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Spis tre�ci



   Po wakacyjnej przerwie wracamy do
comiesięcznego wydawania naszej klubowej gazety
podróżniczej KGP. Grono czytelników wciąż się
powiększa co nas oczywiście bardzo cieszy.
Wspólnymi siłami przygotowujemy każdy kolejny
wydawany numer. Niezwykłe zaangażowanie i
dyscyplina w comiesięcznym przygotowywaniu
tekstów przynoszą efekty. W miesięczniku KGP
znajdziecie przekrój różnych informacji na temat
Korony Gór Polski oraz działalności samego klubu. W
dziale Ogłoszenia Loży Zdobywców, jako pierwsi
dowiecie się kiedy i gdzie odbędą się kolejne
posiedzenia Loży Zdobywców. Czy w tym roku
będzie weryfikacja zdalna? Czy Loża odbędzie się w
Warszawie, jak to było zapowiadane? Kiedy odbędą
się zapisy? To jest tylko fragment informacji jakie
możecie uzyskać pobierając zupełnie za darmo
comiesięczną gazetę przygotowywaną przez
klubowiczów dla klubowiczów. Ten numer jest pełen
ciekawych relacji z podróży po koronnych szczytach.
Jaro nasz stały klubowy redaktor opisał szlagierowy
szlak na Tarnicę z Wołosatego. Planując  wejście na
Tarnicę najszybszą trasą warto dowiedzieć się np. o 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

alternatywnych wariantach zejścia, tak aby
wycieczka była bardziej urozmaicona. Może ktoś
pamięta ankietę przeprowadzoną przez Asię na
naszej grupie facebookowej Korona Gór Polski
forum. W tym numerze nie zabraknie prezentacji
wyników i próby ich podsumowania. W cyklu Górski
Wędrowiec Tomasz zabierze nas na niezwykle
wymagającą wyprawę po pienińskich szlakach. Kto
pamięta wyprawy z cyklu 28 marzeń -
niepełnosprawni w drodze na szczyt, ten znajdzie u
nas wywiad z Romanem, wychowawcą i
pomysłodawcą całej akcji. No i nasi klubowicze,
którzy wspierają wspaniałymi opowieściami naszą
gazetę. Cykle Moja Korona i Blogowy Kącik należą
do Was. Gorąco zachęcamy do włączenia się i
podzielenia swoją niezwykłą opowieścią ze szlaków
KGP. W każdym miesiącu są organizowane
konkursy i quizy z nagrodami. Znajduje się również
kącik dla malucha. To jest nadal fragment całości.
Dziękujemy za zainteresowanie się miesięcznikiem
i zapraszamy do lektury. 



  Zapewne idąc pierwszy raz na Tarnicę, czyli najwyższy szczyt Bieszczadów, wybierzecie trasę z
Wołosatego. Jest ona najkrótsza, dobrze oznakowana i przygotowana dla turystów. Jest tu też duży
parking (płatny – w 2021 roku – 18 zł/doba). Pamiętajcie, że na terenie Parku Narodowego wolno
parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Szlakami KGP
WYPRAWA NR 7 

Tarnica z Wołosatego
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 Do Wołosatego, poza własnym
samochodem, można dojechać także
PKS, busem lub stopem. Przy okazji –
zabierajcie autostopowiczów, oczywiście z
zachowaniem należytych środków
ostrożności. Ja w tym roku zabrałem z
Ustrzyk obładowaną zakupami panią,
która okazał się właścicielką agroturystyki
w Wołosatem, dzięki czemu miałem nie
dość, że bezpłatny parking na jej
podwórku, to startowałem niemal spod
samej kasy Parku. 

   Kupując bilet wstępu, pamiętajcie o pieczątce do książeczki. Na szczycie bowiem nie ma naszej
skrzyneczki.

   PARKING W WOŁOSATEM
                         

WEJŚCIE DO BPN W WOŁOSATEM                         



   Z Wołosatego na Tarnicę prowadzi szlak niebieski. Tabliczka przy wejściu do Parku Narodowego
informuje nas o czasie 2.10 h wejścia na szczyt. Jest to czas sporo zawyżony dla przeciętnego nawet
turysty. Przy dobrych warunkach pogodowych wejście zajmie Wam ok. 1,5 godziny.
Szlak początkowo prowadzi rozległą łąką z widokiem na Tarnicę, później dochodzimy do granicy lasu i tu
zaczynają się schody – dosłownie. W ogóle szlak jest mocno wyposażony w tzw. „sztuczne ułatwienia”. Są
więc mostki nad strumykami, pomosty w błotnistych miejscach i schody z poręczami przy podejściach.
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   POCZĄTEK SZLAKU NA TARNICĘ
                         

    Mniej więcej połowa trasy prowadzi w lesie, trochę
pod górę, trochę po równym terenie. Po ok. 30
minutach dochodzimy do zadaszonej wiaty, przy
której w tym roku postawiono przenośne toalety.
Jest to dobre miejsce na odpoczynek po pierwszej
turze podejścia, a także bardzo skuteczne
schronienie przed deszczem.

   WIATA PRZY SZLAKU NA TARNICĘ                        
                          

    I tak podziwiając panoramę dochodzimy do Przełęczy pod Tarnicą. Stąd już żółtym szlakiem 10-15 minut
do szczytu. Miejsce jest dość eksponowane i często mocno tu wieje. Pamiętajcie o tym pakując się na
wyprawę. Różnica temperatur pomiędzy Wołosatym a szczytem, może być dość spora, a silny wiatr
dodatkowo potęguje uczucie zimna.

  Po kolejnym podejściu, wychodzimy ponad
krawędź lasu skąd oprócz szczytu Tarnicy możemy
podziwiać po lewej stronie rozległe łąki Szerokiego
Wierchu. Szczerze polecam trasę z Ustrzyk
Górnych właśnie tamtędy. Choć dłuższa, zapewnia
ona o wiele więcej walorów widokowych i wędrówkę
przez falujące morze traw. 

   SZEROKI WIERCH                        
                          



   Grzbiet Tarnicy jest wąski, ostry i nieco wydłużony o
dwóch wierzchołkach (1346 i 1339 m n.p.m.) wyściełany
złomiskami skał i bruzdami naturalnych zagłębień, a także
resztkami wojennych okopów. Z południowej strony opada
w dół wysoka skalna ściana, a niżej rozścielają się wielkie
pola kamiennego rumoszu. Na głównej kulminacji znajduje
się punkt geodezyjny. W 1987 roku na szczycie ustawiono
7-metrowy krzyż, upamiętniający – wraz z wmurowaną
tablicą – pobyt ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953 roku. Po
złamaniu się krzyża na wiosnę 2000 roku, w dniu 2
września tego roku postawiono nowy stalowy krzyż
(liczący ok. 8,5 metra, ważący ok. 500 kg; wyniesiony
przez pielgrzymów na Tarnicę w częściach).

    SZCZYT MOGIELICY                       
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SZCZYT TARNICY
                      Tarnica stanowi najbardziej atrakcyjny punkt widokowy w polskich Bieszczadach. Oprócz wspaniałej

panoramy najbliższych grzbietów polskiej części Bieszczadów, w pogodne dni można dostrzec: Tatry,
Gorgany, Ostrą Horę, Połoninę Równą, Połoninę Krasną, Świdowiec.

PANORAMA ZE SZCZYTU TARNICY
                   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82oborze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_geodezyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorgany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_Hora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82onina_R%C3%B3wna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82onina_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awidowiec
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    Zejść możemy tą samą drogą lub wspomnianym wcześniej Szerokim Wierchem, szlakiem czerwonym
do Ustrzyk Górnych.
Jako ciekawy wariant trasy polecam wejście szlakiem czerwonym od Ustrzyk Górnych i zejście do
Wołosatego, skąd pieszo, busem lub stopem można wrócić do Ustrzyk.

Wołosate – Tarnica – Wołosate, ok. 3 h
Wołosate – Tarnica – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne, ok. 4 h
Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch – Tarnica – Wołosate – Ustrzyki Górne, ok. 6 h (całość pieszo)

1.
2.
3.

WARIANTY TRASY:

WARIANT 1
                   

WARIANT 2
                   

WARIANT 3
                   

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.

Jaro Sobota
SZCZYT TARNICY WIDZIANY 

Z WOŁOSATEGO
                   



Obiekty
rekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w Osadzie Podróżnika

uzyskach do 15% zniżki na noclegi.
Podczas wędrówki po Bieszczadach skorzystaj 

z obiektu rekomendowanego przez klub.
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https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/


Każdy z nas wybierając się na kilkudniowy wypad w
góry staje przed dylematem, gdzie i jaki nocleg
wybrać. 
Postanowiłam zasięgnąć informacji wśród naszych
klubowiczów i poznać ich "złoty środek" na udany
wyjazd. Na forum KGP opublikowałam 24h ankietę.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować
tym wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i
podzielili się z nami swoimi kryteriami doboru bazy
noclegowej. A było to 120 pań i 111 panów, co daje
łącznie 231 osób.  
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BLISKOŚĆ SZLAKÓW

Rekomendacje 
z przymrużeniem oka

CENA ZA NOCLEG

Z pewnością dla nikogo nie będzie wielkim zasko-
czeniem ilość osób poszukujących bazy noclegowej
w bliskiej odległości od szlaków turystycznych.
Nie warto tracić cennego czasu na wielokilometrowe
przemieszczanie się samochodem, gdy bez trudu
można znaleźć idealny nocleg tuż przy szlaku.
To kryterium jako podstawowe wybrało 189 osób
(94 K i 95 M) czyli ponad 81,8% ankietowanych. 
Większość obiektów rekomendowanych przez Klub
Zdobywców KGP spełnia to kryterium, a 47%
znajduje się bezpośrednio na górskim szlaku.

Domowy budżet trzeba dobrze zaplanować. Ci,
którzy nie spieszą się ze zdobyciem Korony Gór
Polski mają odrobinę łatwiej, podobnie jak ci, którzy
mieszkają na południu Polski. Gdy jesteśmy bardzo
niecierpliwi i KGP planujemy zdobyć na CITO,
często wybieramy wersję nisko budżetową.  

Ankieta nie pokazuje kto i ile przeznacza na nocleg.
Pokazuje jedynie fakt, że jest to bardzo istotne
kryterium przy wyborze kwatery dla blisko 57,6%
ankietowanych czyli 133 osób (66 K i 67 M).

