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Spis tre�ci



   Po długich oczekiwaniach, wielokrotnych odwoły-
waniach kolejnych posiedzeń Loży Zdobywców, znów
mogliśmy się wszyscy spotkać na klubowym spotka-
niu, którego zwieńczeniem było wręczenie Insygniów
Zdobywcy Korony Gór Polski. Na takim spotkaniu
ostatni raz widzieliśmy się w październiku 2020 roku.
To prawie 9 miesięcy przerwy. Takiej sytuacji chyba
nigdy w klubie nie było. Zazwyczaj nasz harmo-
nogram jest mocno napięty i widujemy się średnio 9-
11 razy w roku. Mamy trzy wyprawy klubowe, zloty
górskie, no i spotkania Loży Zdobywców Korony Gór
Polski. Wielu z Was w tym czasie skorzystało z moż-
liwości zweryfikowania się zdalnie. 
Z dużą niepewnością podeszliśmy do tego pomysłu.
Nie obyło się bez wpadek, ale w końcu udało nam się
znaleźć rozwiązanie. Pierwsze dwie zdalne weryfika-
cje odbywały się w kilku trzyosobowych zespołach,
które były odpowiedzialne za swój przydział wnios-
ków. Szybko się okazało, że tym weryfikacjom
czegoś brakuje, że spotkanie w kręgu dwójki bliskich
znajomych, którzy często mieszkają blisko siebie to
nie to samo co zjazd Loży Zdobywców.
Naprawiliśmy to i już kolejne spotkanie odbyło się
wspólnie w kręgu lożantów, niestety bez udziału osób

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

weryfikujących się. Było o wiele lepiej. Długo się nie
widzieliśmy i cudownie było się spotkać ponownie.
Szybko do nas dotarło, że brakuje nam spotkań z
klubowiczami i tych wszystkich Waszych niesamo-
witych opowieści.
   Ogłoszenie zapisów na Lożę w Sobolowie, w
formie zdalnej i stacjonarnej jednocześnie, stało się
próbą dla nas wszystkich. Nie zawiedliście nas i
licznie przybyliście na nasze spotkanie mimo, iż
dostępna była alternatywna droga do weryfikacji.
Wszyscy chyba poczuliśmy, że jednak to co robimy
jest warte zachodu i trudu jaki tak wiele osób
wkłada w przy-gotowania kolejnych spotkań.  
Lądek Zdrój? Dokładnie to samo. Na dzień 30 lipca
wszystkie 130 miejsc zajętych na Lożę stacjonarną,
a na zdalną weryfikację zaledwie 20 osób chętnych.
Jesteście po prostu "GENIALNI". 
   W dniu wydania tego numeru ruszamy z zapisami
na lożowe październikowe spotkanie. Gdzie i kiedy
się odbędzie dowiecie się z tego numeru KGP oraz
z naszego serwisu www w zakładce wydarzenia.



   Mogielica to kolejny szczyt w Beskidach, na który wejdziemy. Pasmo Beskidu Wyspowego to część
Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. 
Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych
szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Jest to więc pasmo dość wymagające dla turystów. Podejścia są
długie i strome, podobnie jak zejścia przed podejściem na kolejny szczyt. Góry nie tworzą więc rozległych
pasm, jest to bardziej grupa pojedynczych szczytów o dość dużej wybitności. Sporo szczytów swą
wysokością przekracza 1000 m n.p.m.

Szlakami KGP
WYPRAWA NR 6 

Mogielica z Przełęczy Edwarda
Rydza-Śmigłego
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PRZEŁĘCZ MARSZAŁKA EDWARDA
RYDZA - ŚMIGŁEGO

                     
 

   Pasmo to ma bardzo ciekawe pochodzenie
geologiczne. Ze względu na swoją specyfikę i
zachodzące w przeszłości procesy wypiętrzania,
obecne doliny były kiedyś szczytami a szczyty
dolinami.
   Góry choć obfitujące w dość rozbudowaną sieć
szlaków, nie należą do najbardziej popularnych.
Niewątpliwie do zwiększenia ilości turystów
przyczynił się Klub Zdobywców KGP a także projekt
Diadem Polskich Gór, dzięki któremu oprócz
Mogielicy odwiedzany jest Ćwilin czy Luboń Wielki.

   Na Mogielicę najbardziej popularne trasy wiodą z
Jurkowa i Szczawy (szlak niebieski) oraz Przełęczy
E. Rydza-Śmigłego (szlak zielony). My wybieramy
tę ostatnią, najkrótszą i najprostszą. Na przełęcz
możemy dojechać samochodem lub komunikacją
publiczną. Znajduje się tu niewielki parking, gdzie
bez problemu pozostawimy samochód. Przy okazji
można zobaczyć tu kamienny obelisk (Pomnik
Spotkania Pokoleń) z 1938 roku oraz krzyż
postawione na pamiątkę walk Legionów Polskich w
1914 roku dowodzonych właśnie przez
późniejszego marszałka Polski Edwarda Rydza-
Śmigłego. PRZEŁĘCZ MARSZAŁKA EDWARDA

RYDZA - ŚMIGŁEGO
                     

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raba_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_S%C4%85decka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


   Sama przełęcz rozdzielająca wzniesienie Mogielicy
i Łopienia oferuje całkiem atrakcyjne widoki: w
kierunku południowym i zachodnim na Gorce, Babią
Górę, Ćwilin i Śnieżnicę, w kierunku wschodnim na
Świerczek, Cichoń, Ostrą oraz Przełęcz Słopnicką.

WIDOKI Z PRZEŁĘCZY 
EDWARDA RYDZA - ŚMIGŁEGO          
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   PODEJŚCIE NA MOGIELICĘ                          
                          

   Ruszamy zielonym szlakiem.
Początkowo trasa, po krótkim odcinku
przez las, widzie wzdłuż zabudowań,
by wkrótce znowu, już na dłużej
podążać wśród drzew. Tu kończą się
widoki, zaczyna się za to stromizna.
Generalnie trasa nie jest długa, ale
miejscami stroma i praktycznie
pozbawiona widoków.

   Po około godzinnym podejściu wychodzimy na rozległą polanę pod Mogielicą. Tu przy dobrej pogodzie
można nacieszyć oczy pięknymi widokami.

   WIDOK Z POLANY POD MOGIELICĄ                          
                          

   Ostatnie 15-20 minut i jesteśmy na szczycie Mogielicy. Prawie na samym szczycie, po lewej stronie,
znajduje się, tuż przy szlaku skalna ambona Zbójnicki Stół, na której, jeśli wierzyć legendom, łotrzykowie,
rabusie liczyli skradzione pieniądze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babia_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86wilin
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anie%C5%BCnica


   Na szczycie znajdują się dwie
tabliczki z nazwą szczytu, do
jednej z nich przymocowana jest
nasza skrzyneczka z klubową
pieczątką. To też najlepsze
miejsce na wykonanie zdjęcia
dokumentującego wejście na ten
szczyt. Stoi tu również 22
metrowa wieża, aktualnie
zamknięta ze względu na zły stan
techniczny. A wielka to szkoda,
bo widoki były z niej fantastyczne
na Beskid Sądecki, Pieniny,
Tatry, Gorce, Babią Górę i
oczywiście na pozostałe szczyty
Beskidu Wyspowego.

    SZCZYT MOGIELICY                       
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   Obok wieży znajduje się pamiątkowa tablica informująca o katastrofie
niemieckiego bombowca z elitarnego pułku KG55, wykonującego lot
treningowy w styczniu 1944 roku. Załoga zginęła na miejscu, a szczątki
samolotu zostały odnalezione przez stacjonujący się w tym rejonie
oddział Armii Krajowej.

              KRAJOBRAZ BESKIDU WYSPOWEGO                       

   Nieopodal szczytu, w miejscu gdzie w 2004 roku postawiono krzyż
papieski, niegdyś, zgodnie z ludowymi przekazami zrzucano zwłoki
samobójców, których nie wolno było chować na poświęconych
cmentarzach. Stąd też zapewne i nazwa samego szczytu, Mogielica czyli
„góra mogił”. Po drugiej stronie szosy, na Łopieniu ciała samobójców
topiono w miejscu zwanym Jeziorkami (Bagna Łopieńskie). A w Gorcach
grzebano na polanie Wisielakówki.

TABL. UPAMIĘTNIAJĄCA
KATASTROFĘ SAMOLOTU

                     
   Wracamy tą samą drogą na Przełęcz E.Rydza-Śmigłego. Cała trasa zajmie nam nieco ponad 2,5
godziny, podczas których pokonamy około 7 km, w tym 507 m przewyższenia.
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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



Obiekty
rekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w powyższych  obiektach 

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi 
 podczas górskiej wędrówki 

na Mogielicę.
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JordaNova

Przystanek noclegowy pod ŁopieniemDworek Gorce

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


   Planowanie górskich wypraw, szczególnie począt-
kującym turystom, nierzadko spędza sen z powiek.
Świadczą o tym niekończące się zapytania na forum
KGP. I nie ma w tym nic dziwnego. Nikt z nas nie
rodzi się Alfą i Omegą. Każdy kiedyś był na etapie,
gdy planowanie sprawiało mu niebotyczną trudność.
Jest oczywiście Internet – słowo klucz XXI wieku.
No i jest Facebook. Tutaj można znaleźć prawie
wszystko, ale też narazić się na niepochlebną opinię
lenia.
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Szukając odpowiedzi na nurtujące pytania: który
szlak wybrać, ile czasu zajmie zdobycie wybranego
szczytu, gdzie znaleźć pieczątkę lub w którym
miejscu zrobić zdjęcie? nie sposób nie zajrzeć na
przygotowaną dla Was klubową stronę kgp.info.pl

   Gdy jednak macie ambicje zaplanować swój włas-
ny, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju wyjazd,
a przy okazji posiąść nową umiejętność, jaką jest
planowanie, możecie skorzystać z poradników i
przewodników turystycznych. To bez wątpienia
najlepsze źródło potrzebnej wiedzy. Mapy wybra-
nego pasma górskiego także dostarczą Wam mnóst-
wa informacji.

Dobra logistyka 
to połowa sukcesu

   Aby wyjazd należał do udanych warto zadbać o
dobrą lokalizację bazy noclegowej. Nikt z Was pla-
nując swój wyjazd nie chce spędzić wielu nudnych
godzin w samochodzie, przemieszczając się pomię-
dzy parkingami. 
Gdzie szukać noclegu, aby połączyć zdobywanie
kilku koronnych szczytów i przy okazji poznać oko-
licę, jej zabytki i ciekawe miejsca?



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

   Lista obiektów rekomendowanych przez Klub
Zdobywców Korony Gór Polski stale się posze-
rza. Wciąż jednak są szczyty, które bazy noclegowej
nie posiadają. 
Jeśli znacie właściciela pensjonatu, hotelu lub gos-
podarstwa agroturystycznego, który chciałby dołą-
czyć do naszego programu Klubowej Karty Górskiej
prosimy o kontakt na klubowego maila.

Na te pytania również znajdziecie odpowiedzi na
klubowej stronie. W zakładce OBIEKTY znajdziecie
filtrację, która pozwoli dopasować Wasz nocleg do
planowanych wycieczek górskich. Do większości
obiektów noclegowych przypisane są po 3 szczyty,
do których dojazd samochodem zajmie Wam max. 1
godzinę. Najczęściej jednak czas nie przekracza 40
minut podróży. 
Posiadacze Klubowej Karty Górskiej skorzystać
mogą z przysługujących im tam zniżek.

