



Nie od dziś wiadomo, że warzywa są źródłem witamin. Czy wiesz, co zyskasz włączając do swojej diety
różnokolorowe pędy? Ich niskokaloryczność i obecność wysokiej ilości błonnika zainteresuje osoby dbające
o linię. 100 g tego produktu ma ich jedyne 18 kcal! Zawartość witamin C i E ma wpływ na kondycję włosów,
paznokci i skóry, natomiast wapń, fosfor i potas przyczyniają się do prawidłowego stanu tkanek kostnych.
Szparagi powinny zostać uwzględnione także w diecie kobiet planujących ciążę, zawierają bowiem kwas
foliowy – element niezbędny do właściwego rozwoju płodu. Udowodniono, że jedzenie szparagów może
minimalizować również ryzyko wystąpienia nowotworu oraz pozytywnie działa na samopoczucie i nastrój.

Szparagi to afrodyzjaki!

Szukając naturalnych sposobów pobudzających libido, najczęściej przychodzą nam na myśl ostrygi,
banany, awokado. A szparagi? Otóż tak! Szparag zyskał miano jednego z ciekawszych afrodyzjaków dzięki
zawartych w nim fitoestrogenów. Szparagi to niewątpliwie wyjątkowe warzywo, a ciekawych przepisów z
kolorowymi pędami w roli głównej nie brakuje. Zapraszam na zupę!
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2 pęczki białych szparagów
3 małe ziemniaki lub 2 duże
2 szalotki
Kawałek selera
Kawałek pietruszki
Śmietanka 18% - około 2 łyżek
2 pieczarki
Łyżeczka masła
Sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Olej rzepakowy

Składniki: 



Umyłam szparagi, odcięłam zdrewniałe końcówki i obrałam.
Obierki razem z końcówkami szparagów, pietruszką i selerem, zalałam wodą (około 1 l). Możecie
dodać miej wody, wszystko zależy, jak gęstą zupę lubicie. 
Gotowałam około 30-40 minut.
Szalotkę i ziemniaki pokroiłam w kostkę, podsmażyłam na oleju z łyżeczką masła. Dodałam sól, pieprz i
szczyptę gałki muszkatołowej. Podsmażyłam kilka minut, żeby cebula zmiękła.
Wywar przecedziłam, dodałam pokrojone szparagi (oprócz główek), dodałam szalotkę podsmażoną z
ziemniakami. Gotowałam około 15 minut. 
Zblendowałam, a następnie przetarłam przez sitko, żeby krem był gładki. Przecieranie nie jest
konieczne, ale uważam, że warto, zupa jest aksamitna. A przy okazji można poćwiczyć cierpliwość ).
Dodałam śmietankę, główki szparagów i gotowałam na małym ogniu około 5 minut.
Pieczarki pokroiłam na cienkie plastry i podsmażyłam na chrupko na oleju.
Krem polałam olejem szczypiorkowym.

50 g szczypiorku
220 g oleju roślinnego lub oliwy z oliwek

Drobno posiekałam szczypiorek, wsypałam do urządzenia, wlałam olej. 
Gotowałam 5 minut/70°C/obroty 1.
Następnie zmiksowałam przez 1 minutę/obroty 10. Przecedziłam powstały płyn przez filtr do kawy.
Najlepiej skorzystać z miski, która jest wstawiona do większej miski z lodem. Im szybciej schłodzimy
olej, tym intensywniejszy będzie kolor.
Przelałam do butelki i przechowuję w lodówce do 2 miesięcy. Super nadaje się do dekoracji dań. W ten
sam sposób możesz tworzyć różne rodzaje olejów ziołowych.

Przygotowanie: 
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Olej szczypiorkowy (Thermomix)
Składniki

Sposób przygotowania
1.
2.
3.

4.
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Kasia
Smacznego!



Marysiu, masz zaledwie 11 lat, a na Twoim
koncie już tyle niesamowitych osiągnięć.
W ubiegłym roku wraz z rodzicami
zdobyłaś Koronę Gór Polski, Twój tato już
po raz drugi. Kto wpadł na pomysł, aby
zapisać Was do Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski i ile czasu zajęło Wam
zdobycie tej odznaki? 
Do zdobywania Korony Gór Polski namówił
nas mój wujek Daniel, z którym często
chodzimy po górach. Na pomysł wpadł 4 lata
temu. Najpierw namówił mojego tatę, ale ja z
mamą też chciałyśmy spróbować swoich sił.
Wujek i tato zdobyli KGP w jeden rok i potem
tato mógł zdobyć Koronę ze mną i z moją
mamą i w ten sposób został dwukrotnym
Zdobywcą Korony Gór Polski. Pierwszą moją
pieczątką w książeczce była pieczątka ze
Śnieżnika, choć mieszkamy niedaleko
Waligóry, na której już wcześniej byłam wiele
razy. Zdobywanie Korony Gór Polski zajęło
nam ponad 3 lata.

Wywiad numeru
 Rozmowa z Marysią o jej wielkich
sukcesach  i dziecięcych pasjach

 
 zdobywczyni Korony Gór Polski 
uczennica klasy IV PSP w Mieroszowie
najmłodsza zdobywczyni KGP w Gminie Mieroszów
członek Kłodzkiego Koła PTTK
członek Klubu Zdobywców KGP

