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Od redakcji

Cześć Górom !
Przekazujemy na Wasze ręce październikowy
numer miesięcznika klubowego KGP. Za nami
kolejne udane spotkanie klubowe, które odbyło się w
Lądku Zdrój przy okazji odbywającego się tam
Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady.
Niewiarygodne jest to, że to dopiero drugie spotkanie,
jakie odbyło się w tym roku. Wszystkie pozostałe
miały charakter zdalny/wysyłkowy. W 2019 roku
mówilibyśmy o trzeciej wyprawie klubowej i piątej
Loży Zdobywców, nie wspominając o wakacyjnym
zlocie klubowym. Niestety plany nasze pokrzyżowała
pandemia.
Trudno
jest
nam
zaplanować
harmonogram spotkań na dłużej niż 3 miesiące w
przód, a nawet i te plany jak się okazuje nie są
pewne do samego końca. Niemniej jednak będziemy
wciąż planować spotkania klubowe, a z początkiem
2022 roku chcemy na nowo uruchomić zapisy na
wyprawy klubowe. Rok 2021 stał się tym samym
pierwszym rokiem w blisko 25 letniej historii klubu, w
którym nie odbyła się żadna wyprawa klubowa.
Życzymy sobie, aby więcej takich lat w klubie nie było

W bieżącym numerze znaleźć można wiele
ciekawych informacji. Wydanie to zawiera obszerną
relację z samego Festiwalu, którego mieliśmy
zaszczyt być partnerem. Wywiad z Anią i Danielem
organizatorami akcji Łączą nas Góry, która jest
skierowana do turystów wędrujących po górskich
szlakach w towarzystwie osób niepełnosprawnych.
Kto śledzi wędrówki Jarka po Koronie Gór Polski
otrzyma garść informacji o trasie na Skrzyczne ze
Szczyrku. W cyklu Moja Korona przeczytać
możecie o wypadzie "paczki przyjaciół" w Góry
Izerskie, którego celem głównym stała się Wysoka
Kopa. Jeżeli nie wiecie co to jest bo BĄBLOWNICA
to koniecznie zapoznajcie się z artykułem czarnego
kota. Warto wiedzieć jakie zagrożenie niesie za
sobą spożywanie świeżutkich owoców prosto z
krzaka. Kto ma chustę trójkątną w swojej apteczce?
Sprawdźcie koniecznie dlaczego warto ją mieć.
Wujek dobra rada skupił się tym razem właśnie na
tym elemencie wyposażenia turystycznej apteczki
pierwszej pomocy. Zapraszamy do lektury !

ŁuL
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Szlakami KGP
WYPRAWA NR 8
Skrzyczne ze Szczyrku
Będąc administratorem naszego forum, często widzę Wasze pytania jak łączyć szczyty, co, jak, kiedy,
skąd? Wiele zależy oczywiście od tego gdzie mieszkacie, bo są tacy, którzy mają część szczytów jak to się
mówi za płotem a inne dalej, inni mieszkają centralnie w obszarze naszych działań. Są też tacy, którzy
mają wszędzie daleko. Pamiętam weryfikację, na której kandydaci na zdobywców KGP musieli pojechać
jeszcze raz na Kłodzką Górę, na którą nie trafili za pierwszym razem z … Suwałk. Kilka lat temu szczyt ten
nie posiadał wieży ani tabliczki i często nasi klubowicze trafiali na pobliską Szeroką Górę. Ja mieszkając
we Wrocławiu, tzw. „sudecką szesnastkę” najczęściej zdobywam na jednodniowych wyjazdach. Oczywiście
też mam swoje „grupowanie”, ale… pozostawmy ten temat na dyskusje na naszym forum.
Mam w każdym razie coroczny wyjazd do Szczyrku i zdobywanie okolicznych szczytów.
W odróżnieniu od Zakopanego, którego nie znoszę, Szczyrk mimo swojej popularności i oblężenia,
wzbudza moją sympatię, szczególnie Deptak nad Żylicą.
I właśnie stąd dzisiaj rozpoczniemy naszą wędrówkę na
najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne. Szlak zielony,
którym podchodzimy, zaczyna się w samym centrum miasta.
Początkowy spacer asfaltem szybko zamienia się w strome
podejście po kamiennych płytach. Nie jest jednak aż tak źle,
skoro wjeżdżają tu samochody osobowe.

DEPTAK NAD ŻYLICĄ.

POCZĄTEK SZLAKU NA SKRZYCZNE

Po kilkunastu minutach kontynuujemy nadal dość strome podejście, teraz już niestety dość błotnistym i
śliskim szlakiem. Zaczynają się jednak pierwsze widoki na cel naszej wyprawy.
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SZLAK ZIELONY

WIDOK NA SKRZYCZNE

Mniej więcej po godzinie i kwadransie dochodzimy do miejsca zwanego Becyrek na wysokości 862 m
n.p.m., tu dogania nas szlak czerwony, którym dojdziemy do trasy narciarskiej ze Skrzycznego do
Szczyrku. Stąd dalej szlakiem zielonym i niebieskim dotrzemy do szczytu. Końcowy etap drogi prowadzi
praktycznie równolegle do trasy wyciągu, jest więc dość stromo.
Na szczyt wchodzimy od strony kolejki linowej, więc najwyższy punkt mamy po prawej stronie na
widocznym wzniesieniu z tabliczką z nazwą szczytu i wysokością 1257 m n.p.m. Tu proponuję zrobić
zdjęcie dokumentujące zdobycie Skrzycznego.

SKRZYCZNE - TABLICZKA NA SZCZYCIE

Pieczątkę uzyskacie w pobliskim schronisku zbudowanym końcem lat 30 XX wieku. Słynie ono z miłej
atmosfery, stylowych drewnianych wnętrz i pysznych domowych wypieków. Położenie na szczycie, z dala
od centrum, daje bezkonkurencyjne widoki. Z okien jadalni jak i z obszernego tarasu, którym dysponuje
schronisko roztacza się piękna panorama Beskidów, a przy dobrej widoczności można nawet dostrzec
odległe pasmo Tatr.
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SCHRONISKO NA SKRZYCZNEM

PANORAMA ZE SZCZYTU

Jeśli chodzi o nazwę szczytu, to wierzeń i legend jest wiele. Najbardziej prawdopodobną wersją jest
historia przytoczona w „Dziejopisie Żywieckim” pochodzącym z XVIII wieku. Według ówczesnego wójta
żywieckiego, nazwa Skrzyczne lub też Skrzecznia ma swoje korzenie w… odgłosach wydawanych przez
żaby, czyli skrzeczeniu.
Na szczycie znajduje się również metalowa platforma obserwacyjna, skąd można podziwiać rozległą
panoramę okolicznych gór.
Skrzyczne, oprócz turystów i narciarzy jest również bardzo popularne pośród paralotniarzy.

LOTY PARALOTNIĄ NAD SKRZYCZNEM

Zejście rozpoczynamy tą samą trasą, lecz kontynuujemy szlakiem niebieskim. Trasa jest dość stroma i
niestety w godzinach pracy kolejki linowej, nie zaznacie tu ciszy. Są za to piękne widoki na Szczyrk i
Klimczok. Schodząc mijamy słynną Szkołę Szamanów na Hondraskach. Miejsce to opisałem w jednym z
moich górskich opowiadań, pt. „Szaman”, które można znaleźć na mojej stronie internetowej w zakładce
„Opowiadania” https://jarosobota.pl/
Na trasie zachowały się też zabytkowe drewniane domy.
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ZABYTKOWA ZABUDOWA

Jeszcze chwila i dochodzimy do dolnej stacji kolejki, a chwilę później docieramy do miejsca startu
wyprawy.
Cała trasa, nie licząc odpoczynków, zajmie nam około 4 godzin, podczas których pokonamy ponad 770
metrów przewyższenia.

WARIANT TRASY:
Uwaga:
Podane czasy przejść oraz stopień
trudności mają tylko charakter orientacyjny i
zależą głównie od Waszego doświadczenia,
przygotowania, kondycji i wyposażenia oraz
aktualnych warunków pogodowych i pory
roku.

Jaro Sobota
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Obiekty
rekomendowane

Z Klubową Kartą Górską
w Wypożyczalni Turystycznej w Katowicach

uzyskach do 20% zniżki na sprzęt turystyczny
niezbędny podczas biwaku lub górskiej
wędrówki.
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Jak powstaje baza obiektów
rekomendowanych ...
Program Klubowej Karty Górskiej cieszy się
coraz większym uznaniem nie tylko wśród
klubowiczów, ale również wśród właścicieli hoteli,
pensjonatów,
schronisk
czy
też
małych
klimatycznych domków. Tworząc bazę obiektów
rekomendowanych
kierujemy
się
przede
wszystkim Waszymi podpowiedziami, a Wasze
wskazówki są dla nas niezwykle cenne.

Przemierzając
górskie
szlaki
nocujecie
w
przeróżnych ciekawych miejscach. To dzięki Wam i
Waszym opowieściom o Koronie Gór Polski
zgłaszają się do nas właściciele obiektów
noclegowych z ofertą współpracy z Klubem.
Jedynym z takich obiektów jest Folwark Stara
Winiarnia w Mszanie Dolnej, który niedawno
przyłączył się do naszego programu. Właściciele
Folwarku umieścili na swojej stronie informacje o
Klubie, jego historii i szczytach, które należy zdobyć
chcąc zostać Zdobywcą KGP. Ten przemiły akcent
świadczy o sporym zaangażowaniu w program i z
pewnością wybierając to miejsce na bazę swoich
wędrówek poczujecie się tam bardzo dobrze.

Wśród obiektów rekomendowanych jest wiele
takich, które współpracują z Klubem od samego
początku istnienia Klubowej Karty Górskiej. Na
przełomie lat w niektórych z nich zmieniali się
właściciele. Mogłoby się wydawać, że takie zmiany
spowodują rezygnację z udziału w programie. Nic
bardziej mylnego. Nowi właściciele nadal chętnie
goszczą Was w swoich progach. Wy również
chętnie wracacie w miejsca, w których czujecie się
dobrze, macie miłe wspomnienia, a czasem nawet
zaprzyjaźniacie się z właścicielami, o czym
świadczą przysyłane do nas maile.
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Innym obiektem, który w ostatnim czasie przyłączył
się do naszego programu Klubowej Karty Górskiej
jest Pensjonat „Lubań” w Ochotnicy Górnej. Tu
również właściciel obiektu wyszedł z inicjatywą i
zaproponował nam współpracę z czego ogromnie
się cieszymy. Klimat tego miejsca i serdeczność
właścicieli niewątpliwie docenicie podczas swojego
pobytu.