ZAGADKA

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

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


Relacje ze spotka�
KGP

XLVI MIĘDZYWYPRAWOWE POSIEDZENIE
LOŻY ZDOBYWCÓW – Sobolów

 

   Loża Zdobywców Korony Gór Polski zagościła we
wsi Sobolów położonej w województwie małopolskim,
w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów. Jest to
niezwykłe miejsce na mapie Polski, które daje
przykład, jak może wyglądać polska wieś. 
Spotkania weryfikacyjne odbywały się w trzech
budynkach. Był to Dom Kultury w Sobolowie, Szkoła
Muzyczna oraz sala prób Orkiestry Dętej z Sobolowa.
To wszystko znajduje się w jednej wsi, która nie ma
statusu wsi gminnej. Ponadto znajduje się w niej
zabytkowy XVI wieczny kościół, który jest po
całościowej renowacji. W tej właśnie wyjątkowej
miejscowości zostaliśmy przyjęci przez mieszkańców
z otwartymi rękoma i dużą radością, która z pewno-
ścią wielu z nas się udzieliła. Widać było "gołym
okiem", jak wiele trudu zostało włożone w to, aby
klubowicze poczuli się, jak w przysłowiowym "domu". 
   Cały pomysł spotkania zrodził się dwa lata temu
podczas Loży na Zamku w Gostyninie. To właśnie
tam ks. prob. Stanisław Jachym weryfikował swoją
KGP po raz drugi. Wtedy też dostaliśmy zaproszenie
do Sobolowa. 

W 2020 roku pandemia pokrzyżowała nam plany i
spotkanie zostało odwołane, a raczej przeniesione
na rok następny. W tym roku, odwołując kolejne
spotkania, obawialiśmy się, że i w Sobolowie nam
się nie uda. Stało się jednak inaczej i w dniu 26
czerwca 2021 roku członkowie Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski zjechali się na kolejne już XLVII
międzywyprawowe posiedzenie Loży Zdobywców
KGP. 
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  Na stacjonarne spotkanie weryfikacyjne zjechało
się blisko 30 członków Loży Zdobywców oraz ponad
100 klubowiczów chcących zweryfikować swoje
pamiątkowe klubowe książeczki. Weryfikujący się po
raz pierwszy, czyli kandydaci na Zdobywcę KGP
stanowili 90% uczestników. Pozostałe osoby to
grupa krotnych Zdobywców KGP. Loża odbywała
się w dziesięciu 2-3 osobowych zespołach.
Weryfikacje trwały około trzech godzin. W tzw.
międzyczasie, oczekując na ceremonię pasowania i
wręczenia Insygniów Zdobywcy można było nie
tylko zwiedzić historyczny kościół, ale również
skorzystać z poczęstunku, który przygotowali nam
mieszkańcy pomagający parafii w przygotowaniach
do Loży Zdobywców. Czas płynął szybko, gdy
wszyscy wokoło wspominali swoje wyprawy górskie.
Przewinęło się wiele ciekawych historii o górach i
trudzie zdobywania szczytów. 
Tuż przed rozpoczęciem się finalnej ceremonii
pasowania i wręczenia insygniów wystąpiła
niesamowita Orkiestra Dęta z Sobolowa. Muzycy
przygotowali nam niespodziankę i zagrali  nasz
hymn  klubowy  "Cześć Górom,  Górom Cześć",  do 

którego słowa napisał założyciel klubu Janusz Sapa.
Orkiestra ta może się poszczycić wieloma
nagrodami i udziałem w wielu nie tylko polskich, ale i
międzynarodowych konkursach muzycznych.
Szczególną uwagę zwróciła na siebie Pani dyrygent
orkiestry. Można było poczuć więź jaka łączy ją z
muzykami. To był świetny muzyczny spektakl, który
warto było zobaczyć i usłyszeć. 
   

   Miłe słowa i gratulacje od przedstawicieli gminy i
powiatu sprawiły nam dużo radości. Ksiądz prob.
powiedział wiele ciepłych słów kierowanych w stronę
turystów górskich. 
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   Jak zawsze w takim miejscu składamy ponownie
podziękowania przede wszystkim ks. prob.
Stanisławowi Jachymowi, naszemu klubowiczowi i
Zdobywcy KGP. Dziękujemy również wójtowi
Łapanowa Andrzejowi Śliwie oraz staroście
bocheńskiemu Ryszardowi Drożdżakowi za
przybycie na nasze spotkanie. Dziękujemy za
upominki i miłe słowa. 
Nie możemy zapomnieć o mieszkańcach wsi i
okolic, którzy włączyli się w przygotowanie tego
wydarzenia. Przykładowo, z punktu startowego
prowadziły przez wieś szlaki o różnych kolorach do
miejsc spotkań z Lożą, jak również do zwiedzania
kościoła. Naprawdę wszystkie te drobiazgi sprawiały
nam wiele radości. Sobolów może się poszczycić
wspaniałą społecznością. 
Dziękujemy też Loży Zdobywców. Nie przestajecie
zaskakiwać swoją liczną obecnością na klubowych
spotkaniach. Podziękowania i gratulacje należą się
klubowiczom, którzy tak licznie tego dnia do nas
przybyli. Tak dużo osób angażuje się w działalność
klubową, iż można śmiało powiedzieć, że wielu z
nas zawiera wspólne przyjaźnie, a zjazdy klubowe
pozwalają nam rozwijać wzajemne relacje i kontakty. 

Uczymy się cierpliwości, tolerancji i szanowania
zdania innych. Loża Zdobywców to grupa klubo-
wiczów o różnych poglądach, różnych charakterach,
czy zupełnie różnym podejściu do życia. Wiele z
tych znajomości w ogóle by nie powstało przez
znaczne różnice w "podejściu do życia". Miłość do
gór pozwala jednak znaleźć ten wspólny mianownik,
to coś co nas łączy. Im więcej takich wspólnych
mianowników będziemy znajdować, tym mniejsze
znaczenie w życiu codziennym będą miały różnice
poglądów czy charakterów. 

Następnym etapem spotkania  była ceremonia
pasowania i wręczenie Insygniów Zdobywcy KGP.
Kolejno w grupach występowali klubowicze, aby
odebrać swoje dyplomy i odznaki uznania zdobycia
Korony Gór Polski. Pamiątkowe zdjęcie, wspólnie
odśpiewany w kręgu hymn klubowy były zwień-
czeniem naszego kolejnego już spotkania. 

ŁuL



Wraz z nadejściem lata zmienia się nieco nasza dieta. Pojawiają się świeże warzywa i owoce, które kuszą
smakiem i zapachem. Mamy dość tłustych potraw, gęstych sosów i rozgrzewających zup, na które mieliśmy
ogromną ochotę zimą. Świadomie bądź nie, zaczynamy inaczej komponować codzienny jadłospis. Dlatego
świetnym rozwiązaniem jest przygotowanie chłodnika, czyli zupy podawanej na zimno.

Podr�że kulinarne
Chłodnik, czyli zupa podawana

na zimno
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Lato wiąże się z upałami, a mi przypomina o sezonie na chłodniki. Nic tak dobrze nie zaspokoi
apetytu i nie ugasi pragnienia jak chłodnik. Zimne zupy można przyrządzać na słodko, z
melonem i miętą, lub na ostro, z burakami i ogórkami. W każdej postaci wyglądają wytwornie i
orzeźwiają w upalne dni.

Te przyrządzane i podawane na zimno zupy coraz częściej goszczą na naszych stołach. Można to
wytłumaczyć oczywiście walorami smakowymi, rosnącym zapotrzebowaniem na to, co zimne i przynoszące
ciału orzeźwienie. A chłodniki – od gęstych warzywnych po lekkie owocowe – idealnie spełniają wszystkie
warunki. Chłodnik jest bardzo odżywczy, a przy tym orzeźwiający.
Tym razem zadbałam o kubki smakowe, ale też postawiłam na kolor. Wszystkie te kryteria spełnia
chłodnik z buraków, ogórków i rzodkiewek.
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KasiaSmacznego!

kilka czerwonych buraków
duży pęczek botwiny wraz z młodymi buraczkami
2 ogórki zielone
2 ogórki małosolne
kilka rzodkiewek 

Chłodnik
Składniki:

4-5 łyżek posiekanego koperku
2-3 ząbki czosnku
1 kefir lub maślanka
odrobina octu jabłkowego
sól, pieprz
wywar warzywny

Botwinkę wypłukałam i posiekałam. 
Buraki obrałam i pokroiłam w plasterki. 
Buraki włożyłam do garnka i zalałam niedużą ilością wywaru warzywnego. Gotowałam około 20 minut. 
Następnie dodałam pokrojoną botwinę. Gotowałam na wolnym ogniu około 10 min i odstawiłam do
ostygnięcia. 
Kefir wymieszałam z czosnkiem przeciśniętym przez praskę.
Ogórki i rzodkiewki pokroiłam w drobną kostkę, a koperek posiekałam.
Wszystkie składniki wymieszałam razem z wywarem buraczanym. 
Doprawiłam do smaku solą, pieprzem i octem jabłkowym.
Odstawiłam na 2 godziny do lodówki. 

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Moje chłodniki są dość gęste. Jeśli lubicie rzadsze dolejcie, nieco więcej kefiru. Chłodnik możecie
przygotować dzień wcześniej, wtedy smaki się ,,przegryzą”.



Freetours.pl to czwórka górskich pasjonatów,
instruktorów narciarstwa z wieloletnim doś-
wiadczeniem. Swoją wiedzę i umiejętności
przekazujecie organizując szkolenia skiturowe,
lawinowe, a także wycieczki. Skąd wziął się
pomysł i jak długo istnieje Freetours.pl?

Wywiad numeru
 Rozmowa z Anną Sikorską

instruktorką narciarstwa w Freetours.pl 
o pracy pełnej pasji

 
 
 Instruktor narciarstwa PZN 

instruktor kiteboardingu PZKite
pasjonatka kolarstwa górskiego
przewodnik i instruktor wycieczek
rowerowych w Beskidzie Śląskim
organizator obozów freetourowych
w Gruzji
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Freetours.pl istnieje od 2013 roku, a jego zało-
życielem jest Kuba Kondrat, związany z nartami od
zawsze. Kuba uprawia prawie wszystkie zjazdowe
formy narciarstwa, ale jego ulubionymi są freeride i
freestyle. Aby doskonalić własne umiejętności i
móc przebywać w górach, które oferują dobre
warunki do jazdy poza trasami, działał kilka lat na
Chopoku na Słowacji, a potem ponad 5 lat miesz-
kał w Szwajcarii, w Zermatt, gdzie trenował trudne,
techniczne zjazdy freeridowe.  
Freetours powstał by dzielić się pasją do gór i móc
spędzać w nich jak najwięcej czasu i choć zmieniał
miejsca, to założenie się nie zmienia.
Jeżeli chodzi o pozostałych członków zespołu, to
każdy jest inny i wnosi coś swojego, niepowta-
rzalnego. 

Łączą nas narty i góry, a także pasja, z którą
działamy, a reszta… to już są same różnice, które
nas wyróżniają, jako zespół.
Kuba – Instruktor rekreacji narciarstwa wysoko-
górskiego i skialpinizmu, zimą: narty freeride + fre-
estyle; lato: windsurfing. We Freetours.pl przede
wszystkim ogarnia sprzęt i zajmuje się szkoleniami
freerideowymi.

Marek – przewodnik wysokogórski IVBV, instruktor
narciarstwa, instruktor wspinaczki, ulubione dyscyp-
liny narciarskie to freeride i freestyle. We Freetours
się zajmuje się szkoleniami lawinowymi, prowadzi
wycieczki w Tatry, a także wielodniowe skitury w
Alpach.
Kacper – skialpinista i biegacz górski, wspinacz,
członek Kadry Narodowej we Wspinaczce Wyso-
kogórskiej. We Freetours zajmuje się szkoleniami
skiturowymi od zera oraz prowadzeniem wycieczek w
Beskidach.