Marysia, lat 11 

Zainteresowania: 
wspinaczka skałkowa, gra na ukulele, malowanie,
czytanie, pływanie, morsowanie
Najciekawsze zdobyte odznaki: 
Zdobywca KGP, mała odznaka GOT w stopniu
srebrnym, Każdemu Jego Everest w stopniu
popularnym, Korona Beskidów Polskich 
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Jesteś bardzo aktywną dziewczynką, oprócz
wędrowania z rodzicami po górskich szlakach
uczysz się wspinaczki skałkowej. Od ilu lat się
wspinasz? Nie boisz się?
Na zajęcia ze wspinaczki chodzę już piąty rok, dwa
razy w tygodniu. Wspinaczka jest jedną z moich pasji.
Biorę udział w różnych zawodach, Ligach
Wspinaczkowych, Tarzanaliach. Fajnie, że mamy w
Mieroszowie taką ściankę do wspinania, gdzie mogę
ćwiczyć. Czasami jeździmy też na wspinaczkę w
plener, gdzie mogę się wspinać się na prawdziwe
skały. Byliśmy na skałach w Rudawach Janowickich i
na Kruczych Skałach w Karpaczu. Nie jest łatwo, ale
bardzo to lubię. Osiągnięciem, które sprawiło mi
najwięcej radości, było pierwszy raz wspiąć się na
szczyt, bo wydawał mi się strasznie trudny.
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Jako adeptce szkoły wspinaczkowej wejście na
Rysy z pewnością nie stanowiło dla Ciebie
żadnego problemu. Jak wspominasz tą
wyprawę?
Wspinaczka pomogła mi pokonać lęk wysokości i
na Rysach dzięki temu nie czułam lęku. Korzystanie
z łańcuchów też nie było dla mnie problemem. Na
Rysy weszłam z tatą, gdy miałam 9 lat. Wyprawa
była długa i trudna. Tato opowiadał mi co mnie
czeka, pokazywał zdjęcia. Rok wcześniej wchodził
na Rysy z polskiej strony, a teraz ze mną ze
słowackiej, żeby było mi łatwiej. Z hotelu wyszliśmy
o świcie, a wróciliśmy późnym wieczorem. Bolały
mnie nogi i byłam zmęczona, ale bardzo dumna z
siebie, bo nie wiedziałam, czy mi się uda wejść na
szczyt. Widoki były piękne, choć było dużo mgły.
Bardzo się zdziwiłam, jak dużo ludzi chce wejść na
Rysy i czasami mi to przeszkadzało. Jak wróciliśmy
do hotelu, wszyscy nasi znajomi, którzy wrócili
trochę wcześniej, bili mi brawo i byłam z tego
powodu bardzo wzruszona i szczęśliwa.



Marysiu, masz wiele pasji: wspinaczka skałkowa,
morsowanie, ale też i mnóstwo sukcesów w szkole.
Lubisz się uczyć? 
Morsowanie jest bardzo ciekawym doświadczeniem.
Widziałam jak rodzice morsują i chciałam sprawdzić jak
to jest. I jest zimno !!! Ale da się wytrzymać.
Uczyć się lubię, ale tak trochę. Na szczęście uczenie
nie sprawia mi trudności, mam bardzo dobre oceny.
Nawet udało mi się zdobyć w tym roku stypendium
naukowe za wyniki w nauce. Często biorę udział w
konkurach przedmiotowych i czasem udaje mi się
zdobyć jakieś nagrody.

W czasie jednej z Waszych wypraw wybraliście
się na wschód słońca na Babią Górę. Sporo
turystów marzy o tym, aby zobaczyć to
magiczne zjawisko właśnie na tym szczycie.
Czy Wam się udało?
W zeszłym roku na wakacje pojechaliśmy w
Beskidy zdobyć kolejne szczyty do Korony Gór
Polski. Rodzice wymyślili, że na początek, po
drodze, wejdziemy na Babia Górę i może uda nam
się zobaczyć wschód słońca. Udało nam się,
nawet mam kilka fajnych zdjęć. Niestety
musieliśmy wyruszyć z parkingu w środku nocy i
byłam trochę śpiąca. Zdziwiłam się, jak ciemno
było w lesie i jak dużo ludzi było już na szczycie.
Sporo osób też chciało obejrzeć wschód słońca,
który był piękny. Nie dziwię się, że tak wiele osób
chce to zobaczyć.

Z wypraw górskich masz mnóstwo fantastycz-
nych wspomnień i niezapomnianych wrażeń.
Czy czasami tupiesz nogą i mówisz: mamo,
tato ja chcę nad morze? 
Nawet często tupię nogą, choć to nic nie daje.
Może robię to za słabo? (śmiech). Nad morzem
jesteśmy rzadko, bo niestety jest daleko, ale
bardzo lubię odpoczynek na plaży. W górach
jestem zdecydowanie częściej, bo mieszkamy w
Sudetach (u podnóża Gór Suchych – przypis
red.), dlatego tęsknię za morzem. Szczególnie, że
nie trzeba tam tak dużo chodzić pod górę
(śmiech).
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Za Tobą wiele górskich szlaków i zdobytych
szczytów. Którą z wypraw w góry wspominasz
najlepiej?
Najlepiej wspominam jedną z pierwszych moich
wycieczek z rodzicami i z wujkiem Danielem na Śnieżnik.
Było bardzo wesoło, pogoda była fajna i widoki były
piękne. To było 4 lata temu i miałam tylko 7 lat. Byłam już
na wielu innych wycieczkach, ale tą wspominam
najweselej i mam do niej największy sentyment. Wtedy
jeszcze nie wiedzieliśmy o słoniu na Śnieżniku, ale
następnym razem już go odwiedziliśmy ! Lubię wycieczki
na Śnieżnik, to chyba moja ulubiona góra. I bardzo lubię
wycieczki z wujkiem Danielem, bo gra ze mną po drodze
w różne gry.