W bazie obiektów rekomendowanych znajdują się
również obiekty, w których nocowaliśmy podczas
wypraw klubowych, a nawet te, w których nie
nocowaliśmy, bo pandemia pokrzyżowała nasze
klubowe plany.
Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jak powstaje
klubowa baza obiektów rekomendowanych to
właśnie uzyskaliście odpowiedź.
Każdy obiekt rekomendowany przez Klub ma swoją
niepowtarzalną historię. Domek „Tworkowo” w
Tylmanowej już na etapie budowy został
wypatrzony przez naszych klubowiczów, a
właściciel opowieściami o Klubie zachęcony do
współpracy. Musieliśmy jedynie klika miesięcy
poczekać na zakończenie budowy. "Tworkowo" to
niewielki, komfortowo urządzony 6 osobowy domek
z kominkiem i panoramą na Gorce.
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Więcej informacji o obiektach rekomendowanych
na stronie https://kgp.info.pl/obiekty/

JP

Wywiad numeru
Rozmowa z Anną i Danielem Gerus
organizatorami górskich wędrówek
dla osób niepełnosprawnych
Działają już od trzech lat i przeszli wspólnie ponad 250 km. Na
ich wyprawy przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
Razem zdobyli m.in. Szrenicę, Wysoki Kamień, Jagodną,
maszerowali po Górach Stołowych, Sowich, dotarli do Polany
Jakuszyckiej.
26 września 20021 roku zakończyli swój sezon na Wielkiej
Sowie.
O kim mowa? O organizatorach, wolontariuszach i uczestnikach
projektu „Łączą nas góry”, który realizowany jest przez
Fundację Ładne Historie ze Świdnicy.

Osoby z niepełnosprawnościami na szlaku?
Skąd ten pomysł?
- Góry to nasz pasja. Gdy urodziły się nasze dzieci
naturalnym dla nas było, że będziemy tę pasję
kontynuować i rozwijać, ale tym razem w większym,
rodzinnym gronie – opowiada współorganizatorka
projektu Anna Gerus. - Zabieraliśmy nasze dzieci
na łono przyrody niemal co tydzień, zwiedziliśmy z
nimi wiele miejsc. Żagle, kajaki, namiot, wspinaczka,
łatwe szlaki, trudne szlaki, jeziora, morze posiadając zdrowe i aktywne dzieci nie mamy
żadnych ograniczeń. Zaraziliśmy nasza pasją wielu
znajomych i w pewnym momencie pomyśleliśmy o
osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi,
których nigdy nie widzieliśmy na szlaku, a przecież
takich osób są tysiące. Pomyśleliśmy o małej akcji
polegającej na skupieniu kilku osób posiadających
doświadczenie w górach i zabraniu dzieci
niepełnosprawnych w góry. W tym czasie trwał
nabór wniosków na działania w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, a nasz pomysł idealnie
wpisywał
się
w
zakres
zadań.
Dlatego
postanowiliśmy spróbować swoich sił. Radość, kiedy
udało się pomysł wcielić w życie nasz pomysł i
możliwość organizacji wycieczek są ogromne.
Najważniejsze, że nadal mamy dużo pomysłów i Fot.: Marcin Trzpiot
W drodze na Bielawską Polanę (803 m n.p.m.) - Góry Sowie
emocje nie maleją.
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Pewnie pracuje przy tym armia ludzi?
- Podczas sezonu przy projekcie na stałe pracuje 5
osób. Dodatkowo przy wycieczkach dla Domów
Pomocy Społecznych zatrudniamy dodatkowe
osoby w roli opiekunów – mówi Daniel Gerus,
organizator. - Na wycieczkach zawsze obecny jest
fotograf, czasami filmowiec, psycholog, terapeuta.
Siłą tego projektu są zdecydowanie wolontariusze,
dzięki którym zdobywamy szczyty bez stresu i w
doskonałej atmosferze. To dzięki osobom, które
zgłaszają się do nas by pomóc innym, możemy
pozwolić sobie na organizację wycieczek nawet w
bardziej wymagające miejsca. Organizacja i
rozwijanie całego projektu „Łączą nas góry” wymaga
pracy małej armii ludzi, którzy pracują w Fundacji
Ładne Historie.

Do akcji przyłączyła się również sieć sklepów
Decathlon, czy marka Merrell, producent obuwia
górskiego. To dziś główny sposób finansowania
naszych
wypraw.
Dlatego
zachęcamy
do
współpracy właścicieli, gospodarzy różnych miejsc,
nie tylko turystycznych, którzy chcieliby się dołączyć
do akcji i pomóc nam przez przyjęcie do siebie
naszej zbiórkowej puszki.
Mimo, że na Wasze wycieczki przyjeżdżają
turyści z całej Polski, działacie tylko na terenie
Sudetów. Dlaczego?
- Tak, ponieważ doskonale znamy to pasmo i
możemy
zapewnić
uczestnikom
maksimum
bezpieczeństwa, komfortu i zadowolenia, a to jest
dla nas bardzo ważne – podkreśla Daniel Gerus.

Fot.: Marcin Trzpiot
W specjalnym wózku, w nosidełku na plecach, czasami na rowerze i o własnych siłach. Metody zdobywania szczytów są
bardzo różne.

Angażujecie
przewodników,
medyków,
finansujecie zakup sprzętu – specjalistycznych
wózków, które kosztuję kilka tysięcy złotych.
Kto za to wszystko płaci?
- Wycieczki finansujemy głównie z darowizn,
prowadzimy też zbiórkę pod hasłem "Puszka na
góry", do której przyłączyło się wielu partnerów –
informuje Daniel. - W wielu miejscach na Dolnym
Śląsku – w schroniskach górskich, hotelach,
restauracjach, można dorzucić się do puszki.

- W te góry jeździmy również w czasie wolnym,
dzięki czemu podczas wędrówek sprawdzamy nowe
miejsca i szlaki pod kątem przejazdu specjalnym,
trzykołowym wózkiem. W akcję zaangażowaliśmy
się na tyle mocno, że niemal wszędzie, gdzie
jeździmy szukamy nowych tras.
Pewnie wielu czytelników mijało Was na
szlaku…
- Z całą pewnością. Jesteśmy tak dużą i
charakterystyczną grupą, że trudno nas przegapić i
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nie rozpoznać – opowiada Anna Gerus,
współorganizatorka projektu. – Od jakiegoś czasu
za sprawą różnych mediów jest o nas dość głośno i
nie jesteśmy już anonimowi. To cieszy. A najbardziej
cieszy to, że jako grupa jesteśmy akceptowani i mile
widziani w wielu miejscach.

Rodzice osób niepełnosprawnych zaufali Wam
od samego początku? Marsz większą grupą z
wózkami w trudnym terenie to jednak dość duże
wyzwanie.
- Początki nie były łatwe. Pierwsze wycieczki to
przede wszystkim ogromne emocje i trudności ze
znalezieniem chętnych do udziału – wspomina
Daniel. - Organizacyjnie mieliśmy dopięte wszystko
na ostatni guzik: sprzęt, wyżywienie, zatrudniliśmy
wykwalifikowanych opiekunów i nagle okazało się,
że ludzie do których się zwracaliśmy są bardzo
zaskoczeni naszym pomysłem, a obawy brały górę
nad chęcią udziału. Rozmawialiśmy z osobami
niepełnosprawnymi w szkołach, podchodziliśmy do
nich na ulicy, jeździliśmy do ośrodków. W opinii
większości góry i wózek inwalidzki całkowicie nie
szły w parze. Każda następna wycieczka
przyciągała większą ilość ludzi, dodawała pewności
również nam, że to co robimy wychodzi nam dobrze
i wpisuje się w potrzeby uczestników projektu. Dziś
to wręcz nasi turyści planują ambitne cele, które
czasami zaskakują nawet nas, co bardzo cieszy.

Fot.: Marcin Trzpiot
Zaraziliśmy nasza pasją wielu znajomych i w pewnym
momencie
pomyśleliśmy
o
osobach
z
niepełnosprawnościami ruchowymi, których nigdy nie
widzieliśmy na szlaku, a przecież takich osób są tysiące –
mówi Anna Gerus – współorganizator projektu.

Własna satysfakcja, spełnienie… Co dla Was jest
najważniejsze w tym, co robicie?
- Zdecydowanie zadowolenie i komfort uczestników.
Sprawny przebieg wycieczki wymaga współgrania
wielu elementów, o które trzeba zadbać – zapewnia
Ania. - Pomysł stale się rozwija, pragniemy, aby
osoby z niepełnosprawnościami były brane pod
uwagę przy tworzeniu infrastruktury turystycznej.
Najważniejsze jest jednak pokazanie, że góry i nie
tylko góry, są dostępne dla wszystkich już teraz.
Nasze wycieczki przyciągają zaskakująco dużą ilość
osób zdrowych, które oferują swój czas oraz Fot.: Marcin Trzpiot
Przybijamy piątkę i ruszamy na szlak!
pomocną dłoń i czerpią z tego przyjemność.
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Wspomniałeś o ambitnych planach… A ten
najambitniejszy cel do tej pory to…?
- Podczas pierwszych wycieczek w ciągu dwóch
godzin pokonywaliśmy trasy, które teraz nasi
uczestnicy przechodzą w godzinę – śmieje się
Daniel. – To pokazuje jak duży progres nastąpił w
naszej grupie. Doświadczeni uczestnicy pomagają
tym, którzy są pierwszy raz. Wierząc w możliwości
uczestników w tym roku na rozpoczęcie sezonu
pokusiliśmy
się
o
zdobycie
Szrenicy
w
Karkonoszach. Grupą ponad stu osób udało nam się
osiągnąć ten cel! Zmęczenie niektórych uczestników
było ogromne, ale dzięki temu satysfakcja była
jeszcze większa. Na szczycie pojawiły się łzy
szczęścia i niewiele brakowało, a pojawiłyby się
również u nas.

W planach mamy również znaczne rozszerzenie
naszych działań, powstanie strona internetowa, na
której udostępnimy stworzone przez nas mapy tras
wraz z opisami. Chcemy, żeby były one pomocne
przy zorganizowaniu samodzielnej wycieczki w góry
dla
rodziny,
w
której
jest
osoba
z
niepełnosprawnością. Będziemy również zatrudniać
osoby z niepełnosprawnościami przy testowaniu
tych tras. Będziemy prowadzić działania sieciujące
w samorządach, by poprzez wspólne działania
promować aktywną opiekę wytchnieniową i
spędzanie
czasu
w
górach
mimo
niepełnosprawności. Marzy nam się również
zimowa wycieczka i wkrótce uruchomimy zbiórkę na
ten cel. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli się
pochwalić nowymi sukcesami uczestników naszej
akcji „Łączą nas góry”, a tego, że łączą, nie trzeba
udowadniać.