A ja… jeżdżę na nartach już prawie 35 lat, a od 20 lat
uczę i nadal mnie to cieszy. Instruktor narciarstwa
PZN, instruktor kiteboardingu PZKite, ale prawdziwą
drugą sportową miłością jest rower. Oczywiście gór-
ski, choć powinnam powiedzieć rowery, bo uprawiam
różne style jazdy. We Freetours zajmuje się wszyst-
kim po trochę, ale przede wszystkim szkoleniami oraz
jestem organizatorem wyjazdów skitourowych do
Gruzji.
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Za oknem słoneczne lato, a ja zapytam o zimę i
miniony sezon. Wasze szkolenia skiturowe cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem, co można
było obserwować na Waszym Fanpage. Czy trze-
ba posiadać jakieś specjalne predyspozycje,
umiejętności, aby skorzystać z Waszych szkoleń?
Czy jest granica wiekowa?

I jeszcze a propos samej nazwy - Freetours to też na-
wiązanie do terminu freetouring, który jest połą-
czeniem freeride’u ze skitouringiem i idealnie opisuje
to, czym się zajmujemy.

Granica wiekowa to rzecz umowna. W minionym
sezonie najstarszy uczestnik miał 69 lat, a naj-
młodszy 7. O ile górną granicę wyznacza ogólna
sprawność, to dolną producenci sprzętu (buty ski-
turowe zaczynają się od rozmiaru 21,5). Ważne też
jest nastawienie.

Ja uważam, że w skituringu każdy znajdzie coś dla
siebie i nie trzeba być mistrzem świata w zjeździe
poza trasą, ani też mieć wydolności maratończyka,
żeby czerpać z tego przyjemność. Ja zawsze na-
szym Klientów mówię, żeby to traktować to jako
turystykę, a wtedy na myśl przychodzą takie sko-
jarzenia jak: przyjemny spacer, bez pośpiechu,
piękne widoki, zdobywanie celu w swoim tempie, a
niektórym kanapka lub ciepła zupa w schronisku. 
Jedynym wymaganiem jest pewna jazda na
nartach. Nie musi to być jazda idealna, ale taka,
żeby minimum zjechać z niebieskiej trasy i to już
może być bazą do planowania wycieczki w pobliżu
jakiegoś ośrodka narciarskiego. 

Dla zmotywowanych dzieci skituring to jest świet-
na zabawa i wartościowy czas spędzony z rodzi-
cami. Biorąc dzieci na skitury warto wybrać odpo-
wiednią trasę nie tylko po kątem trudności, ale
zadbać o takie rzeczy jak posiłek i odpoczynek w
odpowiednim miejscu, a nawet umówienie się na
jakieś ciekawe wyzwanie po drodze. Zarówno w
jednej jak i w drugiej grupie wiekowej ważny jest
ubiór oraz ergonomia podchodzenia. Najczęściej
to za ciepłe ubranie i/lub za szybkie tempo są
problemem. 



Posiadając średnie umiejętności narciarskie na
nartach zjazdowych ile godzin szkolenia potrze-
buję, aby bezpiecznie i samodzielnie wyruszyć w
góry na skiturach?

My działamy pod Czantorią i jest to teren idealny
dla narciarzy i skiturowców na każdym poziomie.
Nasze „Monte Chanti” można zdobyć na dziesiątki
sposobów w zależności od umiejętności, potrzeb,
możliwości etc. Mamy też takich Klientów, którzy
tylko podchodzą, a potem zjeżdżają kolejką linową
i też wracają szczęśliwi!

Ale wracając do techniki podchodzenia –
chciałabym obalić mit, że to jest bardzo ciężkie.
Oczywiście teren bywa różny, ale nie każdy musi
się pchać od razu na Rysy, gdzie poza stromizną
jeszcze występują inne zagrożenia np. lawinowe.
Beskidy są super, gdyż są stosunkowo łatwymi
górami, oferującymi wiele różnorodności. Jest też
wiele miejsc, gdzie można się posilić i wypocząć,
choć idąc tam oczywiście można się „zasapać”.
Odpowiednie techniki podchodzenia to 70% na-
szego szkolenia i jeszcze nam się nie zdarzyło,
żeby ktoś sobie nie poradził z materiałem.
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Nasze szkolenia trwają 4h, mamy swoją autorską
metodykę, która łączy w sobie doświadczenie
górskie, a także praktykę instruktorską nas wszyst-
kich. Szkolenie zawiera nie tylko elementy obsługi
sprzętu, ale uczymy także różnych technik pod-
chodzenia, tego co zabrać na wycieczkę, jak się
ubrać i umiejętnie przebierać w trakcie wycieczki, a
także mamy elementy z jazdy – to w zależności od
poziomu uczestników. Nasze grupy liczą maksy-
malnie 4 osoby na jednego instruktora, aby móc
zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo oraz
jakość szkoleń. No i teraz odpowiadając wprost…
podchodzić można i na żywca, ale nie znając pew-
nych tricków można się, co najmniej zrazić, ale wolę
mówić, że nie odkryć prawdziwego piękna tego
sportu!

W ten sposób oczywiście można podejść do ski-
tourów w Beskidach, ale absolutnie nie powinno się
chodzić bez odpowiedniego przygotowania w bar-
dziej skomplikowanym terenie górskim, jakim są np.
w Tatry, gdzie występuje zagrożenie lawinowe. W ta-
kim przypadków zalecamy skorzystać z usług pro-
fesjonalnych przewodników wysokogórskich, a u nas
w zespole, taką osobą jest Mareczek. 



Organizowane przez Freetours.pl nocne wy-
cieczki na skiturach to nie lada przeżycie. Czy
wydarzyła się jakaś niezwykła przygoda, którą
Pani często wspomina?

Od kilku lat bardzo modny jest snowboard. Czy
umiejętność jazdy na desce sprzyja nauce ski-
turingu?
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Snowboardiści nie muszę się przestawiać na narty,
gdyż jest coś takiego jak splitboard, czyli specjalny
składany snowboard, na którym się podchodzi tak
samo, jak na nartach skitourowych. Jedyną różnicą
jest planowanie trasy, gdyż długie płaskie odcinki nie
są sprzymierzeńcami deskarzy. Na szkoleniu zdarza
się, że mamy grupy mieszanie, a obozy, to normalna
sprawa. 

Oprócz szkoleń skiturowych w Ustroniu orga-
nizujecie również szkolenia lawinowe w Tatrach.
Na czym polegają takie szkolenia i do kogo są
skierowane?
My organizujemy ćwiczenia lawinowe z pomocy part-
nerskiej, a nie pełne szkolenia lawinowe. Kiedyś
Freetours się tym zajmował, ale teraz doszliśmy do
wniosku, że dla osób, które sporadycznie działają w
terenie lawinowym, to jest najpotrzebniejsza wiedza,
którą na dodatek należy cyklicznie ćwiczyć. 
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – ile razy w
sezonie mam możliwość pojechać w Tatry lub inne
góry o charakterystyce alpejskiej oraz czy mam
szansę nabrać doświadczenie lawinowe? Zazwyczaj
odpowiedź jest prosta – nie mamy kiedy osiągnąć
poziomu, który pozwoli na samodzielne poruszanie
się w terenie lawinowym, dlatego to, na czym po-
winniśmy się skupić to jest samopomoc.

Nocne wycieczki mają swój urok. Jest to na pewno
coś innego, niecodziennego, bo idziemy z czo-
łówkami i poza nami nie ma zazwyczaj nikogo.
Wtedy się czuje bliskość natury, jest cisza, czasem
przebiegnie jakieś zwierzątko. Fajna sprawa, ale!
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest na pierwszym
miejscu. Raczej nie planujemy nocnych wycieczek
w trudnym terenie i za długich, najlepiej niech to
będzie znana nam lub przewodnikowi trasa. 
Jest to zdecydowanie dobre wyjście w tygodniu,
dla zapracowanych, którzy chcą wyskoczyć w góry
po pracy i/lub jako urozmaicenie. 
Nie zdarzyła mi się niezwykła przygoda na
skiturach w nocy. Skitury to jedna wielka przygoda,
ale nich będzie bezpieczna.

Dla jasności – te ćwiczenia nie zastępują kursu
lawinowego ani nie zniechęcamy do takich szko-
leń, a wręcz zachęcamy pójść na pełny kurs lawi-
nowy, do szkół, które się w tym specjalizują.
Chodzi tylko o to, żeby sobie zdawać sprawę, że
nawet najlepszy kurs lawinowy sam w sobie nie
uczyni z nas w pełni samodzielnych bez odpo-
wiedniego doświadczenia i ciągłego bycia w te-
macie. Nieużywana wiedza po prostu znika. 
Nasze ćwiczenia są skierowane do każdego
skiturowca, który chce zacząć działać w terenie
lawinowym, ale także dla osób chodzących na
skiturach wiele lat, jako przypomnienie, a przede
wszystkim zautomatyzowanie dobrych praktyk,
przydatnych w sytuacji wypadku lawinowego i w
stresie. 
Celem naszych ćwiczeń jest nauczenie obsługi
sprzętu lawinowego, nabycie bezpiecznych nawy-
ków działania w górach oraz wielokrotne prze-
ćwiczenie scenariuszy samopomocy w razie
wypadku. 



Dużym wyzwaniem były różne interpretacje procedur
koronawirusowych i typowa gruzińska papierologia,
ale ponieważ nie pierwszy rok organizuję wyjazdy do
Gruzji, udało się wszystko ogarnąć. 
Tak naprawdę, najgorszym problemem marcowego
wyjazdu były warunki lawinowe, które odcięły naszą
miejscowość na 8 dni, podczas gdy my musieliśmy
wracać na samolot i jeszcze zdążyć zrobić test na
koronawirusa. Wróciliśmy, wszystko się udało i
zostały super wspomnienia! Chętnych zapraszam na
opowieści przy pysznym gruzińskim winie.

Pomimo różnego rodzaju niesprzyjających oko-
liczności (pandemia, stale zmieniające się
przepisy) udało Wam się zorganizować dwa
wyjazdy do Gruzji. Dlaczego właśnie do Gruzji?

Gruzja miała zamknięte granice od marca 2020 do
końca lutego 2021 roku, a my zjawiliśmy się już
tam 12.03.2021 i to było coś! Gruzini robili nam
zdjęcia, bo byliśmy pierwszymi turystami, po
lockdownie. Ponieważ to było dopiero kilka dni po
rocznym zamknięciu kraju, wciąż na miejscu było
sporo ograniczeń, m.in. codziennie godzina poli-
cyjna godz. 21-5, ograniczenia w działaniu
gastronomii, większość sklepów oraz atrakcji tury-
stycznych zamknięta, limity w przemieszczaniu się
itd.
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Gruzja to nasze miejsce na Ziemi. Tak naprawdę,
to gdyby nie pandemia, bylibyśmy w Gruzji nie-
przerwanie od 2019 roku, odkąd postanowiliśmy
uruchomić tam wypożyczalnię i zapraszać naszych
Klientów na obozy skiturowe będąc na miejscu.
Pandemia skłoniła nas do powrotu i otwarcia sta-
cjonarnego punktu w Polsce. To było duże wyz-
wanie logistyczne i ogromna niewiadoma, ale cie-
szę się, że nam się takie coś przytrafiło, bo
znaleźliśmy dla siebie miejsce także w Polsce i
teraz działamy i w Polsce i w Gruzji.

Co do wyjazdów w tym sezonie, to faktycznie
organizacyjnie to było ogromne wyzwanie. Dla
organizatora, czyli mnie, przede wszystkim też
duża odpowiedzialność, żeby wszystko poszło
zgodnie z planem, a uczestnicy nie mieli żadnych
kłopotów z powrotem do domu i pracy. Przepisy
zmieniały się jak w kalejdoskopie, ale codzienne
trzymanie ręki na pulsie i setki telefonów na
infolinie i do miejscowych znajomych się opłaciły.
Trzeba było się pogodzić z tym, że nie na wszystko
ma się wpływ i działać intuicyjnie. Ale! Tak też
trzeba było się umówić z uczestnikami. 