Na weryfikację Korony Gór Polski wraz z
rodzicami przyjechałaś do pięknego zamku
w Raciborzu. Jak wspominasz ten dzień?
Był stres jak przed sprawdzianem w szkole?
Czułam raczej szczęście niż stres. Bardzo
długo i ciężko pracowałam na zdobycie odznaki
Zdobywcy. Było dość trudno i czasem chciałam
zrezygnować, ale rodzice bardzo mnie
motywowali i wspierali, żebym się nie
poddawała. Nie poddałam się i jestem z tego
dumna. Jestem pierwszym dzieckiem i
pierwszą dziewczyną w mojej gminie z tytułem
Zdobywcy Korony Gór Polski. Nie
denerwowałam się też dlatego, że widziałam
jak wyglądała weryfikacja i pasowanie mojego
taty i wujka w Krakowie w Muzeum Lotnictwa.
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Rodzice są z Ciebie bardzo dumni. Ty
również możesz być z nich dumna. Są
wysportowani, często biorą udział w
imprezach górskich takich jak: Wyrypa Gór
Suchych czy Sudecka Żyleta. Twój tato
zdobył najwyższy szczyt Słowacji. Pamiętasz
jaki?
Najwyższy szczyt Słowacji to Gerlach. Wiem, bo
mój tato na nim był. Trzymałam z mamą kciuki,
żeby udało mu się tam wejść i udało się.
Oglądałam zdjęcia i było naprawdę trudno. Tato
lubi chodzić na długie piesze wędrówki, gdzie
trzeba przejść nawet 70 km, a my z mamą
wolimy krótsze wycieczki. 

Wraz z rodzicami przyjechałaś na I Zlot Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski, który odbył się w
Schronisku Andrzejówka w Rybnicy Leśnej. Było
m.in. ognisko, koncert i konkurs wiedzy o Klubie, w
którym brałaś udział. Jak Ci poszło?
Bardzo się cieszę, że pierwszy taki Zlot odbył się tak
blisko mojego domu, i że mogłam na nim być. Mam
nawet pamiątkową koszulkę. W konkursie brałam udział,
ale już nie pamiętam pytań. Mama mi pomagała, ale nie
udało mi się wygrać. Bardzo podobał mi się koncert i
fajnie, że mogłam pomagać przy losowaniu nagród.

Wśród swojej kolekcji zdobytych odznak górskich z
pewnością jest jedna dla Ciebie najcenniejsza, taka z
którą wiąże się najwięcej wspomnień, może
najtrudniejsza? Która z odznak daje Ci najwięcej
satysfakcji?
Odznak mam dużo, część dopiero zdobywam. Niektóre
noszę na plecaku. Najbardziej dumna jestem z odznaki
Zdobywcy Korony Gór Polski, bo weszłam na najwyższy
szczyt w Polsce i ze srebrnej odznaki GOT, bo żeby ją
zdobyć musiałam przejść wiele kilometrów po górach, a
nie było to proste.
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  Kolejne spotkanie Loży Zdobywców odbędzie się we wrześniu w formie stacjonarnej podczas Festiwalu
Górskiego im. Andrzeja Zawady. Spotkanie to będzie przewidziane dla 150, a może 180  uczestników.
Podzielimy je standardowo na III części. Dla trzech grupo po 50-60 osób. Uczestnictwo w spotkaniu nie
będzie się  wiązało  z przymusem  wykupu 

OGŁOSZENIE
Loża Zdobywców 

biletów na festiwal. Niemniej jednak
możliwość skorzystania choćby z części
atrakcji przewidzianych przez
organizatorów festiwalu jest interesującą
propozycją dla osób będących w tym
okresie w Lądku Zdrój. Serdecznie Was
zachęcamy do zapoznania się z
programem festiwalu. Zapisy na Lożę
będą odbywały się poprzez stronę
klubową zakładkę "wydarzenia"
Uruchomione zostaną w dniu 1 lipca. 

ŁuL

JP

20

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Na koniec zapytam o Twoje plany. Zbliżają się
wakacje. Spędzisz je z rodzicami w górach czy
może z koleżankami i kolegami nad morzem?
Już nie mogę się doczekać wakacji. W lipcu jadę na
obóz wspinaczkowy, na który bardzo się cieszę.
Będziemy chodzić po górach, wspinać się i może
spać w namiotach. W sierpniu pojadę z rodzicami
nad morze lub nad jezioro. W ciągu roku często
chodzimy po górach i w wakacje chciałabym trochę
od tego odpocząć. Ale rodzice pewnie też coś z
górami wymyślą (śmiech).



G�rski wędrowiec
Na Gorczańskim szlaku
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FOT. NR 1

Wędrówkę zaczynam w miejscowości Rzeki na
Przysłopie Lubomierskim. Jest to bardzo dobra
baza wypadowa w Beskid Wyspowy, gdzie szlakiem
żółtym mogę zdobyć Jasień, Krzysztonów i poprzez
Polanę Stumorgową wejść na Mogielicę (fot. nr 1)
lub wyruszyć w przeciwnym kierunku szlakiem
niebieskim w Gorce. 

FOT. NR 2

Wybrałem opcję drugą. 300-400 m trzeba przejść
wzdłuż drogi nr 968 by skręcić w prawo do bazy
campingowej. Obok znajduje się nieduża kapliczka,
przy której ks. Karol Wojtyła w latach 1950-54
wielokrotnie odprawiał mszę dla grup
towarzyszących Mu młodzieży z Krakowa i dla
mieszkańców Rzek (fot. nr 2).

FOT. NR 3

FOT. NR 4

Przechodzę mostek na rzece Kamienica i niebieskim
szlakiem przechodzę Nową Polanę, później przełęcz
Głębieniec i docieram na Świnkówkę.
Jest to polana atrakcyjna pod względem
krajobrazowym skąd rozpościera się piękna
panorama na Dolinę Kamienickiego potoku,
głównego grzbietu Gorców jak i Tatr (fot. nr 3).
Zatrzymuję się na chwilę by podziwiać widoki, ale
odnajduję też wieżę widokową na którą mam zamiar
wejść (fot. nr 4). 