Gdzie zobaczymy Was w 2022 r.?
- Pomysłów mamy na kilka najbliższych lat, ale
koncentrujemy się na tym co jest tu i teraz –
zaznacza Ania Gerus. - W przyszłym roku
oczywiście nadal będziemy organizować wycieczki,
co jest rdzeniem akcji „Łączą nas góry”.

To piękne, ambitne plany. Życzę Wam sukcesu i
pomyślności. Do zobaczenia na szlakach!

Fot.: Marcin Trzpiot
Końcówka podejścia na Szrenicę (1362 m n.p.m.). W tle widoczne Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej – Karkonosze
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O projekcie – okiem wolontariuszy – Joanna Siwiec
Doświadczenie
przebywania
dziećmi
z
niepełnosprawnościami dla osób, które na co dzień
nie mają z nimi kontaktu, w górach jest łatwiejsze.
Dla nas, miłośników gór, to naturalne środowisko,
które znamy, a u dzieci wzbudza ono zaciekawienie
i ekscytację. Czuć prawdziwą radość z możliwości
spotkania się w zupełnie innej przestrzeni niż szkoła
czy dom. Poznania innych dzieci z podobnymi
problemami, przeżycia wspólnej przygody.
Dobrze pamiętamy naszą pierwszą wycieczkę ruszaliśmy z Przełęczy Jugowskiej na Bielawską
Polanę w Górach Sowich. Pierwsze spotkanie i
nasze obawy. Z perspektywy czasu wiemy, że
zupełnie zbędne. Atmosfera jest zawsze wspaniała!
Naszym podopiecznym był sześcioletni Jaś w
spektrum autyzmu. Otwarty na kontakt z nami,
ciekawski, ale też mocno związany ze swoją Mamą.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami są
absolutnie pochłonięci opieką nad nimi, są silnie
skupieni na każdej potrzebie dziecka - a ponieważ
zazwyczaj z dzieckiem spędzają cały dzień- w
zasadzie współistnieją ze sobą.

Dopiero w drodze powrotnej, po delikatnych
sugestiach, aby nam całkowicie powierzyć opiekę
nad Jasiem, większość część trasy szliśmy sami.
Tylko Jaś, nasz pies Bibi i my.
Traktowaliśmy Jasia jak zdrowego sześciolatka:
zeszliśmy z drogi, aby umyć ręce w górskim potoku,
dotykaliśmy mchów, uczyliśmy go głaskać psa,
odpowiadaliśmy na wszystkie jego pytania - a było
ich sporo.
Na pewno ta pierwsza wycieczka dodała nam
odwagi w odłączeniu dziecka od rodzica na czas
wędrówki. Teraz, po wielu wyprawach, od razu
mówimy, że chętnie zajmiemy się dzieckiem, że
mamy już wprawę i prosimy, żeby rodzic
potraktował to jako godziny wytchnieniowe. I to się
znakomicie sprawdza!
Dzieci są niezwykle otwarte, gadatliwe, starają się
być - o ile mogą- samodzielne. Czasami najtrudniej
właśnie "pozbyć się" rodzica - tu mrugamy oczkiem
Dorocie, mamie Szymona.
Podczas
ostatnich
wypraw
towarzyszymy
przemiłemu chłopcu, Dominikowi z Bielawy.

Fot.: Marcin Trzpiot
Radość z pokonywania barier i obcowania z naturą jest przeogromna
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Ogromnie nas to cieszy, że dobrze się czuje w
naszym towarzystwie. Dominik jest wyjątkowo
radosny i wyjątkowo pomocny. Podczas wycieczki
na Niknącą Łąkę w Górach Stołowych dzielnie z
nami pchał trekkingowy wózek, z którego korzystał
mający problem z poruszaniem się Szymon. Relacją
dwóch chłopców, wspierających się, była ujmująca.

Kiedy myślimy o tym, co nam dają te wyprawy, to
zdecydowanie możemy powiedzieć, że ustawiają
nasze problemy dość głębokim cieniu. Uczą
dystansu. Kiedy teraz to piszemy, prawdopodobnie
któryś rodzic karmi swoje prawie pełnoletnie
dziecko, inny pewnie kąpie nastolatka...
My, wolontariusze, otrzymujemy znacznie więcej,
niż dajemy.

O projekcie – okiem uczestnika – Agnieszka Czerwony
Zawsze ciągnęło nas w góry… choć nie zawsze
mogliśmy w nie powędrować we troje. W tym roku
udało nam się zobaczyć piękne miejsca w Górach
Suchych, Stołowych, Bystrzyckich i Sowich. Co
cenniejsze mogliśmy je pokazać naszemu
niepełnosprawnemu synowi. Dzięki Fundacji Ładne
Historie i projektowi „Łączą nas Góry” udało nam się
zobaczyć bajeczne pejzaże z wieży widokowej na
Jagodnej. Wiemy już z własnego doświadczenia, a
nie tylko z opowieści, jak pięknym miejscem są
okolice Schroniska Andrzejówka na przełęczy
Trzech Dolin.

Nowego blasku nabrały nasze rodzinne okolice
Wielkiej Sowy, a moje serce skradła polana
śródleśna w Parku Narodowym Gór Stołowych
zwana Niknącą Łąką. Doświadczenie piękna tych
miejsc nie byłoby możliwe, gdyby nie zapał i
zaangażowanie grupy ludzi, którzy pragną pokazać,
że góry są dla wszystkich.
Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko z
niepełnosprawnością dochodzi do Ciebie jak wiele
rzeczy może ciebie i twoją pociechę w życiu ominąć.
Ile rzeczy i miejsc nie zobaczy, bo są bariery,
których nie uda się wam pokonać, nawet wspólnie.

Fot.: Marcin Trzpiot
Uczestnicy projektu „Łączą nas góry” na Wysokim Kamieniu (1058 m n.p.m.) – Góry Izerskie
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A przecież może być inaczej. Inicjatywa „Łącza nas
góry” pozwala nam bez zbędnych ceregieli i
formalności korzystać z tego, co jest w zasięgu ręki.
Do tej pory każdy górski wypad to ogromne
przedsięwzięcie niczym lot w kosmos. Niekończące
się pytania - Czy teren na pewno jest odpowiedni?
Czy nie za stromo, nie za kamieniście? Czy bitwa ograniczenia ruchowe Dawida, kontra warunki
górskiego szlaku, skończy się wygraną tych
drugich? Czy we troje, bez dodatkowego wsparcia
dotrzemy do celu? Czy wystarczy nam sił? I
wisienka na torcie… Czy to w ogóle jest realne?
Ekipa projektu zna odpowiedzi na nurtujące nas
pytania. Zanim my wybraliśmy się w konkretne
miejsce, ktoś wcześniej tam poszedł, sprawdził,
zweryfikował i wie, czy teren jest odpowiedni dla

człowieka ze statusem ON. Dzięki konkretnym
informacjom i wskazówkom mamy komplet
informacji. Począwszy od tego jak i gdzie dojechać,
którędy iść, czego możemy się spodziewać.
Kończąc na czymś równie wyjątkowym - wsparciu
wolontariuszy, którzy pomagają adekwatnie do
potrzeb, oferując nawet siłę własnych mięśni, aby
zawózkowane niepełnosprawne dziecko mogło
osiągnąć cel wędrówki.
Jeśli zapytasz mnie czy warto podejmować takie
działania, to bez zastanowienia odpowiem - TAK,
oczywiście, że TAK! Dzięki nim możemy
przekraczać swoje granice, odkrywać piękno
otaczającej nas przyrody, spędzić aktywnie czas,
doświadczyć, że góry naprawdę są dla wszystkich i
odetchnąć … tak po prostu.
Sławomir Szel

ZAGADKA

ZGADNIJ GDZIE TO JEST ? - odpowiedź
na pytanie wpisz jako komentarz na
klubowym Facebooku pod postem
bieżącego numeru KGP.
Wśród pierwszych dziesięciu
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę niespodziankę.
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Moja Korona
Wysoka Kopa 1126 m n.p.m.
Jeśli w góry to tylko z paczką przyjaciół.
Choć nie wszyscy z nas zdobywają Koronę Gór Polski
nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnie wyruszyć na
szlak. Jesień w górach zachwyca kolorem barw. Każdego
roku właśnie jesienią organizujemy kilkudniowy wypad w
góry.
Tym razem długi listopadowy weekend postanowiliśmy
spędzić w bliskich naszemu sercu Sudetach.
Na „pierwszy ogień” poszedł Skopiec. Padał deszcz, więc
tylko ci bardziej odporni ruszyli na szczyt. I co pewnie
Was zaskoczy najbardziej dzielny był nasz 7 latek
nienależący do Klubu. To on nadawał tempa naszej
wyprawie.
Skopiec to właściwie niewielkie wzniesienie, więc szybko
uporaliśmy się z jego zdobyciem. Ponieważ pogoda
zaczęła się nieco poprawiać postanowiliśmy jeszcze tego
samego dnia zdobyć Skalnik. Tym razem wszyscy w
zdecydowanie lepszych nastrojach wyruszyliśmy na szlak.
Trasa była dość długa, a brak widoków rekompensowały
zabawy w skojarzenia, państwa - miasta, a także
smakołyki mocy.