WYPOSAŻENIE POKOJU
Mogłoby się wydawać, że po trudach górskiej
wędrówki marzymy o wygodnym łóżku, expresie do
kawy, jacuzzi lub chociażby relaksie w wannie z
hydromasażem. Nic bardziej mylnego. Zaledwie 44
osoby czyli ponad 19% ankietowanych (22 K i 25
M) zwraca uwagę na wyposażenie wynajmowanego
przez siebie pokoju. Pozostali ankietowani zasypiają
i budzą się szczęśliwi, że tytuł Zdobywcy Korony
Gór Polski jest coraz bliżej.
Jak pokazują wyniki ankiety częściej wygodę cenią
sobie panowie, choć różnica jest minimalna. Dostęp
do kuchni, darmowe Wi-FI, parking czy prywatna
łazienka być może dla wielu z nas jest oczywistym
standardem.



Głodni, zmęczeni marzymy o ciepłym posiłku. Tam,
gdzie na szlaku jest schronisko najadamy się do
syta chwaląc na FB pyszne racuchy z jagodami,
pomidorową czy fasolkę po bretońsku. Jednak nie
każdy koronny szczyt ma to szczęście posiadania
schroniska, dlatego też szukamy bazy noclegowej
serwującej smaczne domowe posiłki. I tu kolejna
ciekawostka. Tym kryterium kieruje się zaledwie 15
osób co daje 6,5% ankietowanych.
Zdecydowanie to panie po całotygodniowym "staniu
przy garach" chcą się poczuć jak księżniczki. Aż 10
pań na 5 panów szuka noclegu z możliwością
wykupienia posiłków.
Naprzeciw naszym klubowiczkom wychodzi baza
obiektów rekomendowanych, w której to ponad 80%
obiektów spełnia to kryterium.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA
POSIŁKÓW

PIĘKNE WIDOKI

Poranna kawa na tarasie z widokiem na góry to jest
to czego nie doświadczamy na co dzień. Mieszkając
w zatłoczonym mieście, gdzie smog towarzyszy
nam każdego dnia szukamy ciszy i spokoju z dala
od cywilizacji. Zabiegani, dom, praca, szkoła, dzieci,
zakupy ... wyjeżdżając na urlop czy choćby krótki
weekend chcemy nacieszyć oczy pięknym kraj-
obrazem, naładować akumulatory.
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MOŻLIWOŚĆ POBYTU Z PSEM

Nasze czworonogi pozostawione w domu tęsknią za
nami, a my za nimi. Jednak nie wszędzie możemy
zabrać nawet niewielkiego psa. Parki Narodowe
mają swoje nieubłagane przepisy, ale cóż się dziwić,
tam mieszkają zwierzęta. To my ludzie jesteśmy ich
gośćmi. Bazy noclegowe nie zawsze przychylnym
okiem patrzą na naszego pupila. Alergie, znisz-
czone pokoje, a może złe doświadczenie sprawia,
że czasem piesek nie jest mile widziany. Spośród
wszystkich ankietowanych przypuszczalnie tylko 12
osób tj. 5,2% (5 K i 7 M) posiada psa lub zabiera
psa w góry, gdyż tylko tylu zaznaczyło to kryterium. 
Obiekty rekomendowane przez Klub Zdobywców
KGP w 59% przyjmują pieski pod swój dach.

Ankieta pokazuje jednak, że wystarcza nam to co
zobaczymy na szlaku. Zaledwie 15 osób czyli  6,5%
ankietowanych marzy o wschodach i zachodach
słońca już w swojej wypadowej kwaterze. Kolejna
niespodzianka! To panowie (10) a nie panie (5)
szukają noclegu z pięknym krajobrazem.

REKOMENDACJE  ZNAJOMYCH
Z ogromnym zdziwieniem stwierdzam, że rekomen-
dacje znajomych nie wpływają na wybór bazy
noclegowej. Jedynie 9 osób tj. 3,9% ankietowanych
(4 K i 5 M) kieruje się tym kryterium. Skąd zatem
tak częste prośby na forum KGP o polecenie bazy
noclegowej?



MOŻLIWOŚĆ ROZBICIA
NAMIOTU

Niezależność i bliski kontakt z naturą we własnym M
preferuje 3% ankietowanych czyli zaledwie 7 osób
(3 K i 4 M). 
Większość schronisk PTTK posiada swoje pola
namiotowe, a nawet pola kamperowe, z dostępem
do toalet i natrysków. Wrzątek można otrzymać
nieodpłatnie lub też posiadając własną kuchenkę
turystyczną poczuć się kowalem własnego losu.
Cóż może być piękniejszego od rozgwieżdżonego
nieba, świergotu ptaszków o poranku lub szumu
pobliskiego strumyczka? 
Na taka przygodę niewielu z nas jest gotowych, a
właśnie dla nich w 35% obiektów rekomendo-
wanych przez Klub Zdobywców KGP jest miejsce
na namiot.

PARKINGI DLA TYCH CO ŚPIĄ
W AUCIE

BLISKOŚĆ
BARÓW/RESTAURACJI 

I SKLEPÓW

INNE

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

JP

Gdy priorytetem w doborze noclegu jest bliskość
szlaków może się okazać, że mały sklep czy
restauracja będą niezbędnym dodatkiem. I choć
zaledwie 1 pani i 3 panów czyli 1,7% ankietowa-
nych wskazało na to kryterium, śmiem twierdzić, że
jest ono bardzo istotne. Zapasowa bateria do
czołówki, gdy plany ulegną modyfikacji, proteinowy
batonik lub woda źródlana w upalne lato zakupiona
w pobliskim sklepie być może zapobiegną małżeń-
skiej awanturze.
Tradycyjny schabowy w restauracji lub barze i
zimne piwko na zakończenie dnia po trudach
górskiej wędrówki to recepta na udany męski
wypad.

Kolejne kryterium to bezpieczny parking na nocleg
w samochodzie, zaproponowany przez jednego z
naszych forumowiczów. Pomysł podchwyciło 2
innych panów i tym sposobem 3 głosy tj. 1,3%
ankietowanych zostały oddane na to ekstremalne
nocowanie.

Ostatnie kryterium umieszczone w ankiecie stanowi
wielką niewiadomą. I choć nie potrafię powiedzieć
co kryje się pod hasłem "inne" wiem, że 3 panie i 3
panów czyli 2,6% wszystkich ankietowanych ma
swoje własne przemyślenia w zakresie wyboru bazy
noclegowej.
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Opublikowane dane są wyłącznie moją prywatna
i subiektywną interpretacją ankiety, z którą nie
trzeba się zgodzić.

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


Skrzyneczki 
na szczytach KGP

   Domki na szczycie to projekt, który został
rozpoczęty w 2017 roku podczas Festiwalu
Przyjaciół z Gór, który klub organizował z okazji 20-
lecia istnienia KGP. Pierwszym szczytem, na którym
została zawieszona klubowa instalacja stała się
Mogielica. Pierwsza skrzynka nie wytrzymała  roku.
Warunki atmosferyczne i mocne eksploatowanie
obnażyły niedoskonałości w projekcie. Zmieniliśmy
materiał z deski na sklejkę. Zawiesiliśmy przed zimą
tego samego roku skrzynkę, właśnie ze sklejki na
Wysokiej. Był to strzał w dziesiątkę. Sklejka jest
dużo trwalsza i nie pracuje tak mocno przy zmianie
wilgotności.  W międzyczasie zawieszona została
nowa skrzynka na Mogielicy. Na klubowej wyprawie
uzbroiliśmy w skrzyneczki Rudawiec i Kowadło.
Następnie był Lubomir, Wielka Sowa, Skalnik i
Łysica. Wszystkie te instalacje są oficjalnie
zgłoszone do zarządcy terenu. Klub Zdobywców
uzyskał oficjalne zgodny na umieszczenie domków
na pieczątki. 
   Po kilku latach użytkowania widzimy, że projekt
ten  ma  sens,  a  domki   nie    wymagają  częstego 

serwisowania. Zapadła więc decyzja o powiększeniu
rodziny domków. Wymiary zostały pobrane. Tym
razem wykonania projektu podjął się Tomasz Prorok,
który dzięki uprzejmości Mariusza Wdowiaka
właściciela warsztatu, mógł zrealizować projekt
domków klubowych. Dziękujemy za zaangażowanie
się w to przedsięwzięcie. Niesamowity kawał roboty.
Mamy, aż osiem nowych domków, które niebawem
zaczną się pojawiać na szczytach KGP.  

12



13

   W pierwszej kolejności nasze kroki prawne
skierowaliśmy w kierunku Kłodzkiej Góry, Orlicy i
Wysokiej Kopy. Na Wysokiej Kopie instalacja jest
koordynowana z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska i z Nadleśnictwem Szklarska Poręba.
Sporo tam się zmieni, ale o tym w następnym
numerze. Na Orlicy UM Duszniki Zdrój wziął na
siebie koszty i przygotowanie domku na pieczątki.
Już niebawem znajdzie się on przy wieży
widokowej. Szczyt jednak nadal obowiązuje i zdjęcie
robimy sobie po czeskiej stronie przy pomniku.
Słupek "żółty" na Kłodzkiej Górze jest przypisany do
Klubu i na nim pojawi się nowa skrzyneczka z nową
pieczątką. Ruszamy na jej zawieszenie w piątek 17
września o godzinie 10:00 z Przełęczy Kłodzkiej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w tej wyprawie. W dniu 19 września planowo będą
wymieniane domki na Rudawcu i Kowadle. Stare
domki zostaną wyremontowane i zastąpią domki na
Mogielicy i Wysokiej, które trafią do naprawy, aby w
przyszłości posłużyć do podmiany remontowej
domków z innych szczytów. Odliczając domek
przeznaczony na Wysoką Kopę pozostały nam 4
nowe domki.  

Jeżeli macie pomysł, gdzie jeszcze domki można
zawiesić i gdzie by się bardzo przydały to
zapraszamy do komentowania pod postem
dotyczącym tego numeru KGP.

ŁuL



Burak to jedno ze starszych warzyw, jakie przywitaliśmy na świecie. Drzewo genealogiczne tego warzywa
sięga minimum 4000 lat i przeszło od tamtych czasów długą drogę. Począwszy od buraka dzikiego do tego
tradycyjnego, którego znamy obecnie. Burak pomimo swych krągłych kształtów jest bardzo wskazany w
diecie - 100 g ma jedynie 43 kcal.

Podr�że kulinarne
Carpaccio z buraków 
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Ile wiemy o buraku? Myślę, że niewiele. Dodatkowo nie przepadamy za nim, bo brudzi nam ręce
i nie każdy lubi go przygotowywać, a to duży błąd. Dlatego dziś pod lupę biorę buraka.

Carpaccio z buraków 

Czegoś wstydzi się szalenie,
a więc chowa się pod ziemię.
I już taka w nim natura,
że czerwony jest jak ... BURAK

Możliwości jest wiele np. zupy w tym chłodnik, sałatki, pieczony burak jako dodatek do dania głównego,
pesto buraczane, naleśniki, kopytka buraczane, czy koktajle, smoothie. Nie można zapominać o burakach
konserwowych, ale także i o burakach kwaszonych. 