Po ok.dwóch godzinach zdobywam Gorc 1228 m
n.p.m. Cel numer jeden zdobyty (fot. nr 5). Z wieży
rozpościerają się bardzo piękne widoki nie tylko na
Tatry (fot. nr 6). Zastanawiam się skąd w ogóle
wzięła się nazwa Gorce. Prawdopodobnie od słowa
gorzeć i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan
śródleśnych metodą żarową. To właśnie element
charakterystyczny dla tych gór pod względem
przyrodniczo-krajobrazowym. To dzięki nim Gorce
odznaczają się wielką biologiczną różnorodnością. 
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FOT. NR 5

FOT. NR 7

FOT. NR 6
Polany te powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki
pasterskiej. Pozostałością dawnej kultury są
drewniane szałasy prezentujące regionalną
zabudowę zagórzańską i podhalańską. „...są one
zaciszną świątynią przyrody, a choć nie imponują
wyniosłością szczytów... to przecież mają niezwykle
wiele powabu. Ten powab stanowi wielka obfitość
hal i polan, powódź borów i najwspanialsza
panorama Tatr” – tak o Gorcach pisał w 1912 roku
Kazimierz Sosnowski, autor pierwszego
krajoznawczego opisu Gorców. 

FOT. NR 8

Z polany tej widać dolinę potoku Jaszcze, grzbiet
Magurki, fragment Tatr i Pogórza Spisko-
Gubałowskiego ( fot. nr 8). Mijając Przysłop 1187
m n.p.m. docieram do Przysłopu Górnego, kolejnej
widokowej polany. Tym razem oglądam panoramę
Doliny Ochotnicy i pasmo Lubania, pasmo
Radziejowej, Pieniny, Zalew Czorsztyński, Magurę
Spiską i Tatry (fot. nr 9). Dalej mijam Średniaka
1190 m n.p.m. i docieram do Bulandowej Kapliczki
(fot. nr 10). Polana Jaworzyny Kamienickiej
1288m npm prezentuje się znakomicie. Podobno
widok spod kapliczki należy do najpiękniejszych w
całych Gorcach (fot nr11). 

Po zejściu z wieży opuszczam szczyt i szlakiem
zielonym kieruję się w stronę Przysłopu 1187 m
n.p.m.  i Jaworzyny Kamienickiej 1288 m n.p.m. Po
drodze odnajduję grób plutonowego Władysława
Pisarskiego, partyzanta AK, ps. ”Piwonia” (fot. nr 7).
Poległ w potyczce z Niemcami w październiku 1944
roku w czasie wycofywania się z pacyfikowanej
przez Niemców bazy partyzanckiej na pobliskiej
Polanie Bieniowe, gdzie urządzono szpital polowy 1
Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Do
dziś widoczne są ślady fundamentów tego obiektu,
spalonego przez Niemców. 

FOT. NR 9
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Przed I wojną światową wypasał tu owce sławny
gorczański baca Tomasz Chlipała zwany Bulandą.
Przez Kazimierza Sosnowskiego nazwany „Sabałą
Górzeckim”. W 1904 roku ów baca wybudował
kapliczkę. Legenda głosi, że spełnił życzenie swojej
przedwcześnie zmarłej córki, która ukazała mu się
we śnie prosząc o wybudowanie kapliczki z
miejscowego budulca czyli z piasku kamienickiego
potoku, kamienia i źródlanej wody. Inna opowieść
mówi o śnie Bulandy, który ujrzał jak wiele dusz
pokutuje w górach i „nie ma gdzie kolan ugiąć by
przyklęknąć przed poświęconym miejscem”.
Nieopodal polany, ok. 10 min. (wyznakowany
boczny szlak biało-czerwonym kwadratem)
odnalazłem „Zbójecką jamę” (fot. nr 12). Jest to
jaskinia, której pionowe wejście to pionowa studnia,
z której ciągną się dwa korytarze zakończone
zwaliskiem. O jej istnieniu wiedział już wspomniany
wcześniej Kazimierz Sosnowski, który w 1912 roku
pisał na łamach „Pamiętnika Towarzystwa
Tatrzańskiego”. 

FOT. NR 10

FOT. NR 12

FOT. NR 11

FOT. NR 13

Według legend jaskinię zamieszkują pankowie,
duchy o wzroście kilkuletnich chłopców o twarzach i
szyjach zdobnych w indycze korale. Na głowach
noszą trójkątne czapeczki. Ich pojawienie się na
zewnątrz wyrokowało nieszczęście i klęski. Z polany
chciałem zejść na przełęcz Borek,ale ten odcinek
nadal zamknięty jest do odwołania (fot. nr 13), więc
oficjalnie przejść nie mogę (teren Gorczańskiego
Parku Narodowego). To znacznie wydłuży moją
wędrówkę, ale „nie ma tego złego...” bo przerwę
zrobię sobie w schronisku PTTK na Turbaczu. 

Dalej podążam szlakiem zielonym w stronę Trzech
Kopców 1281 m n.p.m. i Kiczory 1282 m n.p.m. Tutaj
widoki na stronę wschodnią. Widać aż trzy wieże: na
prawo to Lubań, pośrodku Magurki, na lewo Gorc.
Wszystkie wybudowane przez Gminę Ochotnica
Dolna. By dotrzeć do schroniska zmieniam kolor
szlaku na czerwony GSB. Przechodzę obok Źródełka
Miłości. Zastanawiam się czy napić się wody. Różnie
bywa... Docieram do Hali Długiej, gdzie na Polanie
Wzorcowej w bacówce można kupić oscypki i napić
się żętycy. 
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Obok odnajduję grób młodej dziewczyny Albiny
Białoń, która została zastrzelona przez Niemców 17
lipca 1943 roku, gdy biegła ostrzec partyzantów.
Kolejna „pamiątka” okresu drugiej wojny światowej.
Rozglądam się bo to kolejna widokowa polana.
Odnajduję szczyt Kudłonia, Gorca Troszackiego,
Czoła Turbacza, Turbacza. Widać Tatry. Docieram
do schroniska PTTK na Turbaczu im. Władysława
Orkana (fot. nr 14). Tu robię przerwę. 
Obiekt bardzo dobrze zaopatrzony, więc z posiłkiem
i nawodnieniem nie ma problemu. Siadam na
zewnątrz na tarasie bo widok na Tatry piękny.

FOT. NR 16

FOT. NR 14

FOT. NR 15

Stąd na Turbacz 1310 m n.p.m. zaledwie pięć minut,
więc po przerwie zdobywam najwyższy szczyt
Gorców. Betonowy słup oznaczający szczyt został
odnowiony kilka lat temu (fot. nr 16). Tu z kolei
widoki na stronę zachodnią. Widać Babią Górę
1725m npm w Beskidzie Żywieckim. 