Pierwszy dzień to tylko trening przed główną wyprawą weekendu. Naszym celem była bowiem Wysoka
Kopa w Górach Izerskich. Choć przewyższeń tam niewiele wycieczka zajęła nam cały dzień. Powodów
było klika. Grupa liczyła 10 osób, w tym czwórka dzieci. W nocy spadł pierwszy śnieg i choć nie było go
wiele, sprawił nam ogromną frajdę. No i przede wszystkim trasa nie należała do najkrótszych.
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Mając do dyspozycji 3 samochody można zaplanować całkiem fajną przygodę.
Po przyjeździe do Szklarskiej Poręby jeden samochód zostawiliśmy na Rozdrożu pod Wysokim Kamieniem
w miejscu zejścia ze szlaku, a dwoma pojechaliśmy do Jakuszyc, bowiem tam zaczynał się dla nas szlak.
Tak wspomina ten dzień 10-letnia wówczas Małgorzata.
Pewnego listopadowego weekendu, wybraliśmy się
wspólnie z rodzicami i znajomymi na górską wyprawę.
Naszym celem była Wysoka Kopa. Wyruszyliśmy bardzo
szybko, organizacja była wspaniała, więc na początku
szlaku byliśmy już o 8:00 rano. Podczas wyprawy nie
nudziło nam się, rozmaite rozmowy trwały w
nieskończoność. Gdy minęło już dość sporo czasu nikt nie
ukrywał zmęczenia. Trasa była długa, a naszą
niespodziewaną przeszkodą okazał się śnieg. Sama nie
dowierzałam, że tak szybko może się pojawić. Zaraz przy
szczycie było go pełno. Gdy osiągnęliśmy już szczyt,
zrobiliśmy bardzo dużo zdjęć. Nie byłam tym faktem
zachwycona, musiałam stać w miejscu i się uśmiechać, a
z racji, iż napotkały nas nieprzewidziane opady śniegu, od
stania w miejscu robiło się zimno. Chciałam już jak
najszybciej zejść na dół. Schodzenie przyszło mi jak
zwykle z łatwością, a dodatkowym napędem była myśl o
tym, że moja siostra chce wywołać wojnę na śnieżki.
Zaczęłam schodzić najpierw szybko, ale równie szybko
przyszło zmęczenie.
Ratunkiem okazało się Schronisko na Wysokim Kamieniu, w którym postanowiliśmy zrobić postój.
Wypiliśmy tam ciepłą herbatę, która była wtedy zbawieniem. Jeszcze chwilę postanowiliśmy tam
posiedzieć, jednak herbata się skończyła, przyszedł za to nieprzyjemny mróz. Zeszliśmy bardzo szybko z
powodu nie tylko warunków atmosferycznych, ale też ze zmęczenia, myślę, że każdy chciał już położyć się
na łóżko i pójść spać.
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Po odpoczynku w schronisku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna zaczęła schodzić nieco szybciej, aby
samochodem, który czekał na nas na Rozdrożu pod Wysokim Kamieniem podjechać po samochody
pozostawione w Jakuszycach.
Wieczorem siedząc przed kominkiem z kubkiem gorącej herbaty wspominaliśmy miniony dzień planując
kolejny, tym razem wyprawę na Chełmiec. Listopadowy weekend jeszcze się nie skończył.

Przebieg trasy:
Jakuszyce - Wysoka Kopa - Kopalnia Kwarcu "Stanisław" - Wyskoki Kamień - Szklarska Poręba

Paczka Przyjaciół

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
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BLOGOWY KĄCIK
Rudawy Janowickie
Jesień się zbliża, słońca coraz mniej, chłodno,
deszcz to już nie miły przerywnik upału tylko
potencjalny złośliwiec obracający w niwecz
wycieczkowe plany. Jesienne widmo zaglądające
nam w oczy wywołuje paniczną potrzebę jeżdżenia i
wędrowania. Odkładamy w czasie wszystkie mniej i
bardziej poważne sprawy i obowiązki, aby jeszcze
nacieszyć się zwiedzaniem nowych miejsc. Wbrew
przyziemnym
przeciwnościom
postanowiliśmy
ostatni weekend przedłużyć o wolny piątek i spędzić
go wyjazdowo. Kierunek? Dolny Śląsk! Co
chcieliśmy zobaczyć? Góry, zamki, miasteczka…
WSZYSTKO!
Mając w perspektywie noclegi w Jeleniej Górze chcieliśmy zacząć od zdobycia pobliskiego Skalnika, a jak
starczy czasu, to dołożyć do niego Skopiec i tym samym zaliczyć dwa wpisy do koronogórskiej książeczki.
Pierwotny plan zrewidowaliśmy wobec refleksji, że choć może mniej spektakularne, ale lepsze od
„zaliczania” jest bardziej dogłębne zapoznanie z pasmami górskimi. Stąd pierwszego dnia postanowiliśmy
się skupić na Rudawach Janowickich.

Nietypową jak na pasmo górskie nazwę zawdzięczają bogatym złożom rud metali, od niepamiętnych
czasów tu wydobywanych. Ich obecność widoczna jest gołym okiem do dziś – wystarczy zerknąć na
rdzawe zabarwienie górskich potoków. Różnokolorowa woda jest zresztą jedną z bardziej znanych,
tutejszych atrakcji w postaci „kolorowych jeziorek”, położonych w Rudawskim Parku Krajobrazowym.
Różne tlenki metali nadały zabarwienie niewielkim zbiornikom wodnym, stąd mamy Żółte, Purpurowe,
Błękitne i Zielone Jeziorko. Przynajmniej z nazwy, bo w rzeczywistości… zobaczycie na zdjęciach
Wszystkie połączone są przyjemnym, leśnym szlakiem, który miejscami zaskakuje stromością. Zwłaszcza
turystów nienawykłych do górskich wędrówek. (Podczas spaceru naliczyliśmy cztery sesje ślubne.)
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Po obejrzeniu
Czarnowa, po
Ciechanowice.

wszystkich jeziorek skierowaliśmy w stronę
drodze odwiedzając zamek Niesytno oraz

Po dotarciu do Czarnowa wyruszyliśmy na podbój Skalnika –
najwyższej góry Rudaw Janowickich. Pierwsze wrażenie dobre:
mimo, że odejście na szlak znajduje się na pagórkowatym końcu
miejscowości, gdzie dzikich zwierząt jest więcej niż mieszkańców, to
do końca jechaliśmy ładnie wybrukowaną ulicą. Rzadki obrazek na
chwilę przed wyjściem w góry.
Zaskoczenie obróciło się w śmiech i straciło
aurę tajemniczości, kiedy okazało się, że
mieszkańcem jednego z ostatnich z domów
jest sołtys.
Potem było gorzej. Okazało się, że wstęp do
lasu (przez który przebiega szlak) jest
zabroniony. Jeszcze gorszy był powód
zakazu, prowadzono bowiem wycinkę drzew.
Wycinka? W Parku Krajobrazowym?!? Nie
jesteśmy botanikami, nie znamy się na
ekosystemach, postanowiliśmy więc poczytać
o zasadności wycinania lasu po powrocie, a
tymczasem
zignorować
wzburzenie
(i
wspomniany zakaz wstępu).
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Ruszyliśmy więc na szlak, który wyglądał przygnębiająco. Wyrżnięte i obalone pnie drzew blokowały
przejście, jakby pośmiertnie odpłacając się ludziom za swój los. Mozolnie je mijaliśmy przechodząc pod lub
nad nimi. Po dojściu do drogi technicznej wycinka się skończyła, powyżej niej szlak był już całkiem
naturalny. Pięliśmy się nim mozolnie do celu.
Niedługo przed szczytem zboczyliśmy, aby
z bliska obejrzeć sporą formację skalną.
Ciekawość zwyciężyła i postanowiliśmy się
na nią wdrapać. Warto było. Mimo niedużej
wysokości widoki z wielkiego kamienia
rozciągały się przepiękne. Spędziliśmy tam
dłuższą chwili, by po zejściu ujrzeć…
kilkanaście koni przypiętych do drzew.
Konie na takiej wysokości? Góry potrafią
zaskoczyć. Obok grupa jeźdźców posilała
się co rusz zagadując i cmokając do swoich
czworonożnych przyjaciół.
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Wierzchołek Skalnika osiągnęliśmy kilkanaście
minut później. Nie należy do tych efektownych, ale
miał w sobie coś ciekawego, intrygującego. Cisza,
lekki jakby półmrok, nieregularnie rosnące drzewa
bez wyraźnie przedzielającej je ścieżki klimatycznie. Chwila zadumy, podbicie książeczek i
powrót do auta, który przebiegł nam dość szybko.

Zaintrygowały nas Rudawy Janowickie. Doceniamy
je jako ciekawą alternatywę dla bardziej
zatłoczonych miejsc, np. rozbijających turystyczny
bank Karkonoszy. Ostatnie lata to kolejne rekordy
tłumów na górskich szlakach. Morskie Oko, Śnieżka,
Giewont, nawet Rysy - Internet obiegają zdjęcia
tłumów i kolejek.
Wystarczy jednak przejechać ciut dalej palcem po mapie od zatłoczonych miejsc, aby cieszyć się górami i
przyrodą w znacznie intymniejszej atmosferze. Oczywiście: karkonoskie Śnieżne Kotły czy wspomniana (i
uwielbiana przez nas) Śnieżka to atrakcje pierwszego gatunku z widokami trudnymi do podrobienia. Jeśli
jednak irytuje Was rzesza ludzi na szlakach, to warto wziąć pod uwagę alternatywę.

Doti i Michał, Bocznymi Drogami

Warto wiedzieć:
Rudawski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Sudetów
Zachodnich i Środkowych. Obejmuje masyw Rudaw Janowickich, Góry
Sokole oraz Góry Ołowiane.
Najwyższym szczytem jest Skalnik - wysokość 945 m n.p.m.
Kolorowe Jeziorka to 4 stawy w zalanych wyrobiskach dawnych kopalni:
Jeziorko Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielone. Zielone i Żółte Jeziorka
okresowo wysychają. Nazwy jeziorek pochodzą od koloru wody, a
zabarwienie związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.
Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego mieści się jedyne
całkowicie drewniane schronisko w Sudetach "Szwajcarka". W
schronisku mieszkało wielu sławnych alpinistów, między innymi Wanda
Rutkiewicz.

Redakcja
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Górski wędrowiec
Górniczo-Tatrzańskie
Góry Opawskie
Trasę zaczynam w miejscowości Pokrzywna przy szlaku
niebieskim w parku Krajobrazowym Góry Opawskie. Chcę
sprawdzić podobieństwo do Tatr. Nie, nie żartuję... Mam
nadzieję wyjaśnić w trakcie... Na początek na rozgrzewkę lekkie
podejście na Olszak 453 m n.p.m. najwyższego wzniesienia
północnej krawędzi Złotego Potoku. W końcu to góry to musi
być pod górkę. Po kilkunastu minutach zdobywam zalesiony
szczyt. Jest tabliczka z nazwą (fot. nr 1).
Chwila przerwy na złapanie oddechu, kilka zdjęć i ruszam dalej.
Schodzę do Żabiego Oczka 410 m n.p.m. położonego na
północno-zachodnim zboczu góry Olszak. Tu pierwsze
podobieństwo do Żabiego Plesa w Tatrach, ale tylko z nazwy
oczywiście, ponieważ jest to stare wyrobisko górnicze zalane
przez wody gruntowe i opadowe. W XIX wieku wydobywano tu
łupki i piaskowce. Zbiornik otaczają 17-metrowe odsłonięcia
skalne (for. nr 2).

FOT. NR 1

FOT. NR 2

Idąc dalej dochodzę do rezerwatu przyrody „Olszak” (fot. nr 3) utworzonego w 2012 roku. Występują tu
stanowiska storczyka-buławnika mieczolistnego, konwalii majowej, lilii złotogłów a także paproci zanokcicy
północnej, ale podstawą ochrony jest zbiorowisko kwaśnej dąbrowy. Wiek drzewostanu przekracza sto lat,
co sprzyja występowaniu dzięcioła czarnego. Rezerwat ten obejmuje również skały Karolinki, które
wyrastają pionowo i tworzą ciąg odsłonięć skalnych.
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Niektóre z nich mają ciekawe nazwy: Sieroca Skała,
Kazalnica (fot. nr 4) (znowu porównanie z Tatrami z
Kazalnicą Mięguszowiecką), Płetwa, Materace. To doskonałe
punkty widokowe na dolinę Złotego Potoku, Masyw Biskupiej
Kopy (fot. nr 5,6,7).