W kwietniu w Gruzji sytuacja była lepsza, przyjechało
więcej turystów, procedury stały się jaśniejsze, a
cieplejsze i dłuższe dni dały więcej swobody. Tym
czasem w Polsce był „Armagedon” 3-ciej fali, co-
dziennie zmieniały się zasady wjazdu / wyjazdu z kra-
ju i była groźba wprowadzenia zakazu przemiesz-
czania się …. Ale! Też wszystko się udało.



Co do atrakcji dodatkowych, to mamy wiele w
repertuarze. Nie zdradzając za wiele uchylę tylko
rąbka, że chodzi o kuchnię i tradycje, ale też inne
sportowe, niekoniecznie narciarskie atrakcje. Np.
robimy warsztaty z kuchni gruzińskiej i wtedy
najczęściej pieczemy wspólnie chaczapuri i
bakłażany z pastą orzechową, organizujemy
degustacje wina z kvevri (tradycyjna metoda
gruzińska), zwiedzamy Tbilisi oraz zabytki w naszej
okolicy, a na koniec, jak czasu wystarcza, idziemy na
termy siarkowe, na pełen relaks z masażem.
Jeżeli chodzi o sam program skitourowy, to jest on
przede wszystkim nastawiony na miłe spędzenie
czasu w górach, z czasem na odpoczynek,
podziwianie widoków i piękne zdjęcia. Nasze wyjazdy
są dedykowane dla osób, które nie mają parcia na
czas oraz na konkretne cele – naszym założeniem
jest podejście w pięknym miejscu, ale żeby potem
zjechać w najlepszych z możliwych warunkach
śniegowych – to jest właśnie esencja freetouringu. 

Dziennie robimy ok. 1000m przewyższenia, co jest
rozłożone na ok. 4-5h, więc nie trzeba się obawiać,
że wyjazdy te wymagają nadprzeciętnej kondycji.
Zazwyczaj obóz trwa 6 dni, gdzie pierwszy dzień
jest dniem rozjazdowym i szko-leniowym w
ośrodku narciarskim, a kolejne 5 dni chodzimy na
wycieczki w różne miejsca, z dala od ośrodka
narciarskiego. Szkolenia prowadzimy my, a w
trakcie wycieczek skiturowych mamy zawsze
lokalnego przewodnika, z którym współpracujemy
od lat. Ktoś z nas zawsze idzie na wycieczkę i
„zamyka” grupę, dzięki temu uczestnicy zawsze
mają wsparcie organizatora, a także instruktora
pod ręką. 
Wracając jeszcze do pierwszego dnia. To dla nas
ważny dzień, bo poznajemy grupę, sprawdzamy
sprzęt, robimy powtórkę lub wstęp do jazdy poza
trasami, a także nasz program ćwiczeń lawino-
wych, które później „męczymy” w trakcie całego
wyjazdu.  
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Dla osób, które kochają góry i skitouring Gruzja jest
cudownym miejscem. To nie tylko piękny Kaukaz,
słońce, gwarantowany śnieg, ale też raj dla podnie-
bienia oraz szansa na ciekawe kulturowe doświad-
czenie.
Aby wędrować skitourowo po Kaukazie i w pełni
wykorzystać freerideowy potencjał tych gór nie są
wymagane skialpinistycne umiejętności. Wystarczy
umieć podchodzić na fokach oraz pewnie jeździć na
nartach, a resztę zostawcie nam.

Obóz w Gruzji to 6  dni w pięknej zimowej sce-
nerii. Spędzony tam czas z pewnością dostarczył
mnóstwa niezwykłych wrażeń z wycieczek skitu-
rowych, ale nie tylko. Co oprócz skiturów obej-
mował program obozu?



Jesteście prężnie rozwijającą się firmą. W
Waszej wypożyczalni mieszczącej się w
Ustroniu można wypożyczyć profesjonalny
sprzęt narciarski, a ostatnio również rowery
elektryczne. I tu ponownie zapytam o pre-
dyspozycje. Czy wystarczy sama umiejętność
jazdy na tradycyjnym rowerze, aby wybrać się
z Wami na wycieczkę?

Oczywiście!!! Będzie nam bardzo miło, jak odwie-
dzą nas osoby, które do tej pory nie jeździły po
górach i dadzą nam szansę na rozkochanie ich w
nowym sporcie. 
Jeżdżenie po górach na rowerze niekoniecznie
musi oznaczać krew pot i łzy, jazdę po kamie-
niach, korzeniach i bikeparkach. To może być
sport rodzinny i, podobnie do skitouringu, rodzaj
turystyki górskiej. 

Na rowerach elektrycznych, które mamy w ofercie,
mamy zasięg od 40km do 80km i ok. 1200m
przewyższenia na jednym ładowaniu. Osoba, które
jeździ na zwykłym rowerze spokojnie sobie poradzi
i będzie miała niesamowitą radochę, że jest w
stanie przejechać na rowerze, po górach, taką
trasę.
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Na koniec zapytam o plany na przyszły sezon
narciarski? 

Rowery elektryczne otwierają zupełnie nowe możli-
wości, limitem w tej chwili jest tylko znajomość terenu
i odpowiednie, logiczne zaplanowanie trasy, no i….
może pogoda czasem.

Nauczyliśmy się, że w obecnej sytuacji planowanie
długofalowe jest ryzykowne, dlatego nastawiamy się,
że będziemy robić to, co robimy najlepiej jeszcze
lepiej.
Jeżeli Pani pyta o to gdzie, to w tej kwestii mamy już
jasność – w Ustroniu i Gruzji, dokąd wszystkich ser-
decznie zapraszamy!

Ale nie o kilometry tutaj chodzi! W naszych okolicach
są przepiękne szczyty i górskie polany widokowe
osiągalne na rowerach, które zachwycają swoim
urokiem. Trasę można ułożyć dosłownie dla każ-
dego: np. na pyszne lody do Brennej z dzieckiem w
przyczepce (mamy też przyczepki w wypożyczalni),
prawdziwą wyrypę górską z trudnymi podjazdami i
technicznymi zjazdami połączoną z zabawą w bike-
parku lub wycieczka w celu zdobycia najwyższego
szczytu w okolicy – Skrzyczne, dla osób, które w ży-
ciu na rowerze po górach nie jeździły lub brakuje im
do odznaki KGP.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP



Moja Korona
Tarnica 1346 m n.p.m.

 
   Wśród miłośników gór panuje opinia, że w Bieszczady jedzie się raz, a potem już tylko wraca ...

   Widziałem siebie dumnie kroczącego,
w drelichowym harcerskim mundurze,
czerwonym szlakiem na Tarnicę. Chatkę
Puchatka z dymiącym kominem i zupę
gulaszową gotowaną w kociołku z naj-
lepszej w tamtych czasach konserwy
tłuszczowo-wołowej. A także pola jago-
dowych krzaczków i fioletowe usta mo-
ich harcerskich towarzyszy. Piękne
wspomnienia … 
Czy teraz będzie tak samo?

   Po wielu latach postanowiłem wrócić na bieszczadzki szlak. Skłoniła mnie do tego świeżutka, dopiero co
przyniesiona przez listonosza, książeczka Korony Gór Polski. Przygotowania były krótkie. Spakowałem
plecak, mapy i namiot, bo cóż więcej potrzeba do powrotu w miejsca, które się dobrze zna.
Wielogodzinna podróż dłużyła się niesamowicie. Po 7 godzinach zmęczony, ale szczęśliwy stanąłem na
bieszczadzkiej ziemi. Z każdą chwilą, z każdym stawianym kolejnym krokiem wracało więcej wspomnień.
Tak, wróciłem powspominać młodzieńcze lata.

   I tu spotkała mnie nieprzewidziana trudność. Bieszczadzkie busy do Mucznego nie jeżdżą. No chyba, że
ma się nadmiar gotówki i zapłaci za kurs 120 – 150 zł. Można mieć też szczęście i uzbierać ekipę min. 6
osób lub złapać stopa. To jednak przed sezonem graniczy z cudem. A szkoda, bo szlak jest wart zachodu.
Pierwsze dni pobytu w Bieszczadach zaowocowały nowymi znajomościami. Ja podwiozłem parę turystów z
Cisnej do Wetliny, teraz oni postanowili podwieźć mnie. 

   Po kilkudniowej wędrówce mniej popularnymi bieszczadzkimi szlakami przyszedł czas na pierwszy szczyt
należący do Korony Gór Polski – Tarnicę.
Od początku wiedziałem, że pójdę inaczej. Nie tradycyjnie od Wołosatego czy Terebowca, ale od Mucz-
nego, maleńkiej bieszczadzkiej miejscowości, a nawet leśnej osady 10 km od Stuposian. Muczne – Tarnica
– Ustrzyki Górne, tego szlaku nie znałem.
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Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Schron_Turystyczny_
             BdPN_%E2%80%9EChatka_Puchatka%E2%80%9D



   Do Przełęczy Goprowskiej na szlaku spotkałem zaledwie klika
osób. Z każdym kolejnym przemierzanym kilometrem narastało we
mnie zdziwienie pomieszane z ogromnym rozczarowaniem.
Schody …., niekończące się drewniane stopnie. Wędrówka
zaczęła być nużąca. Po raz pierwszy pomyślałem: „to nie są już
moje Bieszczady”.

   Na Tarnicę dotarłem po 3 godzinach. Ktoś powie - długo. Ja powiem - nie było po co się spieszyć. Pomi-
mo pełnego słońca na szczycie nie spotkałem wielu turystów. I tu po raz drugi przez głowę przeleciałam
myśl: „to nie są moje młodzieńcze Bieszczady”. Inni ludzie, rozbiegane dzieci, gwar. Nawet krzyż już nie
ten sam: mały, drewniany lecz wielki stalowy.
Tylko to samo poczucie wolności, podmuch wiatru i zapach traw. 

   Zgodnie z ustaleniem, o godzinie 7:00 zameldowałem się w Ust-
rzykach Górnych. O 7:30 ruszyłem żółtym szlakiem ku Tarnicy.
Szlak iście z bajki, pogoda wymarzona, przestrzeń, śpiew ptaków i
pustki na szlaku. Ja i Bieszczady. 

   Ci którzy decydują się na szlak niebieski z Wo-
łosatego i powrót tą samą drogą ogromnie dużo
tracą. Tak naprawdę nie poznają Bieszczadów.
To tylko przedsmak tego co one mają do zaofe-
rowania.
Do Ustrzyk Górnych wróciłem szlakiem czerwo-
nym napotykając coraz większe rzesze zaspa-
nych turystów.

   Czy kiedyś tu wrócę? Być może tak … z wnukami, aby i one po latach również mogły powiedzieć, że w
Bieszczady jedzie się raz, a potem już tylko wraca ...
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       Tobiasz W. ze Strzegomia 
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KRZYŻ�WKA DLA MALUCHA

Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa rośliny potrzebnej do produkcji
oleju, czytana poziomo w żółtych kratkach.

Hasło (rozwiązanie krzyżówki) wpisz
jako komentarz na klubowym Face-
booku pod postem bieżącego numeru
KGP. Wśród pierwszych dziesięciu
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
maskotkę - breloczek oraz kilka
niespodzianek ufundowany przez Lasy
Państwowe.