Lubię przekąski z polskich produktów – a burak w towarzystwie rukoli świetnie się sprawdza na naszym
stole. Rukola rośnie na działce w ilościach hurtowych, więc będzie mi towarzyszyła w niejednym przepisie.
Przepis na przekąskę jest bardzo prosty i świetnie się sprawdza, gdy ktoś planuje nas odwiedzić.

Ciekawe, czy mój tytułowy bohater się jeszcze bardziej zaczerwieni, jak napiszę o nim.
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KasiaSmacznego!

3 buraki upieczone w skórze w piekarniku
ser oscypek
prażone na suchej patelni pestki słonecznika
1 łyżka octu jabłkowego
po garści mrożonych malin i jeżyn
sól, pieprz

Składniki:

Przygotowanie:
Do miksera/thermomiksa wrzucam maliny, jeżyny, dodaję łyżkę octu jabłkowego i rozdrabniam. Następnie
masę przekładam do rondla (może być patelnia) i lekko podgrzewam. Przecieram przez sitko i gładką masą
polewam plastry buraków. Zostawiam je na 1 h, żeby przeszły smakami malin i jeżyn.

Na początku układam rukolę
Następny w kolejce jest oscypek pokrojony w cienkie plastry
Na ser kładę zamarynowane plastry buraka
Delikatnie polewam sosem
Posypuję prażonymi pestkami słonecznika.

Gotowe, teraz pozostaje ułożenie składników na talerzu według własnego gustu.
1.
2.
3.
4.
5.

Przygotowanie:
Upieczone buraki, obieram ze skóry, kroję w plastry (żeby miały taki sam kształt wycinam je czasami
okrągłym rantem, ale można ten etap pominąć) i wrzucam do miski. 

Sos do marynowania buraków

MAPA/PLAKAT KGP



„28 marzeń - niepełnosprawni w drodze na
szczyt” to niesamowite przedsięwzięcie i choć
mija rok od jego zakończenie wciąż nie mogę
wyjść z podziwu dla Ciebie i wszystkich osób
zaangażowanych w realizację tego pomysłu. 
Czy mógłbyś w kilku zdaniach przybliżyć
naszym klubowiczom i czytelnikom ideę tego
projektu? 

Wywiad numeru
 Rozmowa z Romanem Jankowskim

pomysłodawcą Projektu „28 marzeń -
niepełnosprawni w drodze na szczyt” 

o realizacji projektu i kolejnych marzeniach

pasjonat gór, męcząc się na szlakach -
wypoczywa 
"górskie" motto zawiera się w słowach
piosenki zespołu KSU "Za mgłą" - "zmęczony
wspinaczką człowiek staje się inny [...]" 
kibic sportowy (wychowany na speedway'u,
dla niego żużlowcy to ludzie ze stali, a
zapach metanolu działa jak narkotyk) 
interesuje się historią 
uważa, że warto (czasami) podejmować
ryzyko, warto próbować, by później nie
żałować 
pracuje w PSONI w Działdowie od 2007 roku 

   Roman Jankowski
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Pomyślałem jednak, że jak nie spróbuję to... będę
mógł mieć żal do samego siebie. To wezwanie
pchało mnie dalej. W ciągu kilku dni powstał ogólny
zarys wędrówki po Koronę. 
Idea tego projektu, którego adresatami od samego
początku były osoby niepełnosprawne (podopieczni
naszego działdowskiego ośrodka) została zawarta w
3 słowach "BYĆ - MÓC - DZIAŁAĆ". 
Założeniem było pokazanie, że osoby niepełno-
sprawne są pełnoprawnymi członkami społeczeń-
stwa; zmagają się z wieloma swoimi problemami,
ale także mają swoje pragnienia, marzenia.
Chciałem pokazać, że takie osoby nie tylko SĄ, ale
też i MOGĄ i CHCĄ być w świecie, chcą się go
uczyć, poznawać, doświadczać; chcą się z nim
komunikować.

Ten projekt to była (i jest nadal) niesamowita
przygoda i pozytywne doświadczenie. Zrodził się w
mojej głowie :-) dosłownie w ciągu kilku pierwszych
dni września 2019 roku. Impulsem było wewnętrzne
pragnienie zorganizowania jakiegoś wyjazdu dla
naszych dzieciaków. Po chwili wiedziałem, że chcę
zabrać ich w góry, a właściwie na 28 szczytów.
Szaleństwo mieszało się z niepewnością. 



Celem było budowanie poczucia własnej wartości u
takich osób. Chciałem dzięki temu pokazać, że
nasze dzieciaki (nie chce ciągle pisać niepeł-
nosprawni) nie tylko SĄ, nie tylko MOGĄ i CHCĄ,
ale też DZIAŁAJĄ tj. podejmują wyzwania; dzięki
naszemu wsparciu (towarzyszeniu) są w stanie iść
w nieznane, odkrywać tajemnice; pokonywać włas-
ne słabości i ograniczenia... 
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W projekt zaangażowanych było mnóstwo zna-
nych i mniej znanych osób. Relacji z tego przed-
sięwzięcia w mediach i mediach społecznoś-
ciowych było bardzo dużo. Można było śledzić
każdą kolejną Waszą wyprawę, kibicować Wam,
a nawet się do niej przyłączyć. Czy wdrażając w
życie swój plan przypuszczałeś, że tylu życzli-
wych ludzi spotkacie na swojej drodze? 
Realizacja tego projektu, na etapie kreślenia
schematu, miała wyglądać zupełnie inaczej. Ten
projekt miał być lokalnym wydarzeniem, chociaż
szukałem wsparcia w całej Polsce. Nie przypusz-
czałem, że rozrośnie się on do takich rozmiarów; że
stanie się wydarzeniem, o którym będzie się mówiło
w całej Polsce (i nie tylko), w ogólnopolskich
mediach; że zaangażuje się w to wydarzenie tyle
osób, instytucji, firm, znanych osób, którzy stali się
ambasadorami projektu...

Tu Cię zaskoczę: moim zdaniem Rysy nie były
najtrudniejszym szczytem. Mieliśmy za sobą 27
szczytów, a wiesz doskonale, że w Koronie znajdują
się niższe, ale niezwykle trudne i wymagające
szczyty. One jednak dały nam potężna lekcję
pokory i samopoznania. 
Stając u stóp Rysów (Popradzkie Pleso) wiedzie-
liśmy (przynajmniej w części) jak się za nie zabrać.
Wiedzieliśmy, że przed nami ogromny wysiłek, ale
nie szliśmy sami. Byli z nami nasi Przyjaciele -
ambasadorzy, ratownicy TOPR. Ich obecność i
wsparcie okazały się bezcenne. Bez nich nie
dalibyśmy rady. 
Podczas podchodzenia na Rysy spotykaliśmy się z
ogromną życzliwością postronnych osób. To nas
dodatkowo uskrzydlało. I co najważniejsze -
stanęliśmy na Rysach, a właściwie ONI (nasi młodzi
bohaterowie) stanęli. Wysiłek, jaki podjęli i któremu
sprostali malował się na ich twarzach. Ale o wiele
większa była radość i duma jaka ich (i nas zresztą
też) rozpierała. W powietrzu unosiło się echo słów
(słów Dorotki, jednej z uczestniczek - ciągle je
powtarzała, brzmiały one jak mantra) "damy radę".
Wszyscy mogliśmy w tej jednej chwili powiedzieć
"Daliśmy radę". To był ten moment, by popłynęły
szerokim strumieniem łzy … szczęścia.

Zdecydowanie najtrudniejszą górą do zdobycia
były Rysy. Był to Wasz ostatni szczyt. Wiem, że
byliście kondycyjnie bardzo dobrze przygo-
towani, ale również pozyskaliście cały sztab
opiekunów do tego wejścia. Mógłbyś nam
opowiedzieć jak przebiegało zdobywanie tego
szczytu? 

https://poczta.interia.pl/next/?uid=a1bddb2310089daa#/folder/1/thread/7931


Zakończenie Projektu „28 marzeń - niepełno-
sprawni w drodze na szczyt” odbyło się w Zako-
panem. Dokładnie pamiętam ten dzień. Ogromna
radość uczestników projektu, a także łzy radości
w oczach rodziców dzieci, którzy cały czas
mocno Was wspierali. Niektórzy z nich po raz
pierwszy w życiu widzieli Tatry. Jak uczestnicy
wspominali ten dzień już po powrocie do domu?
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Ten dzień, a właściwie należałoby powiedzieć TE
DNI, dni spędzone na szlakach uwieńczone
wejściem na Rysy, wykuwały nam wszystkim
charaktery i zapisywały się trwale w naszych
głowach. Długo, długo po zakończeniu projektu i
powrocie do domów (do pracy i nauki) wspomi-
naliśmy tamte chwile, analizowaliśmy poszczególne
wyprawy, problemy i radości, to wszystko co działo
się na tych 28 szlakach po 28 marzeń. Rysy
oczywiście były momentem eksplozji wszelkich
pozytywnych emocji, ale każdy pozostały dzień na
szlaku był niesamowity, jedyny i niepowtarzalny.
Filmy, zdjęcia, artykuły, strony internetowe,
publikacje prasowe itp. pomimo upływu czasu stale
są odwiedzane. Nie chcemy zasypać "kurzem
zapomnienia" tamtych chwil i emocji. One dodają
nam skrzydeł i przypominają, że warto marzyć.

Fot. Rafał Masłow

http://itp.pomimo/


Teraz przed Wami kolejny fantastyczny projekt.
„28 marzeń - niepełnosprawni w drodze na Hel ”.
Tym razem to nie góry, a wybrzeże i wyprawa
rowerowa szlakiem latarni morskich. Skąd
pomysł? 
Ta edycja stała się naturalnym efektem sukcesu
edycji górskiej. Rodzina "28 marzeń" jaka się na
przełomie 2019-2020 roku zrodziła chce żyć
i...marzyć dalej. Nie wyobrażaliśmy sobie, by po
KGP miało się to wszystko zakończyć. Poza tym
wiele osób, jeszcze podczas "górskich marzeń",
widząc "ogień" w naszych oczach, pytało nas "co
dalej?". To było też inspirujące. Mimo wszystko to
tzn. pomysł na 2.edycję, nie było wymuszone.
Wręcz przeciwnie, przyszło to bardzo naturalnie. 
A dlaczego rowery? Chcemy pokazać niepełno-
sprawnych z innej strony, w odmiennej od górskiej
aktywności. Pokazać tym samym, że można
spełniać się w różnych okolicznościach. Marzenia
mamy różne. Ważne jednak, że można je spełniać.
Przynajmniej warto próbować!!! 
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Czy kiedyś w przyszłości wrócicie na górskie
szlaki? 
Mam taką ogromną nadzieję :) 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP

Wszystkich czytelników zapraszam do zapoznania
się ze szczegółami zakończonego już projektu na
stronie www.28marzen.pl.
A w imieniu organizatorów nowego projektu do
lajkowania https://www.facebook.com/28marzen/ i
śledzenia "morskich" poczynań. 

http://www.28marzen.pl/


Moja Korona
Turbacz 1310 m n.p.m.