Pierwsze schronisko powstało na polanie
Wisielakówka niedaleko obecnej kaplicy Matki Bożej
Królowej Gorców wybudowane przez gorczański
Oddział PTT w 1925 roku, a w 1933 roku zostało
spalone prawdopodobnie przez kłusowników, którym
turyści przeszkadzali w „biznesie”. Budowę drugiego
schroniska na skraju Hali Długiej przerwał wybuch II
wojny światowej. Dopiero w lipcu 1943 roku obiekt
przejęli Niemcy by w listopadzie spalić go. Obecne
schronisko wybudowano w 1958 roku z jadalnią,
salą kominkową, miejscami noclegowymi. Tam
również znajduje się sala Muzeum Kultury i
Turystyki Górskiej PTTK (fot. nr 15) przeniesione z
niewielkiego drewnianego budyneczku obok.

FOT. NR 17

Wracam pod schronisko by szlakiem żółtym dotrzeć
do wspomnianej wcześniej przełęczy Borek. Na Hali
Turbacz zatrzymuję się przy szałasowym ołtarzu
papieskim z pamiątkową tablicą, który stylizowany
jest na wejście do szałasu pasterskiego (fot. nr 17).
Ołtarz ten wykonano w 2003 roku w miejscu
dawnego szałasu,w którym Karol Wojtyła 17
września 1953 roku odprawił mszę św dla turystów i
miejscowych pasterzy w nietypowy sposób z twarzą
do wiernych. Było to dziesięć lat przed Soborem
Watykańskim II, który zreformował liturgię. 

Idąc dalej szlakiem żółtym omijam z lewej strony
Diabelski Kamień i Czoło Turbacza 1259 m n.p.m.
by po ok. 45 min. dotrzeć do przełęczy Borek 1009
m n.p.m. czyli na wcześniej zaplanowaną trasę (fot.
nr 18). Szlakowskaz pokazuje, że do przełęczy
Przysłop to jeszcze ponad trzy godziny. Nie ma co
marudzić... 



FOT. NR 21

Przechodzę przez Polanę Przysłopek by dotrzeć do
kolejnej widokowej Polany Pustak, gdzie rozciągają
się widoki na główny grzbiet Gorców, Beskid
Sądecki, Pieniny Tatry. Stąd na Kudłoń 1274 m
n.p.m. to tylko 15 min. Zdobywam szczyt (na
czarnym szlaku), na którym znajduje się metalowy
krzyż z wstążkami (fot. nr 19). 

FOT. NR 18

FOT. NR 19

Niestety nie odnalazłem historii kto i dlaczego
umieścił ten znak. Dalej mijam kolejne dwie mogiły z
okresu drugiej wojny światowej. Jedną z nich jest
grób Iwana Zołotara partyzanta sowieckiego (fot. nr
20). 

25

Zdobywam Gorc Troszacki 1235 m n.p.m., siadam
na ławeczce by podziwiać kolejne widoki z polany
na główny grzbiet Gorców i Tatry (fot. nr 21). Po
dłuższej chwili zbieram się, bo godzina późno
popołudniowa a do końca trasy jeszcze ok dwie
godziny. Dochodzę do polany Podskały, której
nazwa wywodzi się od znajdujących się w pobliżu
białych skał. To kolejna o wybitnych walorach
widokowych. Tym razem widać Kudłoń, Turbaczyk,
Beskid Wyspowy. Ponieważ jestem na wysokości
ok. 1000 m n.p.m. Tatr już nie zobaczę. 

Skąd Rosjanie w Gorcach? Otóż, pojawili się już
jesienią 1942 roku, a byli to głównie uciekinierzy z
transportów i obozów jenieckich a regularna
partyzantka sowiecka zaczęła działać latem 1944
roku. Zdarzały się też wspólne akcje z polskimi
partyzantami jak chociażby „Bitwa Ochotnicka” (18-
20.10.1944 roku), w której oddziały PSP AK przy
wsparciu partyzantów mjr Zołotara odparli
Niemieckie natarcie na pozycje partyzanckie. Taka
współpraca trwała do czasu gdy na ziemie Polskie
wkroczyła Armia Radziecka. Tyle historii, czas
ruszyć dalej...

FOT. NR 20

Dalej zdobywam Jaworzynę 1026 m z widokiem na
„drugą stronę” czyli Beskid Wyspowy (fot. nr 22), a
po prawej stronie ledwo widoczny Beskid Niski.
Schodzę co raz niżej by na wysokości pierwszych
zabudowań skręcić w ścieżkę edukacyjną „Dolina
Gorcowego Potoku” (fot. nr 23). Trochę cienia w
bukowym lesie (fot. nr 24). Schodzę na parking do
Trusiówki. Zastanawiam się czy jeszcze podejść do
Papieżówki, miejsca dawnego schronu
robotniczego,w którym w latach 70-tych kilka dni
spędził biskup Karol Wojtyła. 



Tomasz Michalski
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FOT. NR 22

FOT. NR 23 - 24

Jest dosyć późno, a to pół godziny w jedną stronę.
Odpuszczam... W lewo asfaltem idę wzdłuż
zabudowań lekko pod górkę ok. 1 km. Mijam dużo
domków letniskowych. Nie dziwię się, ponieważ
dolina rzeki Kamienicy należy do najpiękniejszych w
Gorcach. Wreszcie docieram na mój parking na
Przysłopie Lubomierskim. Trasa wyszła bardzo
długa ok. 30 km, ale bardzo piękna. Widoków co
niemiara, więc lepiej wybrać się w lecie kiedy dzień
długi i przy słonecznej pogodzie. Jestem zmęczony,
ale warto było.

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.