                      Quiz sprawdzający wiedzę o 
            Klubie Zdobywc�w Korony G�r Polski:

czę�� I

1.Pozdrowieniem klubowym KGP jest:
a) Cześć Górom
b) Ku szczytom
c) Cześć
2.Klub Zdobywców Korony Gór Polski powstał w roku:
a) 1991
b) 1995
c) 1997
3.Pomysłodawcą i wieloletnim właścicielem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski było
wydawnictwo:
a) Poznaj Swój Kraj
b) AMOS
c) Góry
4.Jak długo można zdobywać odznakę Korony Gór Polski:
a) 2 lata
b) Nie ma określonego czasu
c) Max. 10 lat
5.Tradycyjne pasowanie na Zdobywcę Korony Gór Polski odbywa się:
a) ciupagą
b) czekanem
c) klubowym berłem
6.Określenie „Ściana płaczu” i „Góra policyjna” dotyczy wejścia na szczyt:
a) Lackowej
b) Wysokiej Kopy
c) Śnieżnika
7.Najwyższy punkt szczytu Ślęży znajduje się:
a) przy schronisku
b) przy kamiennym niedźwiedziu
c) przy wieży
8.Na którym z Koronnych szczytów nie ma krzyża:
a) Skrzyczne
b) Tarnica
c) Chełmiec
9.W Górach Wałbrzyskich koronnym szczytem został Chełmiec a nie Borowa bo:
a) na szczycie znajduje się krzyż
b) na Borową nie prowadził szlak turystyczny
c) punkt pomiarowy został zlokalizowany na wieży przez co przewyższał Borową
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10.Zdobywając Babią Górę Percią Akademików możemy:
a) iść tylko w górę
b) iść tylko w dół
c) iść w dół lub w górę
11.Zdobywając Rysy do KGP musimy:
a) wejść od polskiej strony (Morskie Oko)
b) wejść od słowackiej strony (Chata pod Rysmi)
c) wejść na polski wierzchołek
12.Śnieżka wyróżnia się klimatem:
a) Sudeckim
b) Alpejskim
c) Arktycznym
13.Na którym koronnym szczycie nie ma wieży:
a) Skopiec
b) Wielka Sowa
c) Biskupia Kopa 
14.Którego koronnego szczytu najwyższym punktem jest Tron Liczyrzepy:
a) Skalnik
b) Kłodzka Góra
c) Szczeliniec Wielki 
15.Czasopismo Klubu Zdobywców Korony Gór Polski wydawane on-line to:
a) Jak dobrze nam zdobywać Góry
b) Wciąż Wędrujemy
c) Klubowa Gazeta Podróżnicza KGP
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Odpowiedzi na pytania wpisz jako komentarz
na klubowym Facebooku pod postem bieżącego
numeru KGP. Wśród pierwszych dziesięciu
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zestaw 5
płyt naszego klubowicza i autora quizu.



BLOGOWY KĄCIK

   Kiedyś nie chciało nam się chodzić po górach. A już nigdy, przenigdy nie uwierzylibyśmy, że wybierzemy
się na Rysy.
Tak się jednak złożyło, że polubiliśmy góry. Zaczęliśmy nieoficjalnie zdobywać kolejne szczyty Korony Gór
Polski. Po zdobyciu Śnieżki i Śnieżnika zakiełkowała w nas myśl, że może jednak dałoby radę wybrać się
na Rysy...?
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"BOCZNYMI DROGAMI"

   Z początku myśleliśmy o wejściu od strony polskiej. Po bliższym zapoznaniu się z urokami szlaku od
Morskiego Oka dość szybko zmieniliśmy zdanie i postawiliśmy na słowacką stronę. Nikt odpowiedzialny nie
wybiera się na Rysy ot tak, zatem:

 oczytaliśmy się na temat szlaku
 uzupełniliśmy nasz sprzęt o rękawice, czołówki, softshele
 wykupiliśmy ubezpieczenie w razie akcji ratowniczej (na Słowacji jest płatna) za 26 zł.

Byliśmy gotowi, wypieki na twarzy pojawiły się jakieś dwie doby przed wyjazdem ;)

   Jeszcze przed podjęciem decyzji
postanowiliśmy sformalizować nasz związek
z górami i wstąpiliśmy oficjalnie do Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski. Oficjalne
zdobywanie Korony zaczyna się bowiem od
momentu wstąpienia do Klubu = poprzednie
wejścia się nie liczą. Wejście na Rysy jest
"dość" trudne, więc woleliśmy podjąć się
wyzwania z klubowymi książeczkami w
plecakach, aby nie musieć go powtarzać.
      

Rysy - najwyższy szczyt Korony Gór Polski

   Pobudka o 4:00 rano, wyjazd godzinę później.
Przed 8:00 start z Popradské Pleso, zastavka.
Pierwsza część szlaku obejmowała mozolny marsz
po asfaltowej drodze przez las. Mimo że wszyscy
piszą o niej jako lajtowym przedsionku właściwej
trasy, to u nas wywołała zadyszkę. Zły znak. Jeszcze
dobrze się nie rozpędziliśmy, jeszcze dobrze gór nie
zobaczyliśmy, a już tętno skoczyło. Jak tak będzie
dalej, to Rysy na pocztówce obejrzymy. W tym
momencie z pomocą przyszedł przyjemny świst
ciężkiego oddechu dobiegający zza naszych pleców:
oho, innym też ciężko. Może nie będzie tak źle.



   Z każdym krokiem robiło się trochę cieplej. Organizm
przestawiał się z mieszczuchowego trybu na górski. Po
niecałej godzinie zeszliśmy z asfaltu na typową górską
ścieżkę, nadal biegnącą lasem, ale coraz bardziej się
przerzedzającym. Powoli wychodziliśmy na otwartą
przestrzeń. Kiedy to nastąpiło ukazały nam się
niesamowite widoki wysokich Tatr.

   Zaniepokoił nas za to ogromny tłok na szlaku.
Spodziewaliśmy się go, ale nie w aż takich rozmiarach.
Dość szybko skojarzyliśmy, że w tym odcinku łączą się
akurat dwa szlaki i być może część osób odbije później w
swoją stronę. Tak też się stało przy Żabim Potoku, którego
szum słyszeliśmy od dłuższego czas.

   Po minięciu potoku rozpoczęliśmy właściwe wchodzenie. Szlak stawał się coraz bardziej stromy,
roślinność skromna, a ekspozycja coraz większa. Doszliśmy wreszcie do wyczekiwanych łańcuchów, które
były dokładnie takie, jak wszyscy opisują: kto się boi takich rzeczy będzie się męczył. Kto potrafi okiełznać
lęk i wziąć go na logikę - nie będzie miał problemu.
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   Samo zdobycie szczytu nie odbyło się
w iście hollywoodzkim stylu. Wgramolić
się - ten czasownik najlepiej odpowiada
naszej ostatniej aktywności. Nie było
podskoków z radości, tylko pełne
skupienia i trwogi szukanie możliwie
bezpiecznego gniazda dla naszej dwójki.
Udało się je znaleźć, po ulokowaniu się
w nim byliśmy osłonięci z trzech stron
głazami. Nie byliśmy pewni nawet, czy to
odpowiedni polsko-słowacki wierzchołek,
a zapytane o to osoby robiły wielkie oczy
jakby pierwszy raz słysząc, że istnieją
inne. Widok słupka granicznego metr od
nas upewnił nas, że jesteśmy w
odpowiednim miejscu.

Ostatnie kilkadziesiąt metrów musieliśmy przebyć z użyciem rąk. Cały czas towarzyszyła nam prosta, acz
kłopotliwa myśl, że każdy krok w górę = później krok w dół, twarzą do ekspozycji przy mocnym nachyleniu.

   Okazało się również, że nieprzesadzone są
ostrzeżenia przed zgubieniem szlaku. Jest on
oznaczony możliwie dobrze, nie można
przecież pomalować każdego kamienia. Mimo
to łatwo go zgubić. Trzeba myśleć kilkanaście
kroków do przodu i pilnować się szlaku. Nie
można za to bezmyślnie kroczyć za ludźmi, co
my w pewnym momencie zrobiliśmy, a co
szybko się zemściło, gdy okazało się, że
nasza forpoczta poszła w złą stronę, a my za
nią. W efekcie musieliśmy wrócić kilkanaście
metrów w dół.

   Do Chaty pod Rysami dotarliśmy ok. południa. Jest to najwyżej położone schronisko w Tatrach, ze
słynnym kibelkiem nad przepaścią. W okolicach Chaty spędziliśmy prawie godzinę. Podobno najgorsze
było za nami, więc pewni siebie ruszyliśmy dalej. I wówczas Tatry pokazały nam swoją moc. Zaczęliśmy
odczuwać kondycyjnie trudy tego wyjścia. Do Wagi (połowa drogi między schroniskiem a szczytem)
musieliśmy robić dość częste przerwy. Z kolei za Wagą poczuliśmy to, czego najbardziej się obawialiśmy
przed wyjazdem: przestrzeń + wysokość + stromizna + sporo ludzi = atmosfera grozy i poczucie
zagrożenia. Jeden plus, że adrenalina niwelowała zmęczenie.
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   Rodzącą się pustkę po opuszczającym nas stresie zaczęła wypełniać błoga świadomość że oto się udało,
weszliśmy :)
Byliśmy na najwyższej górze w Polsce. Rzecz nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Rysy wydawały się
być mityczne, gdzieś na końcu świata, dostępne mniej więcej jak Atlantyda. A jednak krok po kroku, góra
po górze zdobycie ich stało się realne.
I tak sobie staliśmy na szczycie. Helikopter polskiego TOPR-u kursował jak taksa w sylwestra. 

   Zaniemówiliśmy na widok wróbla, który zupełnie niewzruszony podskakiwał na "naszej" skale, jakby
chciał zdeprecjonować nasz wyczyn. Nie chcieliśmy przyjąć do wiadomość, że zwykły wróbel wleciał na
Rysy, toteż ochrzciliśmy go w myślach wróblem górskim. Jacy taternicy, taki bielik ;)

   Powoli zebraliśmy się do żmudnego zejścia. Schodziliśmy
ponad 5 godzin, praktycznie cały czas rozmawiając. Do asfaltu
dotarliśmy chwilę przed zmrokiem. Czołówki się przydały!
Po 20:00 dotarliśmy do Konekta. Ta ulga, kiedy można było
usiąść i zdjąć buty...
Jeszcze tylko trochę ponad dwie godziny i byliśmy w domu.

Dla nas był to niezwykły dzień, nigdy go nie zapomnimy.

   Wszystkim, którzy podejmą się wyzwania, życzymy powodzenia, dobrej pogody i bezpieczeństwa
na szlaku. Pamiętajcie, że wyjście na Rysy, to nie grzyby ze szwagrem - przygotujcie się do
wyprawy dbając o swoje i innych bezpieczeństwo. 

                                                                                   
   Doti i Michał, Bocznymi Drogami



G�rski wędrowiec
Prawie Tatry
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FOT. NR 2

   „Prawie robi wielką różnicę” jak głosi reklama. Dla-
czego „prawie Tatry”? Mam nadzieję wyjaśnić w trakcie...
Otóż... Z Zakopanego busem dojeżdżam do Chochołowa
czyli na Orawę, a chcę zakończyć na Pogórzu Guba-
łowskim. Może to być doskonała alternatywa na dzień
pierwszy tras tatrzańskich lub po prostu aktywny od-
poczynek w przerwie zdobywania tatrzańskich szczytów
(fot. nr 1). Podhalańska wieś Chochołów znana jest już
od XVI wieku dokumentem wydanym przez króla Zyg-
munta III Wazę w 1592 roku na przywilej sołtystwa dzie-
dzicznego dla Bartłomieja Chochołowskiego za udział w
wyprawie przeciwko Moskwie, ale sławę wsi przyniosło
tzw. Powstanie Chochołowskie w lutym 1846 roku prze-
ciwko Austrii. 