 

O sobie: 
- zawodowo nauczyciel 
- prywatnie mama 
- lubię czarną kawę i czerwone wino 
- w wolnym czasie czytam kryminały
  i układam puzzle 
- nade wszystko kocham góry!
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   Pomysł przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego zaczął we mnie kiełkować na jesień ubiegłego roku,
pomysł skompletowania przy okazji KGP dopiero trzy tygodnie przed wyjściem na szlak. Na trasie
najdłuższego szlaku długodystansowego w Polsce znajdują się trzy szczyty zaliczane do Korony Gór
Polski: Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim, Turbacz (1310 m n.p.m.) w Gorcach i
Radziejowa (1266 m n. p. m.) w Beskidzie Sądeckim. W bliskim sąsiedztwie czerwonego szlaku, bo
zaledwie 15 minut od Przełęczy pod Tarnicą w Bieszczadach, znajduje się najwyższy punkt polskiej części
Beskidów Wschodnich -Tarnica (1346 m n.p.m.)

Zapraszam do mojego świata górskich wspomnień, wchodzę ponownie na Turbacz. 
Tak, to nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz... ale od początku. 

1 szlak
3 województwa
4 Parki Narodowe
5 miejscowości zdrojowych
3 szczyty do KGP
ponad 22 tysiące metrów sumy przewyższeń
21 dni i 519 km szczęścia!



   Podejście na Turbacz zaczynam z Przełęczy Knurowskiej, a właściwie z Krościenka nad Dunajcem mając
już tego dnia 23 km w nogach. Jest to mój 14. dzień wędrówki. Trzymam się czerwonego szlaku, chociaż
na Turbacz można wejść właściwie z każdej strony, przy Schronisku PTTK krzyżują się bowiem 4 szlaki. 

   Od strony Przełęczy podejście jest
zalesione, początkowo łagodne,
przyjemne i niezbyt wymagające.
Szybko dochodzę do bardzo
stromego zbocza, a plecak wydaje
się być coraz cięższy. Dodatkowo
wędrówkę utrudnia ścinka, znaków
albo nie widać, albo daje się je
zauważyć wśród już ściętych drzew. 

Na polanie znajduje się miejsce odpoczynku oraz tablica z opisem widocznych z tego miejsca szczytów. Ja
od razu dostrzegam wieżę na Magurkach. W pierwszej chwili pomyślałam, że to wieża na Lubaniu, którą
mijałam kilka godzin wcześniej, ale przecież nie mogła by być tak blisko. Jeszcze chwilę napawam się
pięknem wokół i ruszam dalej na Kiczory. 

   Po niespełna dwugodzinnym
marszu przekraczam granicę
Gorczańskiego Parku Narodo-
wego, nadchodzi czas na oddech
i nagroda w postaci pięknej
panoramy. Z Zielenicy rozlega się
widok m.in. na Beskid Sądecki i
Pieniny. 

   Za wniesieniem szlak łagodnieje i znów biegnie przez las, a krajobraz jest już typowo gorczański i jakże
odmienny od tego sprzed dwóch trzech dni. Szybko na horyzoncie pojawia się Długa Hala i pasące się na
niej owce, a powyżej meta - schronisko. Dodatkowo ucztą dla zmysłów był przepiękny tego dnia zachód
słońca. 
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   Docieram do celu. Czas posiłku i regeneracji jest dla turysty świętością. Z sali kominkowej schroniska tym
razem nie widać Tatr. Mimo pięknej pogody widoczność nie jest najlepsza. Ale przywołuję w głowie obrazki
sprzed roku. Bo najpiękniejsze zdjęcia robi się oczami. 



P.S. Turbacz zdobywam ponownie następnego dnia rano.
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       Ania Sakowska

Przebieg trasy: 
Przełęcz Knurowska - Schronisko PTTK Turbacz

Jeśli i Ty na łamach naszej gazety chciałbyś podzielić się z nami swoimi wspomnieniami ze zdobywania
szczytów Korony Gór Polski to zapraszamy do kontaktu z klubem. 

      Redakcja



Spośród obrazków wybierz te rzeczy, które spakujesz do swojego plecaka
idąc na wycieczkę w góry.

Rozwiązanie wpisz jako komentarz na
klubowym Facebooku pod postem bieżą-
cego numeru KGP. 
Wśród pierwszych dziesięciu odpowiedzi
rozlosujemy maskotkę - breloczek oraz
kilka niespodzianek ufundowany przez
Lasy Państwowe.
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ZADANIE DLA MALUCHA



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

czę�� II

1.Zlot Górski Korony Gór Polski odbył się dotąd:
a) 1 raz
b) 2 razy
c) 3 razy
2.Tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski przyznaje:
a) Komisja Weryfikacyjna KGP
b) Zarząd Klubu Zdobywców Korony Gór Polski
c) Loża Zdobywców
3.Potwierdzeniem zdobycia koronnego szczytu jest:
a) Zdjęcie na szczycie
b) Pieczątka
c )Zasada opisana w aktualnie posiadanej książeczce KGP
4.Do koronnych szczytów zaliczono Chełmiec a nie Borową ponieważ:
a) Błędnie przyjęto wysokość Chełmca razem z wieżą
b) Pomiary wysokości Borowej nie są potwierdzone
c) Borowa nie leży w Górach Wałbrzyskich
5.Maksymalną liczbę krotnego zdobycia KGP określono na:
a) 10
b) 15
c) 20
6.Wejście na Rysy zaliczane jest:
a) Tylko od polskiej strony
b) Tylko w okresie od 15 czerwca do 1 listopada, jeśli wejście nastąpiło od strony słowackiej
c) Trasa wejścia nie ma znaczenia
7.Czy można legalnie zdobyć szczyt Skopca?
a) Nie, ponieważ leży poza szlakiem
b) Tak, ale tylko w dzień, ponieważ leży na terenie Parku Narodowego
c) Tak
8.Na szczycie Skalnika znajduje się punkt widokowy:
a) Nie
b) Tak
c) Był, lecz platforma została zdemontowana
9.Muzykę do hymnu klubowego napisał:
a) Janusz Sapa
b) Jest to polska melodia ludowa 
c) Jest to utwór „Auld Lang Syne”
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10.Wielokrotni zdobywcy KGP otrzymują:
a) Odznakę, dyplom i legitymację
b) Odznakę i dyplom
c) Tylko dyplom
11.Prawdziwe zdanie dotyczące Wysokiej Kopy i Tarnicy to:
a) Wysoka Kopa i Tarnica leżą poza szlakiem
b) Są to najbardziej oddalone koronne szczyty
c) Oba leżą w Parku Narodowym
12.Zdobycie wszystkich szczytów w okresie od 21 grudnia do 21 marca:
a) Uprawnia do tytułu Zimowego Zdobywcy KGP
b) Jest niezgodne z regulaminem Klubu
c) Uprawnia do tytułu Zdobywcy KGP
13.Pierwszym szczytem opisanym w klubowym czasopiśmie internetowym w cyklu
„Szlakami KGP” była:
a) Wielka Sowa
b) Łysica
c) Mogielica
14.Wyprawy klubowe zostały zawieszone z powodu:
a) Zbyt dużej ilości członków
b) Całkowitego przejścia działalności Klubu na platformę elektroniczną
c) Epidemii COVID-19
15.Odpoczywając w schronisku na Magurce Wilkowickiej najprawdopodobniej za chwilę
zdobędę:
a) Babią Górę
b) Czupel
c) Skrzyczne
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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.



   Ale do brzegu, albo raczej do szlaku... Zabierzemy Was dzisiaj w nasze bliskie rejony, a mianowicie do
Czernichowa skąd dotrzemy do Czupla – najwyższego szczytu w Beskidzie Małym.

BLOGOWY KĄCIK

   Jesteśmy parą, która od zawsze mieszka na Śląsku, więc do gór mamy „rzut beretem”. Grzechem byłoby
nie wykorzystywać tego faktu, dlatego góry to zawsze była jedna z najczęściej wybieranych przez nas form
spędzania aktywnego czasu.
W ubiegłym roku, gdy świat był pogrążony w lockdownie zaczęliśmy przeszukiwać Internet, by znaleźć
sposób na podróżowanie, omijając konieczność rezerwacji noclegów (które wtedy były zawieszone). Tak
oto odkryliśmy projekt Korona Gór Polski. Bez chwili zastanowienia książeczki zostały zamówione i nasza
znajomość z górami zaczęła się już bardziej na poważnie.
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   Wiecie, co nas tak kręci w tym zdobywaniu
Korony? To, że Korona „zmusza” nas do
odkrywania nowych górskich rejonów. Zawsze
jeździliśmy w okolice Wisły, Szczyrku (bo najbliżej)
lub Zakopanego (bo najbardziej popularne). Aż tu
nagle odkryliśmy, że jest coś takiego jak Korona
Gór Polski i wtedy otwarły się nam oczy – że wow,
przecież mamy jeszcze tyle innych pięknych pasm
górskich w Polsce! Jeszcze w tamtym roku, przed
Covidem, góry były dla nas jedynie pomysłem na
jednodniowe wypady, podczas gdy teraz
zaczynamy coraz bardziej dostrzegać piękno
naszego kraju i już niedługo ruszymy w kierunku
zupełnie nieodkrytych przez nas pasm górskich – i
to nie tylko na jeden dzień.

Czupel - szczyt o dwóch wierzchołkach :)



   Z Żor, gdzie mieszkamy dotarliśmy do Czernichowa w godzinkę. Podróż z Katowic to około 1h 20minut
jazdy natomiast z Krakowa czy Częstochowy to około 2h – nic, tylko wsiadać w auto i ruszać na
jednodniowy wypad w Beskid Mały!
   Czupel to pod względem wysokości 9. szczyt w Koronie Gór Polski, dlatego jest to świetna propozycja dla
osób, które chcą aktywnie spędzić czas, ale nie nastawiają się na bardzo intensywną wędrówkę.

   Około godziny 11:00 parkujemy na bezpłatnym parkingu
przy rzece Soła, skąd dosłownie mamy kilka minut do
szlaku. Zaraz obok jest również sklep, który odwiedziliśmy
w ramach „nagrody” w drodze powrotnej – ale o tym może
później.
   Nasz wybór padł na szlak niebieski o długości 4,2 km w
jedną stronę i miał nam zająć łącznie około 3 godziny.
Szlak już na samym początku wymusił na nas lekką
zadyszkę, ponieważ początkowy odcinek prowadził mocno
pod górę. Lubimy takie „starty” i zawsze mówimy sobie, że
„rozgrzewka musi być”, co więcej dookoła mieliśmy piękną
polanę, co wynagradzało nasze dość szybkie poczucie
zmęczenia.