Festiwal G�rski im.
Andrzeja Zawady

We wrześniu jedziemy do Lądka-Zdroju! Zdobywcy Korony Gór Polski świętują przez 10 dni w
Sudetach

Wędrowny RAJD górski, mnóstwo warsztatów, prelekcji, wycieczek górskich, inspirujących
rozmów, koncerty, pokazy, zajęcia dla młodszych i starszych dzieci – to tylko niektóre z atrakcji
wrześniowego Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, którego nasz Klub jest w
tym roku Partnerem.

Trzy miejsca Festiwalu Górskiego w ciągu 10. dni

Festiwal rozpocznie się w piątek, 10 września, w
Pasterce, 14 września to wydarzenia w Radochowie i
Jaskini Radochowskiej, od 15 do 19 września impreza,
tradycyjnie, przenosi się do Lądka-Zdroju. Będziemy i
my – Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Ze swoimi
prelekcjami, lożą, stoiskiem, na głównej scenie
Festiwalu – w Amfiteatrze – odbędzie się ceremonia
wręczenia odznak dla tych, którzy w Lądku-Zdroju
właśnie dopełnią formalności, by zostać Zdobywcą.

Pierwszy Wędrowny Festiwal Górski

Jedną z największych atrakcji, jaką w tym roku
zaplanowali organizatorzy wydarzenia, będzie
Wędrowny Festiwal Górski, trwający w sumie 5
dni. Start zaplanowany jest w Pasterce, następnie
uczestnicy w dwóch grupach wyruszą m.in na
Szczeliniec Wielki, Kłodzką Górę, do Złotego
Stoku, Radochowa, na Borówkową Górę, aż dojdą
do samego Lądka-Zdroju. Całość trasy to łącznie
ponad 50 km, z czterema noclegami. Jedną z
grup, bardziej zaawansowaną, poprowadzi Łukasz
Supergan – długodystansowiec, w tym roku
nominowany do “Travelera” National Geographic.
Uczestnicy RAJDu do samego Lądka-Zdroju dotrą
w środę, 15 września.

FOT. LUCYNA LEWANDOWSKA
 

FOT. OLA DRUTKOWSKA

Ci, którzy nie wyruszą na RAJD, mogą codziennie
zdobywać inny szczyt z naszymi himalaistami i
alpinistami, m.in. z Piotrem Pustelnikiem,
Krzysztofem Wielickim, Leszkiem Cichym,
Agnieszką Bielecką, Adamem Pustelnikiem,
Zbyszkiem Piotrowiczem i innymi.
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Konkursy – filmowy i literacki

Nieodłączną częścią Festiwalu Górskiego jest
literatura i film – także w tym roku organizatorzy
zapewnią bogaty program filmowy i literacki.
Premiery – polskie i światowe, spotkania autorskie,
rozmowy z twórcami i autorami. Zwieńczeniem
wydarzeń będą gale, podczas których przedstawieni
zostaną najlepsi zdaniem jury i publiczności autorzy
filmów i książek.

Otwarty, kolorowy, piękny i rodzinny Festiwal
Górski

Dla tych, którzy planują raczej stacjonarny pobyt w
Górach Stołowych czy Złotych, ale i dla tych, którzy
popołudniami będą wracali z wycieczek, wspinaczek,
organizatorzy przygotowali setki (!) wydarzeń:
filmowych, literackich, warsztatów (będzie m.in.
Akademia GOPR), inspirujących prelekcji, pokazów,
rozmów, uroczystości. Tradycyjnie będą też atrakcje
dla dzieci, a sobota, 18 września, to DZIEŃ
CZWORONOŻNEGO RATOWNIKA – będzie z nami
11. psich goprowców! 

Dla tych, którzy się wspinają, przygotowano blisko 70
warsztatów w skałach. Planowane są również
wycieczki rowerowe. 

Festiwalowy wtorek w Winiarni Radochowskiej to
kontemplacja i zwolnienie tempa. Tu festiwalowicze
będą mogli skorzystać z licznych wydarzeń i atrakcji:
zwiedzenia jaskini, obejrzenia wystawy, wysłuchania
prelekcji, opowieści, obejrzenia filmów i skosztowania
wytrawnych trunków. W programie przewidziano
także specjalny koncert. 
Uczestnicy RAJDu, zgodnie z planem, również we
wtorek pojawią się w Radochowie, by móc skorzystać
ze wszystkich programowych atrakcji.

FOT. SZYMON AKSIENIONEK

FOT. ŁUKASZ WIDZISZOWSKI
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Organizatorzy Festiwalu Górskiego zapraszają do
Pasterki, Radochowa, Lądka–Zdroju całe rodziny.
Dla młodych odkrywców przygotowano wiele
atrakcji, m.in. warsztaty, spotkania z ciekawymi
ludźmi, ich opowieści, zdjęcia, filmy. Warsztaty
Młodych Podróżników kierowane są do dzieci od 7.
roku życia. Podczas Festiwalu w Lądku-Zdroju
będzie funkcjonować także bezpłatne przedszkole
dla dzieci w wieku 4+. 

Festiwal w pełnej, 10-dniowej wersji, będzie także
otwarty dla czworonogów. Z psami będzie można
pokonać pełną trasę RAJDu, odpocząć w
Radochowie, doświadczać gór w samym już Lądku-
Zdroju.

Piękny i kolorowy Festiwal od lat tworzy także
strefa Expo, na której będzie można zaopatrzyć się
w najwyższej klasy sprzęt, odzież, czy akcesoria
idealne na górskie wycieczki.

Dla tych, którzy odliczają dni do Festiwalu
Górskiego, organizatorzy przygotowali ponad 80
filmów na platformie www.filmygorskie.pl. Można
tam znaleźć m.in. filmy z ubiegłorocznej edycji
konkursu filmowego, liczne premiery i zwycięskie
projekcje. 

Na stronie Festiwalu www.festiwalgorski.pl
organizatorzy będą informować o szczegółach
wszystkich wydarzeń, pomogą również w
przygotowaniach do wycieczek.