Na jego czele stanął miejscowy nauczyciel, organista Jan Andrusikiewicz. Górale rozbroili straż skarbową,
a Austriacy podburzyli chłopów z Czarnego Dunajca. W wyniku starcia zbrojnego Andrusikiewicz został
ciężko ranny, a pozbawieni dowództwa górale poddali się. Jeszcze dwa lata po powstaniu w Chochołowie
straszyła postawiona tam szubienica. Było to krótko trwające wystąpienie zbrojne w czasie poprzedzającej
Wiosnę Ludów rewolucji krakowskiej. Pamiątką po tych wydarzeniach jest stojąca w północnej części wsi
(obok posesji nr 240) figura św. Jana Nepomucena na znak pogardy „obrócona zadkiem” do Czarnego
Dunajca, którego mieszkańcy pomagali Austriakom tłumić powstanie. 
   Natknąłem się jeszcze na inną ciekawostkę historyczną dotyczącą mieszkańca tej wsi. Otóż pod koniec
1863 roku za udział w Powstaniu Styczniowym w więzieniu św. Michała w Krakowie osadzono poetę
Michała Bałuckiego. Razem z nim osadzono górala z Chochołowa, którego żandarmeria złapała pod
Michałowicami na granicy rosyjskiej, gdy przekradał się do powstańców. 

Na podstawie opowieści górala poeta napisał wiersz, do którego po wielu latach Antoni Rutkowski
skomponował melodię „Góralu, czy Ci nie żal” z oficjalną nazwą jako „Pieśń patriotyczna polskiego tuła-
cza”. Tyle historii a teraz zabytkowo. 
   We wsi najbardziej interesująca jest drewniana
zabudowa chat w centrum po obu stronach drogi
stojące rzędem, szczytem do ulicy tworząc trady-
cyjny układ wsi tzw. „ulicówkę”. Mają konstrukcję
zrębową, wierzchołki gontowych dachów zdobią
przyczółki czy inne fantazyjne pazdury. Często zdo-
bione są również drzwi. Budynki te mimo swojego
wieku są bardzo jasnego koloru, a wynika to z
miejscowej tradycji mycia zewnętrznych ścian wodą
z mydłem na Wielkanoc i Boże Ciało (fot. nr 2). 

FOT. NR 1



Najstarszą z nich jest chata „Bafii”, w której na sosrębie widnieje data 1798 roku. Natomiast budynek nr 24
to chata z jednej jedli, zbudowana jest z jednego pnia potężnej jodły ściętej ponad sto lat temu na zboczu
Ostrysza. Kolejnym zabytkiem jest stojący w centrum murowany kościół parafialny z 1866 roku zapro-
jektowany przez znanego krakowskiego architekta Feliksa Księżarskiego, niedługo po powrocie ze studiów
w Niemczech, stąd fasada świątyni nosi wyraźne cechy niemieckiego neogotyku (fot. nr 3). 

Wewnątrz uwagę zwracają freski Walerego Eljasza-
Radzikowskiego oraz otoczony legendami i słynący
łaskami malowany na desce obraz Matki Boskiej.
Naprzeciw kościoła po drugiej stronie drogi znajduje
się malutkie muzeum we wspomnianej wcześniej
chałupie Jana Bafii (fot. nr 4), które jest filią Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem poświęcone powstaniu
chochołowskiemu, ukazaną na tle typowych wnętrz
chat góralskich. 

FOT. NR 3 FOT. NR 4

W izbie czarnej znajdują się przedmioty codziennego użytku (fot. nr 5), a w izbie białej przedmioty odświęt-
ne (fot. nr 6). Tyle wiadomości o Chochołowie. 

FOT. NR 6

FOT. NR 5

Zapoznany z historią i tradycją mogę nareszcie
wyruszyć w trasę. Po wyjściu z muzeum odnajduję
szlak czerwony, którym zaczynam wędrówkę. Jest to
międzynarodowy szlak E-3 (Eisenach-Budapeszt
część Polska wschód), który zaczyna się od granicy
ze Słowacją w Chochołowie. Zerkam na szlakow-
skaz. Do Gubałówki niecałe pięć godzin. 
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Z tyłu Babia Góra 1725 m n.p.m. Po lewej i prawej stronie Orawa Polska i Słowacka. Zdobywam Cyrlicę
896 m n.p.m., Tomiński Wierch 837 m n.p.m., a po około półtorej godziny Ostrysz 1023 m n.p.m. Szlak
prowadzi grzbietem, cały czas łąkami (fot. nr 9). 

FOT. NR 7 FOT. NR 8

FOT. NR 10

FOT. NR 9

Widoki przepiękne, Tatry na wyciągnięcie ręki, co raz bliżej. Przystaję, by rozpoznać poszczególne szczyty
(fot. nr 10). Dobrze, że wybrałem opcję od Chochołowa... Po drodze mijam kilka kapliczek, tablice pamiąt-
kowe poświęcone Janowi Pawłowi II (fot. nr 11). 

FOT. NR 11

Jest ciepło, pogoda słoneczna. Przechodzę obok wspomnianego wcześniej kościoła pw. św.Jacka, a za
cmentarzem to już tylko łąki (hale?)... Ach te widoki (fot. nr 7)... Obracam głowę dookoła. Przede mną w od-
dali widać Tatry, jeszcze nie tak bliskie (fot. nr 8). 
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FOT. NR 15

FOT. NR 13

FOT. NR 14

Dochodzę do zabudowań i jestem już w Kościelisku, ale nie kieruję się w stronę centrum tylko zdobywam
Butorowy Wierch 1160 m n.p.m., gdzie znajduje się górna stacja kolei krzesełkowej (fot. nr 14). 

Po minięciu Gruszków Wierchu 1030 m n.p.m.
odnajduję obelisk poświęcony Janowi Piton i Stanis-
ławowi Skubiszowi, którzy zostali rozstrzelani przez
Gestapo za udział w oddziale partyzanckim „Szarota”
(fot. nr 12). 

Inny obelisk poświęcony jest Franciszkowi, Jaku-
bowi i Antoninie Słodyczkom, którzy również zostali
rozstrzelani za pomoc partyzantom (fot. nr 13). 

FOT. NR 12

Wracam do ul. Droga Stanisława Zubka i przeciskając się
przez tłumy ludzi robię przerwę w karczmie „Honielnik” (fot. nr
15), która chwali się, że jest najwyżej położoną karczmą w
Polsce 1120 m n.p.m. na szczycie Gubałówki i sąsiaduje
bezpośrednio z wyciągiem narciarskim na Polanie Szymosz-
kowej. A propos czy ktoś wie, co to jest, a raczej kto to jest
„honielnik”? To chłopiec pomagający bacy i juhasom przy
owcach. 
Nie chcę opisywać tutaj tego co dzieje się na grzbiecie Gu-
bałówki. Tego tłumu, tych bud czy innych straganów. Ktoś na
to wszystko zezwolił...



FOT. NR 17

Przy górnej stacji kolei, robię fotkę przy tablicy z nazwą góry (fot. nr 18), a po chwili docieram pod maszt,
gdzie znajduje się szczyt Gubałówki 1123 m n.p.m. (fot. nr 19).
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   Po przerwie staję obok kaplicy pw. Matki Bożej
Różańcowej, która jest dziękczynnym wotum za
uratowanie życia w czasie II Wojny Światowej (fot.
nr 17). Kaplica ta ma dość ciekawą historię i sięga
początkami roku 1962, kiedy została poświęcona
przy okazji 25-lecia małżeństwa Władysława i
Marianny Bachledy-Księdzularz, którzy byli fun-
datorami. Ze względu na represje władz komu-
nistycznych kaplica funkcjonowała jako budynek
gospodarczy, a po dobudowaniu wieżyczki groziło
to zburzeniem przez władze. Następnie kaplicę
ukryto w zabudowie fundatorów, zaś w 1971 roku
ponownie przeniesiono na pierwotne miejsce i
rozbudowano. Władysław Bachleda-Księdzularz
przez to wielokrotnie karany był grzywną oraz
wzywany był na milicję. Dopiero w 1981 roku w
okresie poprawy stosunków między państwem a
kościołem postanowiono, dzięki ofiarności fun-
datorów, miejscowej ludności i turystów ponownie
rozbudować kaplicę, która nosi dzisiejszy wygląd.
Teraz jest pod opieką parafii Najświętszej Ro-
dziny.

Na szczęście są fantastyczne widoki na Tatry zarówno Zachodnie, Wysokie a nawet część Bielskich (fot. nr
16). Przystaję by nasycić się ich pięknem. 

FOT. NR 16



   Ponieważ mam jeszcze trochę czasu postana-
wiam zdobyć kolejne „naj”. Nie schodzę szlakiem
niebieskim „Maryjnym” do Zakopanego tylko idę w
stronę miejscowości Ząb (fot. nr 20) - najwyżej poło-
żonej w Polsce, z której pochodzi nasz mistrz Kamil
Stoch. 

   Po minięciu kaplicy pw. św. Brata Alberta na Furmanowej zakręcam w prawo i schodzę zielonym szla-
kiem do Zakopanego na Ciągłówkę. Przekraczam rzekę Zakopiankę i kieruję się w stronę dworca busów.
Tu kończę wędrówkę. 
   Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż tak widokowej trasy, dlatego warto przejść ją w słone-
czny dzień. Polecam ją każdemu, zarówno dla początkujących zdobywców tatrzańskich szczytów jak i dla
zaawansowanych górołazów w ramach aktywnego odpoczynku.

Tomasz Michalski

FOT. NR 18

FOT. NR 20 FOT. NR 19
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Festiwal G�rski im.
Andrzeja Zawady

      Spotkajmy się w Lądku-Zdroju! 

Półtora miesiąca – zaledwie tyle dzieli nas od
największego wydarzenia Ludzi Gór. Festiwal
Górski im. Andrzeja Zawady rozpocznie się 10
września, w programie będzie można znaleźć
mnóstwo wydarzeń, warsztatów dla dorosłych,
dla rodzin i dla dzieci, a także nas, Zdobywców
Korony Gór Polski! Będzie też dużo dobrych
górskich filmów i książek. 

Rekordowa liczba książek w konkursie
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Książki będą oceniane w 8. kategoriach:
1. Literatura wspinaczkowa
2. Literatura górsko-podróżnicza, reportaż
3. Literatura tatrzańska 
    (Nagroda im. J. Kiełkowskiego)
4. Biografia górska
5. Górska fikcja literacka i poezja
6. Przewodniki i poradniki 
    (Nagroda im. J. Kurczaba)
7. Albumy fotograficzne
8. Książki górskie dla dzieci

Literaturę będzie oceniać jury w składzie:
wspomniana już przewodnicząca prof. Ewa Grzęda,
Małgorzata Lebda, Iwona Baturo, prof. Jacek
Kolbuszewski, Zbigniew Piotrowicz, Marek Maluda,
Bogusław Kowalski, Sebastian Kłosok. 

Podczas tegorocznego Festiwalu odbędzie się 9.
edycja Konkursu na Książkę Górską Roku, do
którego zostało zakwalifikowanych aż 57 książek.
Jak podkreśliła przewodnicząca jury, prof. Ewa
Grzęda, to absolutny rekord. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione pod-

czas oficjalnej Gali, która odbędzie się podczas
drugiego, głównego weekendu Festiwalu w
Lądku-Zdroju.

Literatura jest nieodłącznym elementem Festiwalu
Górskiego im. Andrzeja Zawady, a program
Festiwalu Literatury Górskiej to rokrocznie długie
godziny najlepszych wydarzeń dla tych, którzy
cenią dobrą książkę, lubią słuchać i rozmawiać o
górskich opowieściach, poezji, przeżyciach osób,
których przygody, podróże, zostały spisane. 



Dla tych, którzy chcą zasilić swoje biblioteczki, co
roku organizujemy festiwalową księgarnię. Ci,
którzy odwiedzali nas w poprzednich latach wiedzą,
że można tam spotkać również autorów książek, z
którymi warto zamienić słowo lub po prostu –
poprosić o dedykację.
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20 godzin z filmem, premiery światowe, europej-
skie i polskie

Festiwal Górski to także Konkurs Filmowy, do
którego w tegorocznej edycji zostało zakwalifi-
kowanych aż 31 filmów. 