   Gdy skończyło się mocne podejście, zaczęło się robić coraz przyjemniej i mogliśmy już na spokojnie
podziwiać to, co dookoła nas. Trafiliśmy w dość ciekawą pogodę – był to kwiecień i wiosna rozkręcała się
już na całego. Mimo to, na szlaku zostało jeszcze trochę pozostałości po zimie w postaci śniegu. Cudowne i
zaraz nowe dla nas uczucie móc czuć już prawdziwe wiosenne ciepło na policzkach, jednocześnie rzucając
się śnieżkami.

Na trasie było dużo ludzi, rodzin z dziećmi. I
wcale nas to nie dziwi, ponieważ szlak nie jest
wymagający, a widoki są naprawdę bardzo
ładne – w sam raz na rodzinną wędrówkę.
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   Po około 1h 40min dotarliśmy do szczytu, który wcale nie wyglądał jak typowy szczyt. Śmiało możemy
stwierdzić, że jeśli ktoś się za bardzo zagada, może go nawet przeoczyć. Na szczycie nie ma żadnego
schroniska, nie ma też dużej przestrzeni dookoła, jak to zazwyczaj bywa. Jest za to niewielkie miejsce z
ławeczkami – wyglądające jak specjalnie przygotowane miejsce na odpoczynek na trasie. 

Miało to swój urok, bo mimo tego, że było tam dużo ludzi,
czuło się taki górski klimat. Brak komercji, pani krzyczącej
„Pierogi raz!” – co oczywiście też ma swój klimat– tylko my-
turyści, przyroda i spokój. Często mogliśmy usłyszeć
rozmowy o Koronie – szczególnie urocze były dzieci, które
mimo młodego wieku już zapałały pasją do gór.

Cisza, spokój – jest pięknie, ale za to jest jeden mały
minusik – pieczątki tutaj nie znajdziemy. Tak więc, aby ją
zdobyć postanowiliśmy iść niebieskim szlakiem dalej – w
kierunku Magurki, gdzie znajdować się miało schronisko. 
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My niestety daliśmy się nabrać –
zobaczyliśmy zbiorowisko ludzi robiących
fotki przy tabliczce i wzięliśmy za pewnik, że
tu jest szczyt – bo przecież nieczęsto
zdarza się sytuacja, by były dwa szczyty.
Zdjęcie teoretycznie należy zrobić przy
tabliczce, która znajduje się kilka drzew
dalej. Co śmieszne, my staliśmy pod tym
„właściwym” szczytem nie będąc
świadomym, że TO TO :) ALE, uspokoimy
Was, oba miejsca są akceptowane przez
Lożę KZ KGP, więc jeśli, tak, jak my,
przeoczyliście prawdziwy szczyt – nie
ma konieczności wracania w celu
zrobienia prawidłowego zdjęcia – chyba
że będzie to Wasz pretekst, by znów
odwiedzić Beskid Mały :)

Musimy Was uprzedzić o jednej bardzo ważnej rzeczy,  a mianowicie Czupel
posiada dwa szczyty.  Tak,  nie żartujemy : )  

Jeden – ten samozwańczy (z żółtą tabliczką „Czupel”)  znajduje się w miejscu
odpoczynku z ławeczkami – tam, gdzie wielu turystów robi sobie przerwę,

natomiast ten „prawdziwy” zatwierdzony przez PTTK wiele lat temu 
znajduje się kawałek dalej  – w stronę Magurki,  
tam też znajduje się tabliczka z klubowym logo.

Trasa z Czupla do Magurki powinna była nam zająć około 2,5km (45minut). Taką też opcję wybierało
większość ludzi, których spotkaliśmy na trasie. Tym bardziej, że odcinek ten był w większości płaski – suma
podejść to zaledwie 73 metry. Po około 30 minutach ukazuje się naszym oczom schronisko, które oznacza,
że Magurka tuż tuż.

   Jeśli ktoś z Was wybiera się na Czupel z
Przełęczy Przegibek – czyli od drugiej
strony, zapewne zauważycie na swojej
drodze w pierwszej kolejności ten oficjalny
szczyt. I tu zapewne wielu turystów kończy
swoją wędrówkę na szczyt, nie wiedząc, że
minutkę dalej znajduje się drugi szczyt, przy
którym można sobie zrobić przerwę
odpoczywając na ławeczkach. Jak widać,
Czupel potrafi płatać figle – osoby, które idą,
tak, jak my, z Czernichowa mogą przeoczyć
oficjalny szczyt, ale w zamian za to
natrafiają na urocze miejsce odpoczynku.
Z kolei turyści idący od drugiej strony – np. z
Przełęczy Przegibek dotrą to oficjalnego
szczytu nie mając pojęcia o ławeczkach.



   Pieczątkę odnaleźliśmy na krzesełku na szczycie schodów. Podbiliśmy książeczki, zrobiliśmy fotkę i
ruszyliśmy z powrotem do auta. Nie skusiliśmy się na żadne dania w schronisku – byliśmy już całkiem
dobrze pojedzeni tortillami z kurczaka, które przygotowaliśmy sobie w domu – u nas tortille to taki MUST
HAVE na wszelakich wycieczkach. Szybkie do zrobienia, łatwe w konsumpcji i do tego przepyszne.
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   Według informacji na tabliczce informacyjnej, zejście z Magurki miało nam zająć 2 godziny. Finalnie na
parkingu byliśmy po około 1,5 godziny. Słońce pięknie grzało, ludzi już trochę mniej, co sprzyjało naszym
pogaduchom górskim. W chodzeniu po górach uwielbiamy, oprócz samego chodzenia, właśnie rozmowy. 
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   Czupel to nie jest szczyt, na którym będzie Wam zapierać dech w piersiach, jak na przykład w
Tatrach. Jest to niski szczyt, co jednak nie znaczy, że nie może Was niczym oczarować – wręcz
przeciwnie! Fakt, że szlak nie jest trudny powodował, że bardziej uważnie śledziliśmy wszystko, co
dookoła nas i ładowaliśmy swoje psychiczne akumulatory. Czupel, dziękujemy za piękny dzień, na
pewno wrócimy!

                                                                                          
 Karolina i Dawid, Podróżniki Dwa

   Przyroda, która jest wokół ma w sobie niesamowitą
magię, która powoduje, że rozmowy są głębokie, często
prowadzą do nowych pomysłów i spostrzeżeń. Na
zakończenie każdy z nas zafundował sobie mini
nagrodę w Stokrotce, która znajdowała się naprzeciwko
parkingu. To był bardzo udany dzień.

niebieski z Czernichowa
Poziom trudności: ŁATWY
szlak na początku prowadzi przez dłuższą chwilę mocno po górę, ale potem już jest
spacerkowo
idealny pomysł dla rodziców z dziećmi
ok. 3h wędrówki w dwie strony 
długość: 9km

SZLAK
PRAKTYCZNE INFORMACJE

bezpłatny parking przy rzece Soła
około 15 miejsc 
my spokojnie znaleźliśmy tam miejsce – byliśmy w weekend około 11:00
naprzeciwko jest Stokrotka, gdzie również jest kilka miejsc (raczej zachęcamy
parkować tam w ostateczności – nie widzieliśmy znaku o odholowywaniu, ale wiecie
jak to jest w takich miejscach)

PARKING I DOJAZD



G�rski wędrowiec
Pieniny na raz lub naraz
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Zaczynam wczesnym rankiem zostawiając auto na płatnym parkingu
w Jaworkach Białej Wodzie. Pierwsza godz. 3 zł, każda kolejna 2 zł.
Trochę to będzie kosztować jak chcę przejść całe Pieniny... No cóż...
Zostawiam te dywagacje i podchodzę do kapliczki, która znajduje się
za parkingiem (fot. nr 1). Odnajduję w niej figurę św. Jana
Nepomucena (fot. nr 2). Dobry znak. Mam nadzieję, że żadnych
opadów nie będzie chociaż pochmurno, a i w planie mam transport
promem i stateczkiem. Szlakiem żółtym chcę podejść na Przełęcz
Rozdziele skąd zaczynają się Pieniny. To 3 km z haczykiem... 

Po drodze przechodzę przez rezerwat przyrody „Biała Woda” (fot. nr
3) utworzony w 1963 roku jako rezerwat krajobrazowy, w którym
przedmiotem ochrony są przełomy doliny potoku Biała Woda oraz
naturalne murawy naskalne i reliktowe kolonie roślin wysokogórskich
(dębik ośmiopłatkowy, konietlica alpejska, pępawa Jacquina). 

FOT. NR 1

Taki właśnie miałem plan, zdobyć „Diament Pienin”, a pomysł pochodzi od PTTK Szczawnica.

FOT. NR 2 FOT. NR 3

Po około godzinie docieram na Przełęcz Rozdziele (Sedlo Rozdiel) 862 m n.p.m. (fot. nr 4), które wyznacza
początek (bądź koniec) Pienin. Zmieniam szlak na niebieski i wędruję wzdłuż granicy polsko-słowackiej (fot.
nr 5, 6, 7). Na szczęście pogoda poprawia się. 

Na ten krajobraz duży wpływ wywarła działalność człowieka od czasów Bolesława Chrobrego, który
przyłączył Spisz do Polski, a na przełomie XIV-XV wieku zaczęli przybywać osadnicy wołosko-ruscy, którzy
przynieśli w Pieniny typową dla Bałkanów kulturę pasterską. Wieś Biała Woda zamieszkiwana była przez
Łemków których w 1947 roku wysiedlono, a ziemię przejął Skarb Państwa rozwijając wypas owiec. Do tej
pory na terenie rezerwatu zauważyć można resztki fundamentów. 

FOT. NR 4



Po drodze przechodzę obok szczytu Wierchliczka
966 m n.p.m., później Smerekowa 1013 m n.p.m. i
po ok. 2 godz. docieram pod Wysoką 1050 m n.p.m.
Jak tu nie zdobyć naszego szczytu KGP (fot. nr 8).
Wchodzę trochę po skałkach, trochę po metalowych
schodkach. Jest pięknie. Słoneczko wyszło zza
chmur. Robię przerwę by nasycić się widokami (fot.
nr 9). Schodzę po tych samych metalowych
schodkach i następnie dalej szlakiem niebieskim
podążam wzdłuż granicy. Zdobywam Borsuczyny
939 m n.p.m., Durbaszkę 934 m n.p.m. Kusi by
zejść do schroniska, ale czas napięty, bo chcę
zdążyć na stateczek w Czorsztynie. 