FOT. NR 3

FOT. NR 4

FOT. NR 5

FOT. NR 6

Kiedyś na Karolinkach rosła „Samotna
Sosna” -drzewo uwieczniane na wielu
pocztówkach, cel spacerów (tym razem
porównanie do Pienin). Kolejnym szczytem,
który zdobywam jest Krzyżówka 427 m
n.p.m. (niem. Kreuzberg), na którym
znajduje się drewniany krzyż. Szczyt nieco
oddalony od szlaku niebieskiego. Nazwa
pochodzi od dębowego krzyża, który stał na
wzniesieniu w miejscu, w którym w XVII
wieku stała szubienica. W 1992 roku w maju,
pochodzący z Jarnołtówka Niemcy postawili
nowy krzyż (fot. nr 8).
FOT. NR 7
Schodzę w dół do Jarnołtówka, przechodzę przez most na Złotym Potoku i po około 100 metrach zmieniam
szlak niebieski na żółty, by zdobyć Bukową Górę 507 m n.p.m. (fot. nr 9). Szczyt porasta las bukowy, więc
nazwa adekwatna. Chwila przerwy na złapanie oddechu, kilka zdjęć i dalej do... Piekiełka 475 m n.p.m.
Legenda głosi, że na dnie głębokiego wyrobiska znajdują się mityczne wrota do piekieł, a jest to
nieużytkowany kamieniołom po wydobyciu łupka powstały w drugiej połowie XIX wieku, a jego głębokość
dochodzi do kilkunastu metrów (fot. nr 10,11).
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FOT. NR 8,9,10

Znajduje się tu stanowisko paproci zanokcicy północnej
oraz grzyba szyszkowca łuskowatego. Tu ponownie wracam
na szlak niebieski, by trafić na Gwarkową Perć 400 m
n.p.m.. Przechodzę prawie dwumetrową skalną grzędę (fot.
nr 12) i schodzę kilkunastometrową drabinką w dół (fot. nr
13). Nie jest to Orla Perć, ale robi wrażenie... Jest to jedyne
takie miejsce w polskich Sudetach. To nieczynne wyrobisko
górnicze wykorzystywane do 1939 roku, a wydobywano tu
metodą odkrywkową łupek tzw. dachówkowy. Polecam ją
każdemu, a zwłaszcza początkującym górołazom chcącym
przeżyć dreszczyk emocji.

FOT. NR 11

FOT. NR 12

Niedaleko Gwarkowej Perci znajduje się jeszcze jedna
atrakcja. Mianowicie jest to nieczynna od wielu lat skocznia
narciarska (fot. nr 14). Kto by pomyślał, skocznia narciarska
w Górach Opawskich? Wybudowana w 1931 roku
„Seiffentalschanze”, dzięki staraniom mieszkającego w
Prudniku Norwega oraz prudnickiej sekcji Śląskiego
Sudeckiego Towarzystwa Górskiego (SSGV). Była to jedyna
skocznia na Górnym Śląsku o punkcie K 40 m, dlatego na
otwarcie przybyło tysiące osób. Jeszcze w 1947 roku
odbywały się tu mistrzostwa szkolne, ale niewielka ilość
opadów śniegu sprawiła, że przestała być wykorzystywana.
FOT. NR 13
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Chcąc skrócić sobie drogę wszedłem po stoku dość ostro w górę,
by znaleźć się na Drodze Saperskiej. Jestem poziom wyżej. Żółtym
szlakiem docieram na Przełęcz pod Zamkową Górą, ale nie
wchodzę na szczyt tylko idąc wzdłuż granicy polsko-czeskiej
szlakiem niebieskim odnajduję grób czarownicy (fot. nr 15). To
kolejna „atrakcja”. Legenda głosi, że kilkaset lat temu w lesie w
rozsypującym się domku mieszkała staruszka nazywana babcią
Speil. Zajmowała się znachorstwem, zbierała zioła, grzyby.
Okoliczni mieszkańcy bali się jej i uważali za czarownicę.
Odtrącona, szykanowana staruszka powiesiła się na buku na
przełęczy pod Zamkową Górą na trójstyku granic. Dopiero po kilku
dniach zwłoki zauważył myśliwy Franciszek i powiadomił trzech
właścicieli ziem. Nikt nie chciał pochować babci (czarownicy), bo
pochodziła z Jarnołtówka, ale powiesiła się na drzewie na terenie
Janova, a korzenie były na terenie Pokrzywnej... Spór trwał... W
końcu ów myśliwy pogrzebał kobietę, a na tym miejscu postawił
biały głaz. Tyle legenda...

FOT. NR 14

Z przełęczy szlakiem czerwonym wspinam się na Zamkową Górę
571 m n.p.m. (fot. nr 16). Tu odnajduję resztki grodziskazamczyska z XIV wieku, którego celem była ochrona granic
między Księstwem Opawskim, a Księstwem Biskupim
(Wrocławskim) oraz ochrona szlaków z Wrocławia na Morawy. W
wieku XV zameczek przejęli rycerze rozbójnicy i nękali okoliczną
ludność, a także napadali na przejeżdżających kupców. W końcu
sprzymierzone wojska okolicznych miast pokonały rycerzy, ale
legenda głosi, że zamek zapadł się pod ziemię po straszliwej
burzy, która rozpętała się za karę nieuszanowania przez zbójców
Wielkiego Piątku i napaści w tym dniu na karawanę kupców. Na
pamiątkę tego wydarzenia raz w roku w Wielki Piątek otwierają się
piwnice zamku, gdzie zostały ukryte skarby. Niestety do Wielkiego
Piątku kilka miesięcy, więc opuszczam to miejsce i udaję się na
Szyndzielową Kopę 533 m n.p.m. (fot. nr 17). Robię kilka fotek i
schodzę do Pokrzywnej. Przechodzę jeszcze obok Parku
„Zaginione Miasto Rosenau” i udaję się na parking.
FOT. NR 15

Bardzo fajna, mało wymagająca trasa, a
porównanie do Tatr na wyrost oczywiście.
Jedynie z nazw.
Można na spokojnie przebyć ją z dziećmi,
które przyzwyczajone są już do górskich
wycieczek. Jedyna trudność to Gwarkowa
Perć, ale można ją obejść.

Tomasz Michalski
FOT. NR 16,17
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Wiadomości
ze szlaku
Ostatnie tygodnie przyniosły sporo zmian na koronnych szczytach.
Poniżej szczegółowe informacje.

KŁODZKA GÓRA

17 września na Kłodziej Górze
zamontowaliśmy nową klubową
skrzyneczkę i pieczątkę.

Rysy

6 października szlak na Rysy
ponownie otwarty po remoncie.

RUDAWIEC I KOWADŁO

19 września na Rudawcu i Kowadle wymieniliśmy skrzyneczki na
nowe. Stare skrzyneczki po renowacji zostaną wykorzystane na
innych szczytach.

SKOPIEC

9 października na Skopcu
wymieniliśmy pieczątka na nową.

WYSOKA

12 października na Wysokiej
zamontowaliśmy skrzyneczkę po
renowacji.

Redakcja
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Największe spotkanie Ludzi Gór za nami.
Zakończył się 26. Festiwal Górski
im. Andrzeja Zawady

Kolejna edycja najważniejszego wydarzenia Ludzi Gór za nami. Festiwal Górski im. Andrzeja
Zawady, który w tym roku odbył się w najpiękniejszych rejonach Ziemi Kłodzkiej, pomimo wielu
wyzwań zebrał ogromną publiczność. W sumie w spotkaniach, prelekcjach, warsztatach,
projekcjach wzięło udział 20 tysięcy osób, zaś publiczność online to prawie milion widzów!

10 dni wydarzenia, od 10 do 19 września, wypełniło 270 spotkań, w które zaangażowanych było 170. gości.
„Doświadcz gór wśród przyjaciół”, czyli tegoroczne hasło Festiwalu Górskiego, wpisane było w każdy dzień
spotkań. Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele atrakcji i niespodzianek dla uczestników. Jedną z
nich był Pierwszy Wędrowny Festiwal Górski, czyli początek wydarzenia w Pasterce, z przystankiem w
Radochowie i finałem tradycyjnie w Lądku-Zdroju.
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Blisko milion przyjaciół
Statystyki tegorocznej edycji robią wrażenie – przez cały okres trwania Festiwalu wydarzenia śledziło blisko
milion widzów online. Od Pasterki poprzez Radochów na Lądku-Zdroju kończąc w Festiwalu Górskim
wzięło udział w sumie 20 tysięcy osób. Samych uczestników wydarzeń zamkniętych było ponad 2 000.
Wszystko to dzięki gościom, których było ponad 170. oraz programowi, który wypełnił 10 festiwalowych dni.
W ich trakcie można było wziąć udział w ponad 270. spotkaniach. To niezwykle budujące, szczególnie w
czasach, w których konieczna jest organizacja wydarzeń przy zachowaniu najwyższych zasad
bezpieczeństwa.

Festiwal Filmów Górskich – 31 projekcji konkursowych, 21 premier, 20 godzin
przed dużym ekranem
Przegląd kina, w którym na pierwszym miejscu są góry i podróże, związany jest z Festiwalem Górskim od
samego początku jego istnienia. W tym roku po raz 26. widzowie obejrzeli projekcie zakwalifikowane do
konkursu. Spośród 31. tytułów, aż 21 stanowiły premiery – polskie, europejskie lub światowe. W efekcie
wskazano 13 filmów, które zasługują na szczególne uznanie:
– Wyróżnienie 1: Myrtle Simpson: A Life On Ice
– Wyróżnienie 2: Reel Rock 15 Deep Roots
– Wyróżnienie 3: Climbing Iran
– Najlepszy film krótkometrażowy: Migrants
– Najlepszy Film o Przygodzie i Eksploracji: Godspeed, Los Polacos!
– Nagroda ufundowana została przez Vojo Spółka z o.o.
– Najlepszy Film o Sportach Górskich: North Country
– Najlepszy Film w kategorii Człowiek i Góry: My Upside Down World
– Najlepszy Film Wspinaczkowy: Reel Rock 15 Action Directe
– Najlepszy Film w kategorii Człowiek i Środowisko: Big North
– Najlepszy Film Polski: Nasze Góry
– Grand Prix: Everest – The Hard Way
– Nagroda Publiczności: Black Ice (Reel Rock 15)
– Co wyróżniło tegoroczną edycję filmowej strony Festiwalu? Zauważyłam duży odsetek (aż 17 z 31.)
obrazów stworzonych przez kobiety albo których tematem są kobiety. Zobaczyliśmy 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
gościliśmy polską premierę serii Reel Rock. 2-godzinny program Reel Rock 15, na który zawsze czekają
wszyscy wspinacze, otworzył Festiwal w piątek, 10 września, w Pasterce – mówi Kasia Biernacka,
31

Dyrektorka Filmowa Festiwalu. – Na liście konkursowych projekcji znalazło się też dużo filmów
dotykających tematy ważne społecznie – macierzyństwo, niepełnosprawność, migracje, sytuację kobiet na
świecie i ich prawo do samostanowienia.
Pokazy filmowe odbyły się zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego weekendu Festiwalu. Tegoroczne
filmy konkursowe oceniło czteroosobowe jury w składzie: Katarzyna Borowiecka, Eliza Kubarska, Michał
Bielawski oraz Ryszard Jaźwiński.