– 19 z nich to premiery – polskie, europejskie i
światowe. Każdy film dotyczy gór, ale w różnym
kontekście – to nie tylko obrazy i historie z podróży,
ale przede wszystkim ludzie, towarzyszące im
emocje i historie, które przeżyli lub których byli
świadkami. Pojawią się także dwie animacje –
tłumaczy Kasia Biernacka, dyrektor filmowy
Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady.

W czasie 26. edycji Festiwalu pokazy filmowe
odbędą się dwa razy, w Pasterce i Lądku-Zdroju.
Dzięki temu filmy będą mogli obejrzeć zarówno ci,
którzy będą podczas całego wydarzenia, ustalając
własny program z podziałem na dwa miejsca,
uczestnicy pierwszego weekendu, jak i osoby, które
wybiorą się na drugi, wydłużony weekend w Lądku-
Zdroju.

– Co wyróżni tegoroczną edycję filmowej strony
Festiwalu? Zauważyłam duży odsetek (aż 17 z 31)
obrazów stworzonych przez kobiety albo których
tematem są kobiety. 

Zobaczymy również kilka filmów o kryzysie
klimatycznym, w których tłem oczywiście są góry,
ale jest to temat ogólnoświatowy, ważny dla
wszystkich. Jak zwykle w naszym zestawie znalazły
się mocne filmy wspinaczkowe. Po raz kolejny
będziemy gościli polską premierę serii Reel Rock.



 2-godzinny program Reel Rock 15, na który czekają
wszyscy wspinacze, otworzy Festiwal w piątek, 10
września, w Pasterce. Drugi pokaz Reel Rock 15
zaplanowany jest w drugi weekend festiwalowy, już
w Lądku – mówi Kasia Biernacka. – Na liście
konkursowych projekcji mamy też dużo filmów
dotykających tematy ważne społecznie –
macierzyństwo, niepełnosprawność, migracje,
sytuację kobiet na świecie i ich prawo do
samostanowienia. 

Do zobaczenia we wrześniu w Lądku!

Najlepsze filmy, które będą przedstawione podczas
Gali w Lądku-Zdroju, oceni jury w składzie:
Katarzyna Borowiecka, Eliza Kubarska, Michał
Bielawski, Ryszard Jaźwiński.
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   Tak, wybieramy się na Festiwal i jako Klub
Zdobywców Korony Gór Polski wspólnie
organizujemy też niektóre wydarzenia.
Zapraszamy na prelekcje o Koronie Ziemi,
Koronie Europy, Koronie Gór Polski i Koronie
Sudetów. 
   W trakcie Festiwalu odbędzie się weryfikacja
kolejnych kandydatów do Zdobywców Korony
Gór Polski, a ci, którzy przejdą ją pozytywnie,
zostaną uroczyście odznaczeni podczas
Ceremonii Zdobywców Korony Gór Polski. 
Wtedy również, przed festiwalową publiczno-
ścią, zaprezentujemy naszą działalność.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Festiwalu
Górskiego im. Andrzeja Zawady znajduje się na
stronie www.festiwalgorski.pl Bilety i karnety na
wydarzenia są dostępne tutaj.

             Zdobywcy Korony Gór Polski 
gośćmi Festiwalu!

   W tym roku odbędzie się również Pierwszy
Wędrowny Festiwal Górski. Rajd rozpocznie
się w Pasterce, a zakończy w środę, 15
września w Lądku-Zdroju, gdzie równocześnie
rozpocznie się główna część Festiwalu,
trwająca do niedzieli, 19 września. Wśród
liderów rajdu są Łukasz Supergan, Agnieszka
"Dziadek" Zebra, Tomasz Habdas, Tomasz
Kobielski i Magda Jończyk. 

   Pięć dni rajdu przez góry 
 

http://www.festiwalgorski.pl/
https://www.festiwalgorski.pl/bilety-i-karnety-2021/


KORONA G�R POLSKI 
TO TEŻ… LAS 

   Na żaden koronny szczyt nie da się wejść, nie przechodząc przez las. Cóż… nasze góry to przede
wszystkim piękne lasy. Zastanawialiście się kiedyś czy wyprawy na szczyty byłyby tak piękne, gdyby po
drodze nie było właśnie otaczającego nas lasu, przeróżnych drzew, niespotykanych roślin, a także zwierząt
czy owadów, które mogą być schowane tuż za rogiem? Moim zdaniem nie, dlatego musimy dbać o nasze
wspólne dobro, jakim są lasy.
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   Podstawowe zasady zachowania,
ochrony i powiększania zasobów
leśnych, jak również zasady
gospodarki leśnej zostały określone
w Ustawie z dnia 28 września 1991
roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1275 ze zm.). Sam akt prawny może
się wydawać mało interesujący,
jednak nic bardziej mylnego. Jest
źródłem wielu ciekawych informacji, o
których warto wiedzieć. Postaram się
przedstawić te, które są istotne dla
spragnionych wiedzy górskich
wędrowców :-)

   Najważniejsza sprawa to określenie czym jest las. Otóż jest to „grunt o zwartej powierzchni co najmniej
0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub
przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub
wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków.” Ponadto lasem może być „grunt
związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle,
urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i
urządzenia turystyczne.”

   Kto jest właścicielem lasu? Najczęściej jest to Skarb Państwa, są
jednak też lasy stanowiące własność prywatną. Lasami, które stanowią
własność Skarbu Państwa zarządzają „Lasy Państwowe”, czyli tak
naprawdę Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Są tu
jednak wyjątki, jak na przykład las będący w użytkowaniu wieczystym
parków narodowych, co w przypadku szczytów Korony Gór Polski ma
zastosowanie dla Rysów, Babiej Góry, Śnieżki, Tarnicy, Szczelińca
Wielkiego oraz Łysicy. Ktoś zada pytanie: a co z Turbaczem? Przecież
idąc na Turbacz od strony Koninek wkraczamy na teren Gorczańskiego
Parku Narodowego… jednak sam wierzchołek nie znajduje się na
terenie Parku Narodowego, tylko na terenie prywatnym! Jest to prawna
ciekawostka. 

Kotlina Kłodzka
lilia złotogłów

Rudawy Janowickie
las mieszany

Rudawy Janowickie
młody las
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   Nadleśnictwo Nowy Targ prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi, w
tym lasami niepaństwowymi stanowiącymi wspólnotę, której podstawą
działania jest z kolei statut oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Jest jednak inny fascynujący
szczyt w Koronie Gór Polski, który stanowi również ciekawostkę…
Radziejowa. Kto z Was zauważył, że na tablicy obok wieży, gdzie
widnieje napis szczytu, jest informacja, że znajdujemy się na terenie
Nadleśnictwa Krościenko? Natomiast wieża widokowa została
wybudowana przez Nadleśnictwo Piwniczna. Czyżby ktoś się pomylił?
Nie, otóż przez szczyt Radziejowej wzdłuż ścieżki przebiega granica
tych dwóch nadleśnictw. Jest jeszcze jeden podobny przypadek wśród
koronnych szczytów, ale zachęcamy do samodzielnego rozwiązania tej
zagadki ;-) I nie są to tzw. wierzchołki graniczne jak Biskupia Kopa,
Lackowa, Kowadło, Wysoka, Orlica, Rudawiec, Śnieżnik, Śnieżka, Babia
Góra czy Rysy.

   Wracając do lasu… jest w nich prowadzona gospodarka leśna, czyli „działalność leśna w zakresie
urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację
pozaprodukcyjnych funkcji lasu.” Gospodarkę tę prowadzi się z uwzględnieniem celów:

Beskid Sądecki
zachód słońca

Góry Bialskie
wodospad

Beskid Niski
las w chmurach

Tatry 
młody lis

„zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze,
wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę
przyrodniczą,
ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych
stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów
szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności
przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory
krajobrazowe, potrzeby nauki,
ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu
społecznym,
ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w
szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania
zbiorników wód podziemnych,
produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz
surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.”

Karkonosze
opaślik sosnowiec
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   W ustawie określono także jakie lasy można uznać za szczególnie chronione tzw. „lasy ochronne”. Są to
„lasy, które:

chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują
usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin,
chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują
stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów,
ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków,
są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin
podlegających ochronie gatunkowej,
mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa,
są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10
km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys.
mieszkańców”, albo w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów
ochrony uzdrowiskowej, jak również w strefie górnej granicy lasów.

Góry Świętokrzyskie
porośnięte drzewo

   Las, stanowiący własność Skarbu Państwa jest udostępniany dla ludności, jednak są lasy objęte stałym
zakazem wstępu, który należy przestrzegać. Są to lasy stanowiący ostoje zwierząt, uprawy leśne do 4
metrów wysokości, obszary zagrożone erozją, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne czy
źródliska rzek i potoków. Dodatkowo Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu np.
gdy wystąpiło zniszczenie lub znaczne uszkodzenie drzewostanów, albo degradacja runa leśnego, czy też
występuje duże zagrożenie pożarowe. 

Góry Kaczawskie
ścięte drzewo

Beskid Niski 
muchomor

Jednak chyba najczęstszym
przypadkiem, z jakim się spotykamy
są zabiegi gospodarcze związane z
ochroną lub pozyskiwaniem drewna.
Znak zakazu wstępu do lasu winien
wskazywać przyczynę oraz termin
obowiązywania zakazu. Ponadto w
tej właśnie ustawie jest określone,
że las jest udostępniony do zbioru
płodów runa leśnego na potrzeby
własne. 

   Każdy właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
ma prawo zakazać wstępu do lasu. Zatem, jeśli zobaczymy tabliczkę z
odpowiednim napisem, uszanujmy to. Będąc zmotoryzowanym
klubowiczem miejmy na uwadze, że „ruch pojazdem silnikowym,
zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami
publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy,
gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych
drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami
przystosowanymi do ich potrzeb.”

Pamiętajmy, że w parkach narodowych czy rezerwatach może być zakaz zbioru runa leśnego, więc
aby uniknąć mandatu, czytajmy zawsze regulamin.

Góry Wałbrzyskie
szlak na Chełmiec



   Jeśli zapragniemy pojeździć w lesie konno to taka jazda „w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi
wyznaczonymi przez nadleśniczego.” Najbardziej problematyczne wydają się jednak leśne parkingi. Otóż
postój pojazdów silnikowych „na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.”
Przy czym zwracajmy uwagę, by nie zastawić wjazdu do lasu np. służbom ratunkowym, bowiem to my
możemy potrzebować ich pilnej pomocy! 

zanieczyszczania gleby i wód;
zaśmiecania;
rozkopywania gruntu;
niszczenia grzybów oraz grzybni;
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i
technicznych oraz znaków i tablic;
zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach
zabronionych;
rozgarniania i zbierania ściółki;
wypasu zwierząt gospodarskich;

Czego nie wolno nam robić w lesie? Otóż „w lasach zabrania się:

Korony drzew

biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
puszczania psów luzem;
hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia
alarmu.”
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Zatem zabierzmy swoje śmieci z lasu – czysty las jest najpiękniejszy!
Naturę pozostawmy w stanie nienaruszonym, jeśli widzimy grzyby
niejadalne, nie niszczmy ich – runo leśne jest pożywieniem dla
zwierząt. Nie zbaczajmy z wyznaczonych szlaków, bowiem wówczas
zakłócimy spokój zwierząt. I sprawa często poruszana na forum KGP.
Pies w lesie… Ustawa dopuszcza wyłącznie puszczenie psa luzem
podczas polowania, więc pamiętajmy, aby nasz pies był zawsze na
smyczy. To dla jego dobra (nie chcemy, żeby zaginał nam podczas
wyprawy), dobra innych (są inni, którzy mogą bać się naszego psa,
albo też inne osoby spacerujące ze swoimi psami) oraz dobra dzikich
zwierząt, dla których ten las jest domem.