FOT. NR 7

FOT. NR 5

FOT. NR 8

FOT. NR 10

Wędruję łąkami. Trasa bardzo widokowa. W oddali
Sokolica i Trzy Korony, na których mam nadzieję
być (fot. nr 10). W dole Jaworki, Szlachtowa, a
naprzeciwko Pasmo Radziejowej i Beskidu
Sądeckiego. Jest co oglądać. Zdobywam Wysoki
Wierch 898 m n.p.m. (fot. nr 11) odbijając na szlak
żółty i tu niespodzianka. Po stronie słowackiej
bardzo pomysłowy drewniany szlakowskaz z
nazwami bardzo znanych światowych szczytów np.
Mont Blanc 1095 km, Mount Everest 6016 km, a
najdalej to Aconcagua 12737 km (fot. nr 12).
Słowaccy dowcipnisie... 
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FOT. NR 6

FOT. NR 9
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Wracam na niebieski i delikatnie schodząc po niecałej godzinie jestem na Szafranówce 742 m n.p.m. (fot.
nr 13). Tu chciałem zrobić przerwę na późne śniadanie, ale tłok taki, że rezygnuję. No tak, na pobliską
Palenicę 722 m n.p.m. dociera Kolej Linowa. Robię kilka zdjęć i schodzę do Szczawnicy schroniska PTTK
„Orlica”. Dłuższa przerwa by coś zjeść i uzupełnić elektrolity bursztynowym napojem z pianką. Od razu
lepiej, można iść dalej. Przechodzę obok muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, ale nie zwiedzam.
Chcę zdążyć na wspomniany wcześniej stateczek. 

FOT. NR 11 FOT. NR 12

FOT. NR 14

FOT. NR 13

Przepływam promem na drugą stronę Dunajca (fot.
nr 14) i opuszczam Małe Pieniny. Podchodzę cały
czas szlakiem niebieskim pod Sokolicę 747 m n.p.m.
Podejście strome, ale opłaci się. Widoki na przełom
Dunajca przepiękne (fot. nr 15, 16). Jest tłoczno i
trzeba przepychać się do barierki. Jest jeszcze jeden
powód zdobycia Sokolicy. Jest to chyba najbardziej
znana sosna reliktowa. Teraz już z jedną gałązką
(fot. nr 17). Można by rzec symbol Pienin, bo jestem
już w Pieninach Właściwych. Jeszcze rośnie.
Pozostała część znajduje się w muzeum przy
dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w
Krościenku (fot. nr 18). 

FOT. NR 15

Najstarsze okazy rosnące na grani osiągają wiek 550 lat. Schodzę na Przełęcz Sosnów 655 m n.p.m.,
zdobywam Czertezik 772 m n.p.m. również z punktem widokowym na przełom Dunajca. Przechodzę przez
Burzana 724 m n.p.m., Bańków Gronik 678 m n.p.m., przechodzę przez Pieniński Potok 678 m n.p.m. i
docieram na Przełęcz Szopka 779 m n.p.m., by zdobyć Trzy Korony 982 m n.p.m. Jest godzina
popołudniowa, więc nie ma już takiego tłoku. Można w miarę na spokojnie dotrzeć po metalowej kładce na
punkt widokowy. Jest co oglądać (fot nr 19, 20). Widać moją przebytą trasę jak i tę, która pozostała mi
jeszcze do końca. Powietrze nie jest już takie przejrzyste jak do południa. Robi się duszno i nadciągają
ciemne chmury. Czyżby burza?!? 



FOT. NR 16 FOT. NR 17
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FOT. NR 18

FOT. NR 20

FOT. NR 19

Jan Nepomucen z kapliczki w Białej Wodzie obiecał,
że padać nie będzie i tej wersji się trzymam. Więcej
wiary... Z powrotem schodzę na Przełęcz Szopka
(Chwała Bogu) 779 m n.p.m. i idę w stronę
Przełęczy Snozka, ale do Czorsztyna. Na Przełęczy
Osice 668 m n.p.m. wychodzę z lasu (fot. nr 21), by
przejść dość ruchliwą drogę do Sromowców
Wyżnych. Na Hali Majerz zdobywam Majerz 689 m
n.p.m. To kolejny doskonały punkt widokowy.
Dostrzegam wieżę widokowym na Lubaniu 1211 m
n.p.m. w Gorcach (fot. nr 22), a z drugiej strony
Jezioro Czorsztyńskie, do którego zmierzam i
Pieniny Spiskie (fot. nr 23). Spieszę się by zdążyć
na ostatni stateczek do Niedzicy. Jest późne
popołudnie, gdy dochodzę do Czorsztyna. Ulicą
Zamkową idę w stronę zamku (już zamknięty) i dalej
do przystani „Harnaś” (fot. nr 24, 25). Jest, udało
się. Na statku odpoczywam, czuję zmęczenie. 
W Niedzicy zamek już dawno zamknięty to pierwsze
kroki kieruję w stronę restauracji, czas na
obiadokolację i napój z pianką. Przeszedłem
Pieniny Właściwe, teraz czas na Pieniny Spiskie.
Odzyskuję siły, mogę iść dalej... Robi się późno,
„kocim krokiem podchodzi szarówka” przypomina mi
się tekst z piosenki. Wyciągam czołówkę, od razu
lepiej. 

FOT. NR 21
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FOT. NR 22

FOT. NR 25

FOT. NR 23

FOT. NR 24

Ulicą Profesorską szlakiem czerwonym idę na górę Tabor 617 m n.p.m., gdzie jest podświetlony maszt
przekaźnikowy (fot. nr 26), a za nim wiata widokowa na jezioro i okolicę. Jest ciemno to widać tylko
światełka okolicznych miejscowości (fot. nr 27). Wchodzę w las i od czasu do czasu muszę przedzierać się
przez chaszcze. Widocznie ta część Pienin mniej uczęszczana. Mijam skrzyżowanie szlaku żółtego z
Falsztyna do Łapsze Niżne, a następnie nowo wytyczony zielony szlak do Frydmana wytyczony przez
Oddział PTTK „Gorce” w Nowym Targu z inicjatywy Stowarzyszenia Frydmański Sypaniec, które promuje
bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne tej części Spisza. 

FOT. NR 27FOT. NR 26

Zdobywam Żar 883 m n.p.m. (fot. nr 28) niesłusznie zwany Braniskiem (taki napis na tabliczce z nazwą),
na którym znajduje się platforma widokowa. Po ciemku to raczej nic nie zobaczę... Zaraz za Żarem
znajduje się kolejny punkt widokowy skałka Baszta oraz jaskinia Dziura Mutiego. Po chwili ostro schodzę w
dół. Trzeba uważać, by po ciemku nie zahaczyć o kamienie i wystające korzenie. Na szczęście jest sucho.
Widać zabudowania Jurgowskich Stajni. Asfaltem idę w stronę Dursztyna. Po drodze z łąki obszczekują
mnie owczarki podhalańskie. Pomiędzy nami jest rów to nie przeskoczą... 



37

FOT. NR 30

W Dursztynie mijam kościół pw. św. Jana Chrzciciela
(fot. nr 29) i zmieniam szlak na zielony do Krempach.
To już ostatni odcinek. Pozostało ok. 1,5 godz., by
dojść do końca Pienin czyli do mostu na rzece Białka
i niecałe 2 godz. do Nowej Białej. Nie zwlekam,
końcówka dodaje sił. Na wysokości cmentarza
zakręcam w lewo i łąkami docieram do grupy skałek
„Dursztyńskie Skałki”.  Po ciemku mało co widać, a
jestem już tak zmęczony, że nawet nie zatrzymuję
się. Z powrotem wchodzę na asfalt i wzdłuż
Durściańskiego Potoku docieram do Krempach, a za
dłuższą chwilę jestem na moście przed Nową Białą
(fot. nr 30). To oznacza koniec Pienin. Udało się. 

FOT. NR 28

Robię kilka fotek, coś tam może wyjdzie. Pozostało mi ok. 15-20 min,
by dojść do parkingu przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
(fot. nr 31), gdzie czeka na mnie umówiony transport. Przy kościele
kapliczka z końca XIX wieku, a w środku figura św. Jana
Nepomucena (fot. nr 32). To mój patron na czas przejścia całych
Pienin. Powitał mnie, a teraz żegna. Obiecał brak deszczu i obietnicy
dotrzymał. Diament Pienin zdobyty, a przy okazji Mała i Wielka
Korona Pienin. Z trasy wyszło 54 km.

FOT. NR 29 FOT. NR 31

FOT. NR 32

Czy jest sens przejść całe Pieniny jedną trasą? 
Jak to mówią: „Rób jak uważasz albo uważaj jak robisz”... 
Każdy będzie miał swoje zdanie i swoje argumenty.

Tomasz Michalski



Remont 
wieży widokowej 
na Wielkiej Sowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 24
sierpnia 2021 r. wieża widokowa na Wielkiej
Sowie została zamknięta dla ruchu
turystycznego. Związane jest to z remontem
obiektu, który wstępnie potrwa do maja 2023 r.
Gmina Pieszyce podjęła wszelkich starań, aby
obiekt cieszył turystów przez kolejne lata. Na
wszystkie prace przeznaczonych zostanie
około milion złotych. 

Będzie jak nowa!
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Ostatni generalny remont obiektu został
zakończony w 2006 r., jednak wieża widokowa na
Wielkiej Sowie praktycznie każdego roku przed 1
maja przechodziła prace remontowe odświeżające
ją przed nowym sezonem turystycznym. Przyszedł
ten czas, że prace liftingowe to jednak za mało i
należy przeprowadzić kolejne generalne prace,
polegające przede wszystkim na zabezpieczeniu
murów przed przemakaniem i zamarzaniem.



- Cieszę się, że po wielu staraniach udało się
podpisać umowę na remont tego najważniejszego dla
Pieszyc obiektu turystycznego – mówi Dorota
Konieczna – Enozel – burmistrz Pieszyc. – Dużo
czasu poświęciliśmy na wybór odpowiedniej
technologii prac remontowych. Stan elewacji i
późniejsza trwałość jej wykonania to największa
trudność jeśli chodzi o ten obiekt. Z uwagi na
specyficzne warunki atmosferyczne dopuszcza się
też wyłączenia z terminu wykonania umowy okres od
listopada do marca, co znacznie wydłuża prace
remontowe.