Rekordowa liczba książek w konkursie Książka Górska Roku
Każdego roku konkurs poświęcony literaturze budzi duże zainteresowanie wśród twórców i widzów.
Miniona edycja była jednak absolutnie rekordowa – do konkursu zakwalifikowanych zostało aż 57 książek.
Jury oceniało książki w 8. kategoriach. W tym roku skład komisji tworzyli: prof. Ewa Grzęda, Małgorzata
Lebda, Iwona Baturo, prof. Jacek Kolbuszewski, Zbigniew Piotrowicz, Marek Maluda, Bogusław Kowalski
oraz Sebastian Kłosok.
Wyniki wraz ze wskazaniem tytułów, które według jury zasługują na szczególne wyróżnienie,
zaprezentowano podczas Gali Literatury Górskiej, która połączona była z Galą Kultury Górskiej.
Poniżej wyniki tegorocznego konkursu:
– Grand Prix: ZAKLĘTYM W GÓRSKI KAMIEŃ, Krystyna Palmowska | wydawca: Wydawnictwo Stapis
– Literatura wspinaczkowa: ZAKLĘTYM W GÓRSKI KAMIEŃ, Krystyna Palmowska | wydawca:
Wydawnictwo Stapis
– Literatura górsko-podróżnicza, reportaż: POCIĄG DO TYBETU, Maja Wolny | wydawca: Wydawnictwo
Mando
– Literatura tatrzańska: PIĘĆ STAWÓW. DOM BEZ ADRESU, Beata Sabała-Zielińska | wydawca:
Wydawnictwo Prószyński Media
– wyróżnienie: TATRY I ZAKOPANE W ILUSTRACJI WALEREGO ELJASZA-RADZIKOWSKIEGO,
Radosław Kuty, Walery Eliasz-Radzikowski | wydawca: Wydawnictwo, Księgarnia i Antykwariat Górski
FILAR Henryk Rączka
– Biografia górska: WSZECHMOGĄCY ANDRZEJ ZAWADA. CZŁOWIEK, KTÓRY WYMYŚLIŁ HIMALAJE,
Piotr Trybalski | wydawca: Wydawnictwo Literackie
– Górska fikcja literacka i poezja: ZNIKAJĄC. OPOWIEŚĆ DROGI, Marek Raganowicz | wydawca:
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
– wyróżnienie: LINA, Sara Antczak | wydawca: Wydawnictwo Kobiecie
– Przewodniki i poradniki (nagroda im. Janusza Kurczaba):
Ex Aequo
BAJKAŁ. Przewodnik Turystyczny, Alicja Łukowska, Jędrzej Łukowski | wydawca: Biuro Podróży Szerokie
Tory Alicja Łukowska
oraz
DOLOMITY NA FERRATACH – PRZEWODNIK. CZĘŚĆ 1 – AMPEZZANE, FANES, SELLA, PUEZ-ODLE,
Katarzyna Dutkiewicz, Lech Dutkiewicz | wydawca: Katarzyna i Lech Dutkiewiczowie
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– Albumy fotograficzne: NOSZAK 1973, Danuta Piotrowska, Tadeusz Piotrowski | wydawca: Fundacja Ulica
Przestrzenna
– Monografia historyczna: ZDOBYWCY. LUDZIE, SZCZYTY, WYPRAWY, praca zbiorowa | wydawca:
Wydawnictwo Słowne
– Książki dla dzieci: TATRY. PRZEWODNIK DLA DUŻYCH I MAŁYCH, Barbara Gawryluk, Paweł
Skawiński, Adam Pękalski | wydawca: Wydawnictwo Literackie
– Nagroda Publiczności: LINA, Sara Antczak | wydawca: Wydawnictwo Kobiece
Organizatorzy Festiwalu Górskiego od 2013 roku wspólnie z partnerami: Polskim Związkiem Alpinizmu i
magazynem Taternik, nagradzają również Bohaterów Drugiego Górskiego Planu, przyznając nagrody za
popularyzację kultury górskiej.
W tym roku wyróżnienie to otrzymały dwie osoby:
– Anna Wende-Surmiak, Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, animatorka kultury, popularyzatorka wiedzy o
górach
Paweł Skawiński, Doktor nauk leśnych, przyrodnik, znawca i pasjonat Tatr, przewodnik tatrzański,
ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, taternik i narciarz wysokogórski.

Biegacze zdobyli kolejny ośmiotysięcznik
Tradycyjnie już podczas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju odbywają się zawody biegowe o wyjątkowym
dystansie. Tutaj zawodnicy każdego roku nie pokonują 5, 10 km czy półmaratonu. Dystans biegu
odpowiada wysokości danego ośmiotysięcznika. W tym roku biegacze mieli za zadanie zdobycie w jak
najkrótszym czasie Makalu – czyli wzięli udział w MAKALU RUN i pokonali 8481 m.
Bieg z czasem 00:33:57 wygrał Radoslav Groh. Drugie miejsce zajął Michał Kita (00:35:14), trzecie –
Jakub Lasek (00:35:23).
Wśród kobiet zwyciężyła Kinga Pachura z czasem 00:42:33. Drugie miejsce zdobyła Agnieszka FogielPawłowska (00:42:38), trzecie – Alina Pawlik (00:43:43).

Festiwal Górski dla dzieci – przedszkole, Akademia GOPR, Warsztaty Młodego
Podróżnika
Ważną misją wydarzenia jest pokazanie świata gór, podróży, bezpiecznego poznawania bliskich i dalekich
krain najmłodszym festiwalowiczom. W tym roku cała część Festiwalu w Lądku-Zdroju wypełniona była
spotkaniami, warsztatami, ćwiczeniami, rozmaitymi zajęciami dla dzieci. Do tego funkcjonowało
przedszkole festiwalowe, z mnóstwem atrakcji i aktywności.
Nieodłącznym punktem programu Festiwalu Górskiego są Warsztaty Młodego Podróżnika. W tym roku były
to m.in. Etno warsztaty tureckie, warsztaty śląskie, warsztaty poświęcone życiu w Tatrach, magicznych
Bieszczadach, a do tego wiele rozmów i spotkań o literaturze kierowanej (choć nie tylko) do dzieci
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RAJD, czyli doświadczanie gór i poznanie fantastycznej Ziemi Kłodzkiej
Nowością w tegorocznym programie Festiwalu im. Andrzeja Zawady był RAJD, czyli trekking z Pasterki,
przez Radochów aż do Lądka-Zdroju. Kilkadziesiąt osób przemierzyło Góry Stołowe, Bardzkie i Złote.
Uczestnicy wyprawy przeszli w sumie ponad 100 km. W dwóch grupach, bardziej i mniej wymagającej
kondycyjnie, maszerowali od soboty, 11 września, do środy, 15 września, kończąc swoją podróż w LądkuZdroju.
Trasa pierwsza stanowiła trekking z uznanymi w świecie podróżniczym gośćmi Festiwalu:
Agnieszką “Zebrą” Dziadek, laureatką Kolosa w kategorii Wyczyn za przejście najsłynniejszych
amerykańskich szlaków długodystansowych.
Magdą Jończyk, podróżniczką i fotografką, przewodniczką oraz organizatorką trekkingów w Himalajach i
Karakorum.
Tomkiem Kobielskim, doświadczonym wspinaczem i alpinistą, a także świetnym organizatorem wyjazdów
i wypraw w najdalsze zakątki świata.
Tomkiem Habdasem, promotorem turystyki górskiej, pasjonatem Beskidów, który ma na swoim koncie
m.in. przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego, wejście na Mont Blanc, Kilimandżaro i Elbrus.
Trasa druga, czyli autorska trasa Łukasza Supergana, specjalisty od pokonywania pieszo długich
dystansów. Przeszedł samotnie i dwukrotnie łuk Karpat, zrealizował zimowe przejście 1100 km górami
Polski, ma za sobą zimowy i letni trawers Islandii oraz trasy m.in. w Iranie, Izraelu, Himalajach czy TienSzanie. Jego podróże zostały dwukrotnie wyróżnione w kategorii „Wyczyn Roku” na gdyńskich „Kolosach”,
otrzymały też dwie nominacje do nagrody National Geographic Traveler.

„Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek-Zdrój!”
Lądek-Zdrój to niewielkie miasto, liczące niecałe 6 000 mieszkańców. Położone w odległości 100 km na
południe od Wrocławia, przyciąga atrakcyjnymi szlakami turystycznymi i wydarzeniami sportowymi oraz
kulturalnymi. Od ponad ćwierćwiecza kojarzony z Festiwalem Górskim, którego patronem jest Andrzej
Zawada – himalaista, pionier himalaizmu zimowego.
Jedno z popularnych wśród festiwalowej publiczności haseł nawiązujących do Lądka jako miejsca jedynego
w swoim rodzaju, bez konkurencji, także w kontekście filologicznym, brzmi „Nie ma takiego miasta jak
Londyn, jest Lądek-Zdrój”. Jeśli ktoś jeszcze nie odwiedził Lądka-Zdroju i samego Festiwalu Górskiego,
powinien nadrobić tę zaległość, szczególnie podczas 27. edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady.
FG.
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XLVII Międzywyprawowa Loża Zdobywców w Lądku Zdroju
Kolejne posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski już za nami. Tym razem gościliśmy na 26
Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady, który jak co roku odbywał się w Lądku Zdroju. Nasi klubowicze,
jak przystało na prawdziwych miłośników gór, zjechali się do Lądka Zdroju już na kilka dni przed
spotkaniem Loży, aby uczestniczyć nie tylko w spotkaniu, ale również skorzystać z możliwości udziału w
prelekcjach, warsztatach czy projekcjach filmów górskich przygotowanych przez Organizatorów Festiwalu.
Byli i tacy, którzy wzięli udział Pierwszym Wędrownym Festiwalu Górskim z Pasterki do Lądka Zdroju,
którego trasa wynosiła ponad 100 km i prowadziła m.in. przez takie koronne szczyty jak Szczeliniec Wielki i
Kłodzką Górę.
Posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski odbyło się w Hotelu Trojan. W spotkaniu
uczestniczyło blisko 250 osób (klubowiczów ubiegających się o tytuł Zdobywcy KGP wraz z osobami
towarzyszącymi oraz członków Loży).
Pasowanie na Zdobywcę Korony Gór Polski to już tradycja. Ceremonia wręczenie odznak, dyplomów oraz
legitymacji Zdobywcy KGP odbyła się na scenie Kinoteatru, w pięknej festiwalowej oprawie, z festiwalową
piosenką i krótką prezentacją przygotowaną na tę okazję przez Organizatorów Festiwalu Górskiego.
Tytuł Zdobywcy otrzymało 160 klubowiczów.