Beskid Wyspowy
grzyby

Bieszczady
sarna

Góry Orlickie
naparstnice

Kotlina Kłodzka
motyl



legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub
wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia,
w celu ustalenia ich tożsamości,
nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w
sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami,
zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na
obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu
sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie
zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary,
ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa
oraz jego doprowadzenia do Policji,
odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z
przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do
ich popełnienia.”

Czarny Kot
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Wyniki konkursu 
numeru 05/2021

Jarosław Tomczak

Zwycięzcą losowania konkursowego z numeru KGP
05/2021 zostaje:

Góry Kaczawskie
zachód słońca

   W Lasach Państwowych utworzona została Służba Leśna, zatem Strażnicy leśni między innymi „mają
prawo do:

   Podsumowując, podstawy prawne mamy opanowane, zatem w kolejnych numerach miesięcznika
inne ciekawostki o naszych wspaniałych lasach!

   Tymczasem zaplanujecie swoją leśną wyprawę korzystając ze strony serwisu przedstawiającego
ofertę turystyczną Lasów Państwowych tj. Leśnego Przewodnika Turystycznego: www.czaswlas.pl 
dzieląc się na Forum KGP zdjęciami lasów!

http://www.czaswlas.pl/


Wujek dobra rada
Bez kija nie podchod� …. oczywi�cie pod g�rkę

Asortyment tego rodzaju
sprzętu jest dosyć obfity. Jest w
czym wybierać. Rozpiętość
cenowa też jest dosyć spora.
Mogą kosztować od kilkudzie-
sięciu złotych do nawet 1 000
zł. 
Czym się kierować przy ich
wyborze? 

   Nie ważne czy wędrujemy
pod górę czy schodzimy w dół,
kijki bardzo często okazują się
przydatnym elementem wypo-
sażenia turysty. 
Do ich podstawowych zalet
bezsprzecznie można zaliczyć:
odciążenie kolan w trakcie
marszu, a szczególnie przy
schodzeniu, odciążenie kręgo-
słupa oraz lepsza stabilizacja
całego ciała, co często może
okazać się zbawienne przy
mokrej i śliskiej nawierzchni. Są
także bardzo pomocne przy
zimowych wędrówkach w
rakietach śnieżnych.

Kijki są też idealnym sprzętem
do utrzymania równego tempa
marszu na dłuższych dys-
tansach. Miarowa, równa praca
nóg i rąk z kijkami sprawia, że
piechur „wpada” w stabilne
tempo i dzięki temu może
wędrować bardziej efektywnie.

   Dzisiaj kilka słów o kijkach trekkingowych, a dokładnie o ich zaletach w czasie górskich wędrówek.
Przekonanych nie trzeba przekonywać, a niezdecydowanych chciałbym zachęcić do korzystania z nich w
trakcie wycieczek.
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Należy odróżnić kijki trekkingowe od kijków do nordic walking. Te drugie mają zupełnie inną budowę i
inne zastosowanie.
Rękojeść kijka – sugerowałbym, aby wybór padł na korek lub inny „miękki” materiał. Dłuższa wędrówka
z „twardą” rączką w dłoniach po kilku godzinach robi się mało przyjemna.
Bezwzględna amortyzacja kijków.
Możliwość złożenia kijków. Mniejszy gabaryt pozwoli na bezproblemowe przymocowanie ich nawet do
mniejszego plecaka.

Oto kilka moich, oczywiście subiektywnych, uwag:



Materiał, z którego są wykonane – aluminiowe lub karbonowe. Te pierwsze będą zdecydowanie tańsze,
ale za to trochę cięższe.
Możliwość wymiany końcówek – grotów kijka. Po kilku latach używania wymiana grota okaże się
konieczna.
Łatwość zakupu i montażu dodatkowych akcesoriów. Np. na zimę większe talerzyki, które ułatwią
marsz w śniegu, czy też gumowe stopki, które można założyć, gdy nie lubimy jak grot kijka „dzwoni” o
kamieniste podłoże.
Możliwość odpięcia od rękojeści kijka pasków mocujących do dłoni. Wiele modeli posiada system
szybkiego odpięcia kijka. Jest to zdecydowanie wygodniejsze i szybsze rozwiązanie od dosyć
mozolnego rozpinania rzepów.

   Zapewne nie za pierwszym razem uda nam się trafić na sprzęt idealny, ale myślę, że warto zacząć
zdobywać doświadczenie w wędrowaniu z kijkami.
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ŁuL

   W dniu dzisiejszym 04/08/2021 ruszamy z zapisami na kolejne klubowe spotkanie, którego nadrzędnym
celem będzie nadanie godności Zdobywcy Korony Gór Polski. Zapraszamy wszystkich klubowiczów do
wspaniałego skansenu znajdującego się w Sanoku. Przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie pasowanie
odbędzie się na niezwykłym Rynku Galicyjskim, który jest wizytówką  Muzeum Budownictwa Ludowego
oraz samego Sanoka. Spotkanie odbędzie w dniu 16 października 2021 roku. 
Więcej szczegółów już niebawem w naszym klubowym kalendarium. Harmonogram spotkań stopniowo
będziemy rozszerzać. W tym roku poza sanockim spotkaniem planujemy w listopadzie spotkanie
warszawskie i być może jeszcze wyprawę górską, na którą również zaprosimy osoby chcące się
zweryfikować. Mamy też szereg nowych propozycji i jeżeli tylko warunki na to pozwolą, to z chęcią z nich
skorzystamy. Kalendarz na 2022 rok już zaczyna się zapełniać. 

Zbyszek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Budownictwa_Ludowego_w_Sanoku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Budownictwa_Ludowego_w_Sanoku


Archiwum spotka�
klubowych

XXXIX MIĘDZYWYPRAWOWE POSIEDZENIE LOŻY
ZDOBYWCÓW – Brzeg

   Spotkanie odbyło się 20 października 2019
roku. Jak zawsze przy tego typu spotkaniach
mieliśmy do czynienia z olbrzymim zainte-
resowaniem ze strony klubowiczów. Można
powiedzieć, że jak zawsze frekwencja przerosła
nasze oczekiwania. To spotkanie to zlot blisko
140 osób, z czego ponad setka to osoby
weryfikujące się po raz pierwszy. Dochodzi ekipa
Loży Zdobywców oraz osób weryfikujących swoją
krotną KGP. Dzięki wspólnemu klubowemu za-
angażowaniu się w to, aby nasze tradycje wciąż
trwały możemy dzielić się wspólnie radością ze
zdobycia Korony Gór Polski. Przecież o to chodzi
w tym zadaniu, aby poznawać góry i wspólnie
cieszyć się z ich zdobywania.

   Zamek w Brzegu stał się celem trzydziestego
dziewiątego międzywyprawowego spotkana Loży
Zdobywców. Pomysł na to miejsce i pomoc w kontakcie
z władzami to zasługa naszej klubowiczki Magdaleny
Kłody, której z tego miejsca serdecznie dziękujemy.
Składamy również ogromne podziękowania na ręce
Pana dyrektora zamku Dariusza Byczkowskiego za
umożliwienie nam spotkania się właśnie na terenie tego
historycznego obiektu. Jest to już kolejny raz, gdy
gościmy w obiekcie oznaczonym jako Pomnik Historii.
Naprawdę warto zapoznać się z ekspozycją muzealną
zamku. Podczas Loży, która odbyła się w 2019 roku
trwały tam prace remontowe. Z całą pewnością część z
nich, a może całość jest już zakończona. Tym bardziej
zachęcamy Was do zwiedzenia tego miejsca.
Poznawanie historii miejsc, które odwiedzamy to
niezwykle ważny aspekt naszych turystyczno-
krajoznawczych wędrówek. To jedna z kluczowych idei,
które nam przyświecają w działalności klubowej.
Wartość turystyczna wędrówek górskich jest absolutnie
priorytetowa. Nie możemy jednak zapominać o
krajoznawstwie i przyjemności płynącej z rozszerzania
swojej wiedzy ogólnej o historii, kulturze czy geografii
miejsc, które odwiedzamy podczas naszych turysty-
cznych tułaczek po południowej Polsce. 
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   Wielu z klubowiczów wciąż udowadnia
nam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Na tej
właśnie Loży Zdobywców po raz drugi
weryfikowali się znani nam z pokonywania
swoich barier Kamil i Jaś Pieniakowie. Ten
braterski duet bez wątpienia przeciera
szlaki dla innych osób pragnących pokonać
własne bariery i osiągnąć wyznaczone cele. 
Pojawił się również Jerzy Will. Zdobywca z
numerem 6, który trzecią Koronę Gór Polski
zdobył po raz pierwszy  z klubową ksią-
żeczką. Poprzednią weryfikował na podsta-
wie własnoręcznie przygotowanego albu-
mu. Tak się stało, ponieważ, gdy rozpoczął
drugie kółko nie było jeszcze w klubie
książeczek do dokumentowania swoich
osiągnięć. Postanowił więc zdobyć KGP raz
jeszcze według aktualnie obowiązujących
prawideł. 
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Najciekawsze jest jednak to, że tym razem przeszedł ją
całkowicie pieszo, włączając do tego wędrówkę na Łysicę,
która jak wiemy jest mocno niewygodnym szczytem do
planowania takiej pieszej wyprawy. Jeżeli ktoś jest zainte-
resowany harmonogramem tej wyprawy zapraszam do
kontaktu mailowego z klubem. Sądzę, że Jerzy z satysfakcją
podzieli się z klubowiczami tym rozkładem.  
   Drogi wielu ciekawych osób splotły się podczas tego
październikowego spotkania. W tak zwanym międzyczasie,
gdy osoby zweryfikowane oczekiwały  na  ceremonię  paso-
wania oraz  wręczenia  insygniów    Zdobywcy   Korony   Gór
Polski  było możliwe zwiedzanie części muzealnej zamku.



Wielu z obecnych zdecydowało się spędzić ten czas na
poszerzaniu swojej wiedzy o dynastii Piastów Śląskich.
Tradycyjnie na zakończeniu odbyła się uroczysta ceremonia
pasowania na Zdobywcę Korony Gór Polski. Wręczone
zostały dyplomy oraz odznaki.  Zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcia, no i jak zawsze zaśpiewaliśmy naszą klubową pieśń
w tradycyjnym już kręgu Zdobywców Korony Gór Polski.
Nieuchronnie nadszedł czas pożegnań, krótkich podsu-
mowań minionego dnia i oczywiście zmówienia się na
kolejne górskie i/lub międzywyprawowe spotkanie Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski.  

ŁuL

   Spotkanie tak wielu wspaniałych ludzi w
jednym miejscu i rozmowy o górskich wy-
prawach to przepis na dobrze spędzony
czas, a może i zawarcie nowych ciekawych
znajomości z pokrewnymi turystycznymi
duszami. 
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 Raz jeszcze dziękujemy członkom Loży za tak liczne
stawiennictwo i współdzielenie górskich radości z pozosta-
łymi klubowiczami. Klubowe zjazdy weryfikacyjne być może
powinny nazywać się zlotem przyjaciół z gór. 



Klubowe bawełniane

'

 

Ostatnie koszulki  zlotowe w wyprzedażowej cenie 29 zł/szt
Użyj  kuponu BDUXT2Z3  podczas składania zamówienia w sklepie klubowym, a na

każdą granatową koszulkę bawełnianą dostaniesz zniżkę o wartości  15zł/szt.  
 

Kupon ważny do 31 sierpnia 2021 lub do wyczerpania zapasów 
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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  
 w miesiącu czerwcu dołączyła:

Karczma Podgórzanka
w Kaczorowie