Zakres prac, które realizuje firma ALTA Sp. z o.o.
specjalizująca się w remontach obiektów
zabytkowych, którym od czerwca 2018 r. jest także
wieża widokowa na Wielkiej Sowie, obejmuje m.in.:
remont ścian zewnętrznych, stolarki okiennej,
stropów żelbetowych, renowację stolarki drzwiowej,
stopni betonowych i stalowych schodów, instalacji
oświetleniowej i odgromowej oraz wykonanie tynków
wewnętrznych.
- Dodatkowym kosztem będą późniejsze prace
związane z remontem małej infrastruktury
turystycznej zlokalizowanej na polanie szczytowej
wokół wieży – dodaje burmistrz Pieszyc.
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Zamierzeniem gminy jest zmiana funkcjonowania
obiektu, tzn. zagospodarowanie jej parteru pod
kątem obsługi turystów, sprzedaży biletów wstępu i
informacji turystyczno-historycznej. Na balkon
widokowy powrócą również tablice opisujące
panoramy i okolicę szczytu Wielka Sowa, które
przygotowane zostały we współpracy z
Dolnośląskim Związkiem Parków Krajobrazowych.
Zmieni się także kolor elewacji, który powróci do
swojej pierwotnej barwy, czyli koloru szarego
(beton).

Dziś bilet wstępu na balkon widokowy wieży kupuje
około 40 000 turystów rocznie, dlatego na czas
remontu zachęcamy do „zerkania” przez kamery
zamontowane na Wielkiej Sowie (wielkasowa.eu
lub pieszyce.pl), ale także do sowiogórskich
wędrówek – nie tylko w kierunku Wielkiej Sowy,
która jako szczyt pozostaje oczywiście „otwarta”.
Jeśli szukacie ciekawych inspiracji do
sowiogórskich spacerów, znajdziecie je również na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Pieszyce – www.pieszyce.pl.

I, bardzo ważna informacja dla zdobywców
Korony Gór Polski - pieczątki potwierdzające
zdobycie szczytu znajdziecie w skrzyneczce
zlokalizowanej przy drewnianych rzeźbach trzech
sów na polanie szczytowej.



Historia wieży widokowej na Wielkiej Sowie ma swój
początek w 1886 roku. Wtedy na 2-metrowej
kamiennej podstawie wybudowano drewnianą wieżę
widokową. W takiej postaci wieża z przyczyn
technicznych przetrwała tylko do 1904 roku.
Postanowiono przebudować obiekt. Podjęto decyzję
o postawieniu żelbetonowej wieży. Inicjatorem
remontu była Federacja Towarzystw Górskich, w
której znaczny udział miał oddział pieszycki. Budowę
sfinansowano ze zbiórek pieniężnych, a
przedsięwzięcie powierzono firmie Bastänier &
George z Lipska. Kamień węgielny położono 1 lipca
1905 roku.

Krętymi schodami zewnętrznymi okalającymi cokół
można było dostać się do schodów wewnątrz wieży,
które prowadziły na kondygnację widokową z 14
otworami okiennymi. Następne 21 stopni schodów
prowadziło na górną platformę widokową budowli.
„Ogień wieży” rozpalany m.in. w dzień urodzin
kanclerza pochodził z zainstalowanego tutaj
reflektora acetylenowego.

40

Historycznie

Wysokość wieży wynosi 25 m, jej średnica na dole to
8, a na górze 4 m. Na parterze wieży urządzono izbę
pamięci, w której postawiono 90 cm popiersie
Bismarcka. W pomieszczeniu tym znajdowały się
również 3 kolorowe okna z witrażami
przedstawiającymi motywy z życia Bismarcka. 

Uroczyste otwarcie wieży odbyło się 24 maja 1906
r. Wieża Bismarcka przyciągała rzesze turystów. W
latach do I Wojny Światowej sprzedawano ok. 8
500 biletów wstępu rocznie. Rekordowym pod tym
względem rokiem był pierwszy po oficjalnym
otwarciu rok – wówczas wieżę odwiedziło ok. 21
000 turystów (ok. 55 osób dziennie). W Górach
Sowich do 1939 roku powstało 7 tego typu
obiektów. 

Po 1945 roku wieżę oficjalnie przemianowano na
wieżę gen. Władysława Sikorskiego, następnie (w
1980 r.) na wieżę dr Mieczysława Orłowicza
(aktywnego działacza PTTK). Jednak obie nazwy
się nie przyjęły. Dziś to po prostu wieża widokowa
na Wielkiej Sowie.
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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.

Wstęp na wieżę od zawsze był płatny, wydaje
się więc, że przy tak licznych odwiedzinach
Wielka Sowa powinna na siebie zarabiać.
Jednak sytuacja polityczna, wojny światowe i
brak opieki nad obiektem powoli doprowadzały
wieżę do stanu, który mogliśmy obserwować
jeszcze do 2005 r. Do tego czasu kilka razy w
historii pojawiły się szanse i nadzieje na
remont, jednak kończyło się to tylko na
krótkookresowych pracach zabezpieczających
obiekt przed całkowitym zniszczeniem. Tak
było do 2006 roku, kiedy zakończył się
poprzedni generalny remont obiektu, którego
podjęło się miasto Pieszyce. 24 maja 2006 roku
można było świętować 100-lecie godnie
odnowionej jubilatki.

W tym roku minęło 115 lat od jej wybudowania i
liczymy na to, że w 2023 roku turyści będą
cieszyli się wieżą widokową „jak nową”.

Sławomir Szel



Na świecie zostało wyróżnionych ok. 900 gatunków
(o zgrozo!), ale na szczęście w Polsce występuje
zaledwie około 19 (uff, a może jednak nie). Przyjęty
został ich podział na twarde i miękkie. O tych
miękkich było kiedyś głośno w telewizji, zaatakowały
bowiem policjantów w Poznaniu. 

odstraszające kleszcze. Dlaczego kleszcze, choć
takie małe, są aż takie groźne? Bowiem
przenoszą patogeny, które wywołują u nas groźne
choroby zakaźne i pasożytnicze. 
                                 Oto kilka z nich:

MAŁE
NIEBEZPIECZE�STWO
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Często wybierając się na wycieczkę w lesie
pamiętamy, żeby spakować plecak, zabrać mapę i
odpowiednio się ubrać. Wsiadamy do auta,
docieramy do celu, a tam czyha na nas niemal
niewidzialne niebezpieczeństwo… kleszcz.

My tymczasem nic nie czujemy, bowiem kleszcz
poprzez ślinę „aplikuje” nam środek znieczulający.
Zbrodnia doskonała... czyż natura nie jest
niesamowita?!
Kleszcze przechodzą trzy fazy cyklu rozwojowego: 

larwa, nimfa i postać dorosła
(samiec lub samica). Na szcze-
gólną uwagę zasługują nimfy. Jeśli
planujecie zdobywać odznakę
„Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej” to
będziecie mieli okazję zobaczyć na
sobie mnóstwo kleszczy, a głównie
nimf. W drodze na te mało
uczęszczane szczyty, nimfy
czekają na swoich żywicieli i nie
przeszkadzają im nawet popularne
środki chemiczne – teoretycznie 

Kleszcz to pasożyt zewnętrzny
zwierząt, ale także ludzi, który
należy do grupy pajęczaków. Choć
jest bardzo mały, jest również
niezwykle groźny. Porównując go z
innymi groźnymi zwierzętami, to
ryzyko spotkania na swojej drodze
kleszcza jest znacznie większe, niż
np. niedźwiedzia czy wilka. Jeśli
bardzo nie lubi się kleszczy można
wyprowadzić się na Antarktykę –
tam podobno ich nie ma (jeszcze).

Natomiast kleszcze twarde to te
opancerzone. Pancerz różni się w
zależności od stadium rozwoju.
Jakie są te najpopularniejsze? To
kleszcz pospolity, łąkowy, psi i
jeżowy.
Jak już wyżej wspomniano sklasy-
fikowano je jako pajęczaki, bowiem
dorosły osobnik jak pająk ma
osiem odnóży (Wy też pomyśleliś-
cie o ośmiornicy ?!). 

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – inna
popularna choroba. To choroba, której następstwem
jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub
zapalenie mózgu. Skutki mogą być śmiertelne.
Leczenie jest obecnie wyłącznie objawowe, jednak
możemy się zaszczepić.
Większość  osób  w  zasadzie na tym by zakończyła 

Są pasożytami, bowiem żywią się naszą krwią, a
uczta naszym kosztem może potrwać nawet do 15
dni. Jak nas atakują? Osobnik wcina się w skórę
przy pomocy aparatu gębowego, wyglądem
przypominającego nożyczki, a następnie dzięki
ryjkowi z niewielkimi kolcami tworzy otwór w
ukrwionej tkance i zasysa wpływającą krew. 

Borelioza - chyba, najpopularniej-
sza i najczęstsza. To choroba za-
kaźna. Bakteria Borrelia burgdor-
ferii może zaatakować skórę, układ
nerwowy, stawy, serce czy narząd
wzroku. Jednak zacznijmy od tego,
że sam kleszcz musi być nosi-
cielem boreliozy. Podobno, aby
przenieść boreliozę na człowieka
kleszcz lub nimfa musi żerować
kilka godzin na nim. Oczywiście im
dłużej, tym niebezpieczniej.
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a tu niespodzianka: tularemia, babeszjoza zwana
psią malarią, gorączka Q, anaplazmoza i inne. 
Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do
popularnych wyszukiwarek internetowych.

Wybierz odpowiedni ubiór. Im
więcej ciała zakryjesz, tym lepiej.
Długie spodnie to podstawa. Jeśli
nie ma akurat upałów sprawdzi
się bluzka z długimi rękawami. 

Oto nasze rady:

Jeśli przemieszczasz się w
niebezpiecznym obszarze, po
wyjściu na główną ścieżkę obejrzyj
siebie – szczególnie spodnie, czy
nie widać na nich kleszczy. Po
powrocie do domu weź prysznic
używając gąbki, która pozwoli
usunąć wędrujące po Twoim ciele
kleszcze.
Zaszczep się przeciwko zakaże-
niu wirusem kleszczowego zapale-

Jasne ubranie jest lepsze, gdyż kleszcze są na nich
lepiej widoczne.
Zanim rozpoczniesz wędrówkę użyj środków
odstraszających kleszcze czyli tzw. repelenty. 
Zwróć szczególną uwagę na
sposób zastosowania środka. Są
dostępne do stosowania na skórę
lub odzież. Jeśli jesteś wyjątkowo
bojaźliwy – kup oba. W składzie
możesz poszukać też tajemnicze-
go skrótu DEET, czyli N,N-Dietylo-
m-toluamid, a po „naszemu” orga-
niczny związek chemiczny z grupy
amidów, metylowa pochodna ben-
zamidu (prościej się już nie da). 

mniej 3 lata. Jeśli mimo to masz
żerującego na sobie kleszcza,
natychmiast delikatnie go usuń.
Użyj do tego pęsety, którą uchwyć
kleszcza jak najbliżej skóry i ze
stałą siłą, płynnym i stanowczym
ruchem, pociągnij w górę. W
aptekach są też dostępne tzw.
kleszczołapki. Miejsce po ukłuciu
zdezynfekuj np. za pomocą
spirytusu.