Atmosfera takich spotkań jest zawsze serdeczna, pełna pozytywnych emocji i dreszczyku niepewności.
Czas oczekiwania na weryfikację często skutkuje nawiązaniem nowych znajomości z klubowiczami,
wymianą doświadczeń i wspomnień z niezwykłej przygody jaką jest zdobywanie Korony Gór Polski. Każdy
kto choć raz miał okazję uczestniczyć w takim spotkaniu przyzna, że warto przemierzyć nawet kilkaset
kilometrów, by spotkać tylu fantastycznych ludzi i przeżyć tak niezapomniane chwile.

LZ.
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JAGÓDKI, POZIOMKI, MALINKI,
JEŻYNKI… I BĄBLOWNICA
Górskie wędrówki są niewątpliwie okazją do
obcowania z naturą, czasem nawet w nagrodę trudu
wspinaczki mamy okazję spożyć garść jagód
zerwanych prosto z krzaczka rosnącego nieopodal
szlaku. I właśnie tu kończy się nasza sielankowa
opowieść, a zaczynają problemy…
Jesteśmy już świadomi, jakim zagrożeniem może
być dla nas mały kleszcz, ale czy wiemy, że
spożycie owoców runa leśnego, będących dla
niektórych prawdziwym rarytasem – również może
mieć opłakane skutki?
Bąblownica to nic innego jak choroba, którą
wywołuje tasiemiec. Tasiemiec to pasożyt, a
potocznie mówi się o nim „robak”, choć należy do
typu płazińców tj. robaków płaskich. Konkretnie
chorobę wywołuje „Echinococcus granulosus”
(postać
jednojamista)
lub
„Echinococcus
multiocularis” (postać wielojamista / wielojamowa) zwane tasiemcem bąblowcowym lub bąblowcem.
Specjaliści mówią o tej chorobie „Hydatidoza” lub
„Echinokokoza”, natomiast „bąblownica” to polska
nazwa wywodząca się od pęcherzy. O tym, że
bąblownica niejedno ma imię świadczy mnogość
kodów ICD-10 tj. od B67.0 do B67.9. Dla
niewtajemniczonych
to
międzynarodowa
statystyczna klasyfikacja chorób i problemów
zdrowotnych – czyli ten kod, który lekarz wpisuje na
zwolnieniu lekarskim, ale widzi go tylko ZUS, a nie
pracodawca.
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My, ludzie, jesteśmy tylko żywicielami pośrednimi
tych tasiemców. Choć nie ma się tu co cieszyć... Co
to oznacza? Otóż jesteśmy organizmem, w którym
żerują postacie larwalne tych tasiemców, aż uda im
się przedostać do żywiciela ostatecznego, żeby
osiągnąć dojrzałość płciową i się rozmnażać.
Przykładem żywiciela ostatecznego jest lis, wilk,
pies, rzadziej kot. Ucieczka przed bąblowcem w
okolice koła podbiegunowego też nam niewiele da,
gdyż to pasożyt wyjątkowo odporny na działanie
niskich temperatur.

Jak się zarazić? Cóż… wystarczy zjeść
nieumyte owoce leśne! Owoce te bowiem,
jak również inne płody runa leśnego jak np.
grzyby, mogą być skażone odchodami
zwierząt, czyli m.in. jajami bąblowca. Może to
być też wypicie „strumieniem płynącej” wody
skażonej odchodami albo bezpośredni
kontakt z dzikim zwierzęciem, ale także
domowym np. podczas głaskania na
spacerze w lesie, zabaw czy też pielęgnacji
pupila. Oczywiście wówczas musielibyśmy
przenieść z sierści jaja bąblowca do naszej
buzi...
Jeszcze z dwojga złego – lepiej jak się nam
trafi jednojamisty tasiemiec – uuuffff! Te
wielojamiste są o wiele gorsze. Sam Minister
Środowiska uznał w rozporządzeniu z dnia 29
listopada 2002 roku, że Echinococcus
multiocularis to „mikroorganizm mogący
wywołać poważne choroby ludzi i stanowić
poważne
zagrożenie
dla
człowieka”.
Tasiemiec ten osadza się wewnątrz
narządów wewnętrznych (np. mózg, wątroba,
płuca, nerki, gałka oczna, śledziona), co
skutkuje ich wewnętrznym spustoszeniem. Z
kolei tasiemiec jednojamisty osadza się na
zewnątrz narządów, gdzie tworzy się torbiel.
Niewprawione oko specjalisty może pomylić
postać wielojamistą z chorobą nowotworową
z przerzutami!
Jakie mogą być objawy zakażenia? Np.
torbiel, która powstaje na narządach
wewnętrznych np. wątrobie lub kościach.
Torbiel przyrasta w tempie około 1 cm
rocznie. Guz mózgu, zapalenie otrzewnej,
wstrząs kości, zastój żółci, nadciśnienie – to
tylko niektóre przykłady działania tej choroby,
a objawy mogą wystąpić nawet kilkanaście lat
od zakażenia!
Czy jest dla nas jakaś szansa na ratunek?
Leczenie bąblowicy polega na chirurgicznym
usunięciu cyst i zastosowaniu odpowiednich
leków,
choć
tasiemiec
bąblowcowy
wielojamisty jest uznawany za jeden z
najgroźniejszych i najtrudniejszych do
eliminacji pasożytów człowieka, dlatego nie
należy go lekceważyć.
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Poniżej kilka porad, dzięki którym ograniczymy ryzyko
zarażenia się tasiemcem:
upowszechnianie wiedzy na temat zasad higieny (noś w plecaku
chusteczki antybakteryjne, płyn dezynfekujący oraz wodę),
właściwa higiena i dokładne mycie rąk (także dzieciom) po powrocie z
grzybobrania lub wędrówki leśnej czy zabawie z domowym pupilem,
grodzenie posesji (ogród, ogródek, warzywniak) w celu zapobiegania
dostępowi lisów i innych dzikich drapieżników,
zabezpieczenie śmietników, będących źródłem resztek jedzenia dla
dzikich zwierząt,
uniemożliwianie psom i kotom łapania gryzoni,
niespożywanie owoców leśnych zbieranych z podłoża – jagody, poziomki
i borówki – należy przed zjedzeniem umyć strumieniem ciepłej, bieżącej
wody lub zebrać w pojemnik i umyć owoce w domu,
w czasie pobytu w lesie stały dozór nad dziećmi – pilnowanie, aby nie
podnosiły niczego do ust (edukacja w zakresie możliwego zakażenia),
z zasady mycie zakupionych lub zebranych owoców i warzyw, zwłaszcza
z działek oraz tzw. ekologicznych (nawożonych naturalnymi nawozami),
do których dostęp mogą mieć drapieżniki,
nieużywanie do mycia owoców i warzyw ani do spożycia wody ze
zbiorników dostępnych dla zwierząt,
regularne odrobaczanie psów i kotów (dotyczy to zwłaszcza zwierząt
gospodarskich, hodowanych na wsi),
okresowe
odrobaczanie
psów
przebywających
na
terenach
endemicznych (preparaty zawierające prazykwantel, oczywiście po
konsultacji z lekarzem weterynarii),
unikanie kontaktu z nieznanymi i dzikimi zwierzętami.

Pamiętaj, że ten artykuł nie stanowi konsultacji
medycznej! Jeśli masz uzasadnione obawy, często
spożywasz nieumyte owoce runa leśnego i obserwujesz
u siebie w/w objawy – niezwłocznie udaj się do lekarza
specjalisty w celu diagnostyki bąblownicy.
Przypominam, ze owoce runa leśnego można zbierać
w lasach na własny użytek, ale w parkach
narodowych i rezerwatach jest to zabronione –
wówczas grozi nam mandat!

Artykuł opracowano na podstawie poniższych źródeł:
https://www.gov.pl/web/gis/uwazaj-na-bablowice
https://www.gov.pl/web/wsse-poznan/bablowica---echinokokoza
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022121798
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%85blowica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tasiemiec_b%C4%85blowcowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_multilocularis
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiciel_po%C5%9Bredni
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiciel_ostateczny

38

Czarny Kot

Wujek dobra rada
Mam chusteczkę haftowaną,
co ma … trzy rogi
Parafrazując delikatnie tekst, chyba wszystkim
znanej piosenki, chciałbym tym razem poświęcić
kilka słów jednemu z elementów wyposażenia (dla
mnie obowiązkowego) apteczki.
Chyba każdy turysta wybierając się na wędrówkę,
czy to bliższą czy też dłuższą zabiera ze sobą
apteczkę. Często stajemy przed dylematem co w tej
apteczce powinno się znaleźć. Jeśli kupiliśmy ją z
gotowym wyposażeniem, to w zasadzie problem
mamy z głowy. A co w sytuacji kiedy trzeba
apteczkę wyposażyć od podstaw? Albo gdy mamy
wątpliwości
czy
zakupiony
zestaw
jest
wystarczający. Oczywiście każdy skompletuje ją
według własnego uznania, a też i Internet służy listą
najpotrzebniejszych elementów.