Harmonogram, aktualności i wszelkie szczegóły
oraz informacje, jak zakupić bilety i karnety na 26.
Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, znajdziecie
na www.festiwalgorski.pl.

Do zobaczenia we wrześniu w Lądku !

Lucyna Lewandowska

http://www.filmygorskie.pl/
http://www.festiwalgorski.pl/
http://www.festiwalgorski.pl/


NIEZBĘDNIK WYPRAWOWY 
 Część czwarta

Cześć Górom !

W tym numerze klubowej gazety przedstawiam obiecaną wisienkę na torcie, czyli to co jest
najważniejsze w naszym plecaku... 
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KSIĄŻECZKA KORONY GÓR POLSKI
Tak, niestety są osoby, którym zdarza się o niej
zapomnieć... Co wtedy zrobić? Najlepiej zawsze
trzymać w plecaku, a nie na stoliku, w przedpokoju
czy bagażniku auta. Jeśli jej zapomnimy, to najlepiej
zrobić sobie alternatywną wycieczkę na szczyt celem
uzupełnienia pieczątki - wówczas następnym razem
będziemy już pamiętać o książeczce. Jednocześnie
przypominam, że do książeczki na stronie danego
szczytu można wbijać wiele pieczątek, również te z
obiektów po drodze na szczyt. Wykaz, gdzie można
uzyskać takie potwierdzenie w postaci pieczęci jest
na klubowej stronie www. Im więcej pieczątek tym
więcej wspomnień! 
Jeśli natomiast zaciekawiło Was zdobywanie odznak
górskich, to książeczek jest bardzo wiele do wyboru...
my szczególnie polecamy projekty PTTK, ale o tym w
innym artykule. 

ODZNAKA KLUBOWA
Czy wiesz, że w Klubie jest już ponad 70 tysięcy
członków? Jeśli masz odznakę klubową to przypnij
ją do plecaka i przywitaj się z innymi klubowiczami
na szlaku... jest to początek ciekawej rozmowy o
wspólnej przygodzie... Możemy się wymieniać
doświadczeniami, poznawać ludzi, zacząć razem
wędrować. Niech odznaki zabłysną na szlaku,
zamiast leżeć w szufladzie... 
A jak już zobaczysz kogoś z odznaką na szlaku to
przywitaj się "Cześć Górom!", a usłyszysz "Górom
cześć"! I pamiętaj, że w klubie wszyscy jesteśmy
koleżankami i kolegami ;-)



ODBLASK
Często jest tak, że nasza wycieczka przedłuża się do
wieczora. Są i tacy, co zdobywają Rysy i wyruszają
na Morskie Oko o wschodzie słońca. Dla naszego
bezpieczeństwa nośmy zawsze coś odblaskowego,
najlepiej możliwie z każdej strony plecaka. Niestety
wiele osób ubiera się w ciemne kolory, ale kierowcy
wieczorem ledwo nas wtedy widzą.
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MAPA
Żadna wycieczka nie powinna odbyć się bez mapy.
Telefon, GPS, aplikacja może nas zawieść. Mapa to
podstawa! Jednak nie wystarczy ją mieć w plecaku.
Przed wyprawą zapoznaj się z trasą, policz czas
przejść, oznacz sobie szczyt np. karteczką
indeksującą. Kupując mapę zawsze sprawdź rok
wydania, albowiem przebieg szlaków jest często
zmieniamy czy też są tworzone całkiem nowe. Warto
zainwestować w mapę laminowaną, sprawdzi się w
deszczu, a i jest bardziej wytrzymała na częste
używanie. Jeśli nie chcesz kupować mapy osobno na
każde pasmo górskie, kup takie obejmujące kilka
pasm. Będą przydatne, jeśli zaczniesz zdobywać
inne górskie odznaki.

KOMPAS
Jak już zawiodą wszystkie gadżety technologiczne,
zapomnisz mapy, a zagubisz się w lesie to uratuje
Cię kompas!

GWIZDEK / SAMOOBRONA
Jeśli podróżujemy sami, a dojdzie do jakiegoś
wypadku, gwizdek przyda nam się do przywołania
pomocy. Na szlaku czasem może też dojść do
niebezpiecznej sytuacji, dlatego warto mieć ze sobą
coś do samoobrony... czosnek (gdybyśmy spotkali
jakieś wampiry), a najlepiej jakiś gaz - o tym więcej
zapewne napisze artykuł Wujek Dobra Rada!



To już koniec naszej propozycji wyposażenia plecaka, jednak pamiętajcie, że jego wyposażenie musi być
dostosowane do Waszych potrzeb... zatem w drogę!

Górom cześć!

P.S. Zaglądajcie do sklepu klubowego, gdzie pojawi się niespodzianka!

Czarny Kot

TUSZOWNIK
Niestety może się zdarzyć, że zabraknie tuszu w
skrzyneczce na szczycie góry, wówczas tusz i
poduszka na nasz własny użytek będzie idealna.
Proponujemy kolor niebieski, bowiem to nasz
klubowy!
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Wyniki konkursu 
numeru 04/2021

Tajemniczy Gentel Man
numer klubowy 38088

Zwycięzcą losowania konkursowego z numeru KGP
04/2021 zostaje:



Archiwum spotka�
klubowych

XXXIX Wyprawa Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski - Lackowa 27-29 września 2019

 
przeniosły nas na wieczorną integrację,
która odbyła się na ostatnim piętrze
naszego hotelowego wieżowca. Piątkowy
wieczór spędziliśmy na wspólnej zabawie
tanecznej. Ostatnie osoby kładły się spać
już po północy, czyli w dniu naszej wyprawy,
której start przewidziany był na wczesne
godziny ranne. Sobotni poranek to szybkie
śniadanie i zbiórka przed autokarami.
Kierunek Izby i ruszamy na Lackową.
Najbardziej znane podejście na najwyższy
szczyt Beskidu Niskiego prowadzi przez
"ścianę płaczu". Tak właśnie nazywane jest
podejście leśne, którego stromość zaskoczy
niejednego turystę. Kto jeszcze nie
spróbował zdobyć Lackowej wchodząc
ścianą płaczu koniecznie powinien nadrobić
te zaległości. 