Nie używaj żadnych maści, kremów, masła, oleju
itp. Jeśli resztki pasożyta pozostały w skórze,
koniecznie zgłoś się do lekarza.

Po powrocie z lasu bardzo dokładnie obejrzyj skórę,
całe ciało, aby sprawdzić, czy nie masz kleszcza.
Wstępne oględziny należy zrobić jeszcze przed
wejściem do domu. Wytrzep ubranie wierzchnie. 

Czy jesteśmy bezradni? 
Nie, otóż swoim zachowaniem
możemy zminimalizować ryzyko
kontaktu z tymi małymi pajęcza-
kami.

nia mózgu (KZM). Skuteczność szczepienia
podstawowego, które składa się z 3 dawek
szczepionki, przekracza 95%. Po podstawowym
cyklu szczepienia odporność utrzymuje się co naj-

Jednak jest to substancja szkodliwa dla zdrowia
(może mieć działanie neurotoksyczne), dlatego
przed użyciem (a nawet przed zakupem) zapoznaj 
się z ulotką bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy (lek) preparat niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu
lub zdrowiu. Stosuj preparat
wyłącznie zgodnie z instrukcją. To
nie jest żart!
Unikaj przemieszczania się przez
zarośla i wysokie trawy. Unikaj
terenów, gdzie występuje duża
liczba zarażonych osobników.
 

Podsumowując: 
środki ostrożności są wskazane, a
dzięki nim możemy czuć się bez-
pieczniej w lesie.

Czarny Kot

Artykuł opracowano na podstawie poniższych źródeł i pamiętajcie, że napisał go „Czarny kot”, a nie
osoba z wykształceniem medycznym:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/gdy-ukasi-cie-kleszcz
https://www.kleszcze.info.pl/

https://www.kleszcze.info.pl/


Zwycięzcą losowania konkursowego 
Quizu Wiedzy o Klubie Zdobywców KGP

zostaje:

Gentel Man

Wyniki konkursów 
z numeru 6-7/2021

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Krzyżówka Malucha 

zostaje:

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Maciej Jędrzejczak

syn Ireneusza Pszczoły

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Nagrody prześlemy pocztą.
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Wujek dobra rada
Tup, tup, tup w s(tup)tutach

Długość stuptutów. W zależności w jakich
warunkach będziemy z nich korzystać. Jeśli
będzie to śnieg, to bezwzględnie długie. Jeśli
mają nas zabezpieczyć tylko przed
wpadnięciem kamienia do buta, to wystarczą
krótkie (biegowe). A najlepiej mieć dwie pary :).
Haczyk do zaczepienia o but (dolną
sznurówkę). Wiele butów trekkingowych ma
specjalne wzmocnienie na sznurówce, do tego
służące.

  Tym razem kilka słów o stuptutach, czyli
ochraniaczach dolnych elementów odzieży
turystycznej, a także stóp i łydek. Ich nazwa
pochodzi od francuskiego określenia "stop tout",
czyli "zatrzymać wszystko". Głównym zadaniem
ochraniaczy jest zabezpieczenie nogawek spodni
przed mechanicznymi uszkodzeniami (przetarcie,
rozerwanie) oraz przemoczeniem. Zapobiegają też
dostaniu się do wnętrza buta drobnych kamieni czy
też piasku. Zakładając stuptuty biegowe pod
nogawkę przez dłuższy czas będziemy
zabezpieczać wnętrze buta przed spływającą wodą
z nogawki. Są one niezastąpione przy
maszerowaniu w głębokim śniegu czy przedzieraniu
się przez kolczaste krzewy.
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Dodatkowe mocowanie pod podeszwą. Może
być wykonane ze stalowej linki lub taśmy/paska.
Te drugie rozwiązanie jest bardziej praktyczne
ponieważ jest możliwa swobodna regulacja
mocowania.
W przypadku stuptutów długich minimum dwa,
a najlepiej trzy ściągacze. Jeden na dole, drugi
mniej więcej w połowie długości, a trzeci na
górze. Dobrze jeśli środkowy i górny ściągacz
są regulowane stoperem.

Zapinane/rozpinane na całej długości. Zapięcie
może być na rzepy lub zamek i powinno być
chronione przez materiałową „zakładkę”.
Umiejscowienie zapinania. Tył, przód lub bok.
Najwygodniejsze jest z przodu. Jednak
najbardziej narażone na wnikanie do wnętrza
wilgoci i wody. Tylne mniej wygodne ale
najbardziej chronione przed wilgocią. 

  Jak widać zastosowań tego drobiazgu jest
sporo. Stuptuty przydadzą się nie tylko na
górskie wyprawy, ale też i na grzybowe wyprawy
czy wędrówki po lesie.

Zbyszek

Na co zwrócić uwagę przy ich zakupie:
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ŁuL

    Już 20 listopada w Warszawie w siedzibie głównej PTTK odbędzie się kolejne spotkanie Loży
Zdobywców. Zapisy jak zawsze ruszają nieco wcześniej. Jeszcze w tym miesiącu tj. 23 września zostaną
uruchomione w naszym klubowym serwisie www. Ze względów lokalowych to spotkanie będzie składało się
z trzech loży po maksymalnie 45 osób. Tym samym mamy do Waszej dyspozycji 135 miejsc. Spotkanie w
stolicy w otoczeniu Starego Miasta to doskonała okazja do zwiedzania. W zakładce "pomocne strony" jest
do wyboru opcja "wydarzenia" tam są prowadzone rejestracje na poszczególne spotkania. 
   W tym roku planowo ma się również jeszcze spotkać sama Loża Zdobywców, której celem będzie
weryfikacja zdalna. Nie podajemy szczegółowego terminu rozpoczęcia zapisów na nią, ponieważ ma to
związek z instalacją infrastruktury na Wysokiej Kopie. Jeszcze nie dostaliśmy wytycznych z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Będą zmiany i to duże. Włączamy się w ten temat, jako konsultanci, ale o
szczegółach, jakie zmiany nadchodzą, poinformujemy Was precyzyjnie w następnym numerze KGP. 



Archiwum spotka�
klubowych

XL MIĘDZYWYPRAWOWE POSIEDZENIE LOŻY
ZDOBYWCÓW – Warszawa

Z tego miejsca składamy ogromne podziękowania
na ręce Pana prezesa PTTK Jacka Potockiego
za umożliwienie nam spotkania się właśnie na
terenie tego obiektu. Dziękujemy również
naszemu klubowemu druhowi Jerzemu
Siłuchowi za inicjatywę dotyczącą kontaktu z
włodarzami obiektu i pomoc w procesach
formalnych. 
Fantastyczne położenie obiektu sprawiło, iż osoby
które oczekiwały na weryfikację, czy też po
weryfikacji oczekiwały na ceremonię finalną
mogły zakosztować spaceru po warszawskim
Starym Mieście. Pomimo pochmurnej
listopadowej aury nastroje nam wszystkim
dopisywały. Klubowicze   zaskoczyli  nas   swoim
przygotowaniem.

   Loża Zdobywców w Warszawie należy do tradycji
klubowych. Za wyjątkiem wypraw klubowych to
Warszawa przez wiele lat była stałym punktem, do
którego co najmniej raz w roku zjeżdżała się Loża
Zdobywców Korony Gór Polski. Tak też się stało w dniu
23 listopada 2019 roku. Miejsce spotkania to siedziba
główna PTTK. Chętnych na spotkanie w stolicy nie
brakowało. To była już trzecia jesienna loża, a wciąż
miejsc jakby było za mało. W okresie poprzedzającym
pandemię obserwowaliśmy pewną zależność. Zawsze
na spotkania powakacyjne, aż do tych listopadowych
ilość chętnych przerastała nasze możliwości. Okres
wiosenny i przedwakacyjny charakteryzował się tym, że
w zanadrzu w zasadzie zawsze pozostawało nam kilka
do kilkunastu miejsc wolnych. Z pewnością ma to
bezpośredni związek z faktem wakacji, kiedy to górskie
szlaki są pełne miłośników pieszych wędrówek.
Ostatecznie trudności zapisania się na przepełnione
loże jesienne były rekompensowane kameralnymi, nie
większymi niż 70-100 osób spotkaniami, na które
zapisanie się już nie graniczyło z cudem. Obecny
system zapisów został wprowadzony, aby już nie
dochodziło do sytuacji, w których kto pierwszy ten się
zapisze. Spotkania weryfikacyjne są zaplanowane do
końca  bieżącego   roku.  Szczegóły  w  ogłoszeniach. 
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   Przeglądanie pięknych książeczek
zawsze wzbudza zainteresowanie
większej grupy osób. Tym razem
było podobnie. Książeczka jaka
została przedłożona do weryfikacji
była absolutnie unikatowa. 
Dużo radości sprawia wszystkim
oglądanie tak wielu książeczek
przygotowanych z niesamowitą
starannością. Od paru lat
systematycznie zwiększa się jakość
prezentowanych książeczek. Coraz
więcej osób przygotowuje je
naprawdę fantastycznie. Są różne
pomysły. Wklejanie zdjęć za pomocą
taśmy bezbarwnej za jeden koniec,
tak aby można było odchylić je i
obejrzeć pieczątkowe trofea jest
najpopularniejszą z metod. 
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Zdarzają się jednak inne ciekawe pomysły. Zdjęcia są
drukowane w odpowiednim formacie i wklejane do
książeczki. Autorzy celowo tak stemplują swoje książeczki,
aby zostawić miejsce na wklejenie zdjęcia/wlepki w
późniejszym czasie. To rozwiązanie jest równie poprawne jak
poprzednie. Wymaga jednak, aby każdą stronę zaplanować
zgodnie z założonym wcześniej projektem. Książeczka jest
przez wielu z nas traktowana jako ta najważniejsza pamiątka,
dziennik ze wspomnieniami ze szlaków KGP. Warto jest
dbać o jej staranne prowadzenie. Po weryfikacji wraz ze
stemplami członków Loży Zdobywców 

ŁuL

   Tak się składa, że dwa lata później 20
listopada 2021 roku ponownie spotkamy się
w tym samym miejscu, aby wspólnie
świętować powiększenie się grona
Zdobywców Korony Gór Polski. 

49

oraz stemplem zatwierdzającym zdobycie Korony Gór Polski
staje się unikatową pamiątką. Taką, która przypadkiem
odnaleziona po latach w domowym archiwum przypomni
nam te chwile spędzone na szlakach KGP. 



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 lipcu i  sierpniu dołączyli :

Pensjonat "Lubań"
w Ochotnicy Górnej

Domek "Tworkowo"
w Tylmanowej