W każdym składzie apteczki wymieniana jest
chusta trójkątna. Niepozorny kawałek tkaniny o
wymiarach najczęściej 96x96x136 cm lub
106x106x157 cm. Jeśli przejrzymy pobieżnie
zasoby
internetu,
to
najczęstszym
jej
zastosowaniem jest unieruchomienie kończyny
górnej w przypadku urazu (skręcenie, silne
stłuczenie, zwichnięcie, złamanie). Założenie chusty
poszkodowanemu umożliwi bezpieczny (dla kości)
transport do miejsca, gdzie zostanie udzielona
profesjonalna pomoc medyczna. Kilka miesięcy z
takim opatrunkiem i złamaną ręką w łokciu w miarę
komfortowych warunkach pokonałem prawie 500
km.
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Ale ręka do góry, kto wie co można z chusty
wykrzesać jeszcze?
Oczywiście poniżej nie będzie kursu pierwszej
pomocy, ale chęć rozbudzenia w Was ciekawości i
zapoznania się z możliwościami tego niepozornego
przedmiotu.
Używając chusty można wykonać bardzo
profesjonalny opatrunek dłoni, stopy, głowy.
Stosując chustę i kawałek kija możemy stworzyć
skuteczną opaskę uciskową w przypadku
krwotoku. Mając 3-4 chusty i kawałek deseczki lub
innego sztywnego podłużnego przedmiotu można
unieruchomić złamaną kończynę. Zaletą chusty
jest dużo szybsze wykonanie opatrunku niż
bandażem,
który
osobie
nie
posiadającej
odpowiedniej wprawy najczęściej się plącze i
rozwija.
Chustą wykonamy również skuteczny opatrunek
każdej części nogi (uda, przedudzia, kolana), głowy,
tułowia. Składając ją „wierzchołkiem” do podstawy
otrzymamy szeroki bandaż, składając ją jeszcze raz
wąski bandaż.

Wynalazcą chusty trójkątnej był najprawdopodobniej niemiecki chirurg Freidrich von Esmarch,
który w latach 70. XIX wieku opracował pomysł
trójkątnego bandaża z nadrukowanymi instrukcjami
na samym bandażu. Intencją było zapobieganie
utraty życia poprzez ułatwienie żołnierzom
udzielania pierwszej pomocy doraźnej.
Stowarzyszenie St. John Ambulance założone w
1877 roku w Anglii było pierwszą firmą, która
wyprodukowała takie bandaże. Począwszy od 1890
roku trójkątne bandaże wchodziły w skład
wszystkich apteczek amerykańskiej firmy Johnson
and Johnson, a później były również produkowane
przez firmę Bauer & Black w Chicago. Bandaże
miały ilustracje przedstawiające od dwudziestu do
czterdziestu różnych sposobów jej noszenia, a
zdjęcia mogły być łatwo zrozumiałe dla każdego
(www.sarajo.com).

A naszym starszym kolegom chusta może
kojarzyć się również z wojskiem. Na szczęście nie z
opatrywaniem ran na polu boju lecz z chustą
rezerwisty. Gdzie, to właśnie chusty trójkątne
ozdabiane były symbolami rezerwisty, który kończy
służbę wojskową i powraca do życia w cywilu.

Zbyszek

MAPA/PLAKAT KGP
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W 2021 roku odwołanych zostało kilka spotkań Loży Zdobywców z powodu powszechnie obowiązującego
lockdownu. Dopiero w czerwcu udało nam się przeprowadzić Lożę Zdobywców na znanych nam z
przeszłości zasadach i tradycjach klubowych. Następnie spotkanie odbyło się w Lądku Zdrój, a w
październiku i listopadzie zjedziemy się kolejno do Sanoka i Warszawy. Na tym zakończymy cykl spotkań
stacjonarnych przewidzianych na 2021 rok. Kolejne spotkanie stacjonarne prawdopodobnie odbędzie się
na przełomie stycznia i lutego na Śląsku. Szczegóły niebawem zostaną doprecyzowane, a może już w
kolejnym numerze podamy termin loży oraz termin uruchomienia zapisów. Ze względu na dużą ilość
chętnych do weryfikacji otworzyliśmy jeszcze możliwość weryfikacji zdalnej, również bedzie to ostatnia tego
typu weryfikacja przewidziana na ten rok. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły w zakładce wydarzenia na
klubowej stronie www.
ŁuL
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Archiwum spotkań
klubowych
XL Wyprawa Korony Gór Polski – Śnieżnik
17-19 stycznia 2020
Wspólne wyprawy górskie na stałe są wpisane w
nasze
tradycje
klubowe.
Organizowane
były
nieustannie przez blisko 25 lat istnienia klubu. Ostatnia
taka wyprawa odbyła się w styczniu 2020 roku, na dwa
miesiące przed pierwszym lockdownem. Ciesząc się
wspólnie z kolejnego naszego górskiego spotkania nikt
nie wyobrażał sobie co nas czeka, że przerwa będzie,
aż tak długa. Przecież
coroczny harmonogram
klubowy tradycyjnie zawiera przynajmniej 6 spotkań
Loży Zdobywców i 3 wyprawy klubowe. Do tego
przynajmniej jedna impreza plenerowa w górach. Cykl
spotkań był niezmienny, aż do marca 2020 roku, kiedy
zmuszeni zostaliśmy odwołać kolejną wyprawę
zaplanowaną na przełom wiosny i lata.
Nie tylko
zmuszeni
byliśmy
odwołać
wyprawy
górskie
organizowane przez klubu. Wycofać czasowo
musieliśmy się również z organizowania Loży
Zdobywców. Jednym słowem harmonogram klubowy
zwyczajnie się zawalił.
Czterdziesta wyprawa klubowa, której celem stał się
Śnieżnik, rozpoczęła się w piątkowe popołudnie 17
stycznia 2020 roku. Do ośrodka Regle mieszczącego
się w Różance zjechała się ponad setka klubowiczów.
Godzina 15:00 otwieramy rejestracje. Uczestnicy
otrzymują specjalne wyprawowe identyfikatory, na
specjalnych wyprawowych smyczkach. W ten sposób
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łatwiej jest nam przełamać pierwsze lody i poznać
się chociażby z imienia, które jest umieszczone
na takim identyfikatorze. Na wyprawach ponad
połowa osób to osoby, które się zwyczajnie znają
z klubu. Nie jest to stały skład, ale ze względu na
mnogość przeprowadzanych klubowych spotkań
grono przyjaciół z klubu jest olbrzymie. Nic więc
dziwnego, że przyjeżdżając na wyprawę można
dostrzec, że wiele osób już się zna. Turyści
górscy słyną z otwartości i przyjaznego
usposobienia. Te cechy sprawiają, że nowe
osoby przyjeżdżające na wyprawę z łatwością
mogą się poczuć, jak wśród "swoich". Często są
to początki wielu nowych znajomości, a nierzadko
też w ten sposób rozpoczynają się wieloletnie
przyjaźnie. W klubie po prostu wszyscy jesteśmy
na TY.

Po zakończeniu rejestracji i
rozpakowaniu się w swoich pokojach
cała nasza klubowa ekipa zeszła na
obiad. Tego dnia odbyły się również
weryfikacje nowych i krotnych
Zdobywców Korony Gór Polski.
Wyprawowe
posiedzenia
Loży
Zdobywców nieco odbiegają od
tradycyjnych. Nie odbywają się
bowiem jednego dnia. Weryfikacje
tradycyjnie już są planowane na
piątkowe popołudnie/wieczór. Nie są
one
przewidziane
jedynie
dla
klubowiczów będących na wyprawie.
Są również dostępne dla osób, które
w dany weekend przebywają w
okolicy lub zwyczajnie w niej
mieszkają na co dzień. Samo
pasowanie i wręczanie Insygniów
Zdobywcy odbywa się jednak
dopiero w niedzielne przedpołudnie
na zakończenie naszego wyjazdu.

Tego wieczoru na wyprawie odbyło się również szkolenie z
pierwszej pomocy. Gościliśmy ratowników GOPR. Bardzo dużo
ciekawych informacji zostało wszystkim przekazane. Poruszona
była przede wszystkim tematyka, jak należy się zachować i jak nie
należy się zachowywać podczas niespodziewanych sytuacji na
szlaku. Wiemy przecież wszyscy doskonale, że np. pogoda w
górach może się gwałtownie zmienić, lekkie zwichnięcie nogi bez
poprawnego jej zabezpieczenia może całkowicie uniemożliwić nam
zejście bez pomocy ekipy ratunkowej. Zagubienia, zimowe
samowole na zamkniętych szlakach to codzienność w życiu
ratowników GOPR. Mieliśmy okazję poćwiczyć na profesjonalnych
fantomach. Dzięki temu szkoleniu wszyscy mogliśmy sobie utrwalić
wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
W sobotni poranek po śniadaniu
rozpoczęła
się
wyprawa
na
najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika.
Autokary
zawiozły
nas
do
Międzygórza, czyli do naszego
punktu
startowego.
Pomimo
styczniowej
pory
na
niższych
wysokościach śniegu było niewiele.
Nie musieliśmy się zmagać z
nieprzetartymi
szlakami,
czy
znacznym oblodzeniem. Im bliżej do
szczytu, tym więcej śniegu. Raczki w
takiej
sytuacji
dają
poczucie
bezpieczeństwa i warto je złożyć.
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Po blisko trzech godzinach marszu dotarliśmy na szczyt. Wspólne zdjęcia, chwila odpoczynku. Podbijanie
książeczek na szczycie i droga na ciepły posiłek do schroniska, w którym przewidziany mieliśmy
odpoczynek. Następnie zeszliśmy do autokaru i wróciliśmy do ośrodka. Tego dnia odbyło się jeszcze
wieczorne ognisko z kiełbaskami i wspólnymi rozmowami o górach.
Niedzielny poranek rozpoczęło wspólne śniadanie, po którym odbyły się szkolenia nowych członków Loży
Zdobywców. Kolejny punkt programu to ceremonia pasowania i wręczenia Insygniów Zdobywcy. Dyplomy
zostały wręczone, odznaki przyznane i oczywiście wspólnie odśpiewaliśmy hymn klubu. To zwiastun
zakończenia czterdziestej wyprawy Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

Planowo klub wznawia wyprawy górskie od stycznia 2022 roku. Chcielibyśmy po dwóch latach przerwy
powrócić do organizowania wypraw klubowych. Niestety na tą chwilę nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak
się będzie sytuacja epidemiczna rozwijać, ale do końca listopada planujemy uruchomić zapisy na zimową
wyprawę Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Trzymajcie kciuki, aby udało nam się ją zorganizować.

ŁuL
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ZADANIE DLA MALUCHA
Znajdź różnice
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Krzyżówka pół żartem pół serio
A

B C

D E

F G H

I

J

K L

Ł

M N O P R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól:
5G, 7I, 17E, 9M, 13K, 20F, 17P, 12E, 8S, 16N, 3L
Poziomo

Pionowo
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S

Wyniki konkursów
z numeru 8/2021

Zwycięzcą losowania konkursowego
Krzyżówka Malucha
zostaje:

Igor
syn naszego klubowicza

Zwyciężczynią losowania konkursowego
Quizu Wiedzy o Klubie Zdobywców KGP
zostaje:

Joanna Rypalska

Zwycięzcą losowania konkursowego
Zagadka numeru
zostaje:

Agata Zwolińska

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Nagrody prześlemy pocztą.
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Do klubowych rekomendowanych obiektów
w miesiącu wrześniu dołączył:

Folwark Stara Winiarnia
w Mszanie Dolnej

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