Wszystko rozpoczęło się w dniu 27 września 2019 roku w
Krynicy Zdrój. Ta znana górska miejscowość przyciąga
turystów nie tylko ze względu na swoje atrakcyjne
położenie. Jest to miejsce o wielkiej historii. Miejsce przede
wszystkim uzdrowiskowe, w którym znajduje się cała
plejada obiektów sanatoryjnych. Wspaniały deptak, pijalnia
wód, masa wydarzeń organizowanych w sezonie letnim
sprawia, iż w okresie wakacji miejscowość dosłownie
przepełniona jest wczasowiczami. Nasza grupa nieco ponad
stu osób zakwaterowana była w ośrodku Hajduczek, który
jest położony nieopodal krynickiego centrum. Zazwyczaj
zajmujemy cały obiekt i tym razem tak się stało. Pogoda
jaką mieliśmy była znakomita. Takiego pogodnego początku
jesieni się nie spodziewaliśmy. Brak upałów w słoneczny
dzień w górach to coś, czego w lecie zapewne wielu
osobom brakuje. Do tego dokładamy wielką paczkę
przyjaciół z gór i przepis na udaną wyprawę górską jest
gotowy.  Mniej więcej o godzinie 15  w piątkowe popołudnie
rozpoczęły się rejestracje przybyłych uczestników na
wyprawę. Każdy otrzymał swój identyfikator i przydział
noclegowy. Obiad i popołudniowe spotkanie organizacyjne
oraz   spotaknie   weryfikacyjne    Loży Zdobywców  szybko 
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Wejście jest bardzo strome i dość
wymagające w kwestii sprawności fizycznej.
Nie jest jednak specjalnie długie, a więc z
odpoczynkami nawet osoba o słabszej
kondycji może podjąć próbę zdobycia tego
szczytu właśnie tą drogą. Należy jednak
uważać wchodząc w dni deszczowe,
zwłaszcza jesienią kiedy na podejściu jest
mnóstwo liści. Łatwo można się poślizgnąć
i nabawić  poważnej kontuzji.  Lackowa
znana również w klubie, jako policyjny
wierzchołek rzadko bywa jednocześnie
odwiedzana przez tak dużą grupę turystów.
Cały Beskid Niski słynie z urokliwych tras,
na których ruch turystyczny jest znikomy.
Może to być atutem dla osób wybierających
raczej te mniej uczęszczane 

33

szlaki. Na szczycie nasz klubowy przyjaciel, członek Loży
Zdobywców Janusz Śliwiński przyodział mundur policyjny.
Chyba nie było osoby, która by nie chciała mieć zdjęcia z
policjantem na górze, której wysokość mierzy 997 m .n. p. m.
"KGP na policyjnej górze" - to hasło przewijało się po
wielokroć. Akronim KGP przecież głównie znany jest z tego,
że oznacza Komendę Główną Policji. Wśród klubowiczów i
turystów górskich często te skojarzenie budzi uśmiech na
twarzy i jest powodem niezliczonych żartów i opowiastek.
Fakt, że posiadaliśmy wynajęte autokary sprawił, iż nie
musieliśmy wracać tą samą drogą.  



   Zdecydowaliśmy na zejście do Wysowej Zdrój. Był to
świetny pomysł, gdyż w dniu 28 września 2019 roku, jak co
roku odbywa się tam Święto Rydza. Przez cały dzień w
Wysowej trwa jarmark, są organizowane konkursy m. in.
konkurs w zbieraniu rydzy. Można zakupić nie tylko
regionalne potrawy, ale też pamiątki, obrazy, czy rzeźby
wykonane przez okolicznych artystów. Będąc w okolicy w
początkowych dniach jesieni warto sprawdzić jakiego dnia w
danym roku obywa się Święto Rydza w Wysowej i po prostu
tam się wybrać. 
   W ten sposób czas wyprawy dobiegł końca. Autokary
zabrały nas z Wysowej do Krynicy. Powrót do ośrodka i czas
na obiadokolację. Następnie odbyło się wręczenie
pamiątkowych wyprawowych dyplomów Zdobywcy Lackowej.
Losowanie upominków i rozpoczął się kolejny wieczór
integracyjny. Tym razem wieczór spędziliśmy przy ognisku
piekąc kiełbaski i rozmawiając oczywiście o górach. 

ŁuL

   Niedzielny poranek to śniadanie i
przygotowania do ceremonii pasowania
Zdobywców Korony Gór Polski.
Wyprawowe posiedzenia Loży Zdobywców,
choć nie są przewidziane tylko dla
uczestników wyprawy, to jednak cechują
się odmiennym charakterem. Sama
weryfikacja odbywa się w piątkowy wieczór.  
Pasowanie na zdobywcę i wręczenie
klubowych Insygniów Zdobywcy przypada
na niedzielny poranek. Tak też się i tym
razem stało. Mniej więcej około godziny
10:30 odbyła się ceremonia klubowa
nadania godności Zdobywcy Korony Gór
Polski. Czułe pożegnania, mnóstwo
uścisków i obietnice składane sobie
wzajemnie na poczet kolejnego zjazdu
klubowego zakończyły XXXIX wyprawę
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Wyprawy klubowe od marca 2020 roku są
zawieszone ze względu na sytuację
epidemiczną i obostrzenia związane z
możliwością organizowania takich spotkań.
Niemniej jednak być może uda nam się na
jesieni taką wyprawę zorganizować. Będzie
to jednak w dużej mierze zależało od tego,
czy i w jakiej skali będą wprowadzone
obostrzenia . 
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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:

35



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 maju dołączyły:

Centrum Wypoczynku
JordaNova 

w Gołkowicach Górnych

Schronisko Srebrny Potok
w Jarkowicach

Apartamenty Inny Świat
w Zakopanem

Goprówka
Stacja Centralnej Grupy

Krynickiej  GOPR


