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Od redakcji

Cześć Górom !
turystycznych dostępnych na terenie naszego kraju.
Wzorując się na Koronie Gór Polski powstała
niezliczona
ilość
innych
analogicznych
przedsięwzięć. Zdecydowana większość z nich
postawiła jednak na swobodę wykupywania
odznak. Weryfikacje w tych instytucjach są
prowadzone w sposób uproszczony, a czasami w
ogóle ich nie ma. Tak samo jest z ilością odznak
jakie są do zdobycia, których ilość czasami
przyprawia o zawrót głowy. W klubie KGP stoimy
wciąż na stanowisku, że ta jedna odznaka
przyznawana na koniec programu, który wymaga
od nas starannego prowadzenia swojego dziennika
z podróży w postaci książeczki KGP jest
wystarczająca i nie mamy zamiaru wprowadzać jej
stopniowania. Weryfikacja w klubie jest również
tradycyjną i unikatową formą spotkania się
klubowiczów. Nikt inny w ten sposób tego nie robi,
a według nas tym powinien się charakteryzować
klub. Będąc w klubie spotkajmy się z innymi
klubowiczami choć raz na koniec programu.

Małymi krokami zbliżamy się do do końca cyklu
rocznego wydawania klubowej gazety podróżniczej
KGP. Grono czytelników z miesiąca na miesiąc
przybywa. Mamy wspaniałą drużynę redakcyjną, na
którą zawsze możemy liczyć. Coraz więcej z Was
chce również podzielić się swoimi przeżyciami
związanymi ze zdobywaniem Korony Gór Polski. Nic
więc prostszego. Jeżeli chcecie podzielić się swoją
górską opowieścią na łamach naszego miesięcznika
klubowego KGP to serdecznie zapraszamy
wszystkich
do
kontaktu
poprzez
naszego
redakcyjnego maila: redakcja@kgp.info.pl
Nadchodzący rok 2022 będzie szczególnym
rokiem dla klubu. Korona Gór Polski oraz klub jej
zdobywców zostały powołane 13 grudnia 1997 roku.
Zatem przed nami 25-lecie istnienia tej instytucji. Od
blisko ćwierć wieku zachęcamy turystów do
poznawania mniej znanych pasm górskich w Polsce.
Klub na przestrzeni tych lat mocno się rozrósł i stał
się jednym z najpopularniejszych programów

ŁuL
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Szlakami KGP
WYPRAWA NR 9
Lubomir z Przełęczy Jaworzyce
Lubomir – najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego, to kolejny koronny szczyt na który wejdziemy.
Nazwa szczytu pochodzi od nazwiska księcia Kazimierza Lubomirskiego. Nadano ją w 1932 roku w
uznaniu jego zasług (w 1922 roku ofiarował domek myśliwski i 10 ha lasu na szczycie zwanym wówczas
Łysiną pod budowę obserwatorium astronomicznego).
Wyruszymy z Przełęczy Jaworzyce, gdzie można zostawić auto na małym „dzikim” parkingu.
Szlak czerwony prowadzi początkowo
asfaltem wzdłuż zabudowań. Powyżej
ich jest to już szutrówka, ale
przejezdna
dla
samochodu
osobowego. Nieco wyżej znajduje się
Gościniec pod Lubomirem, gdzie
można skorzystać z pieczątki. Trasa
obfituje w piękne widoki, dlatego
warto przedreptać te kilka kilometrów,
zamiast wbijać się autem aż po
Gościniec.
PRZEŁĘCZ JAWORZYCE

POCZĄTEK SZLAKU NA LUBOMIR
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Stąd, już trochę stromiej, do szczytu jest ok. 20
minut. Po drodze mijamy tablice informacyjne
związane z tematyką astronomii i fizyki
Wszechświata. Na szczycie stajemy więc już
wstępnie wyedukowani i gotowi do wizyty w
obserwatorium.
Wierzchołek Lubomira jest całkowicie zalesiony,
więc pozbawiony widoków. W 1922 roku na
szczycie Lubomira (wówczas Łysiny), na dawnej
polanie Przygoleź wybudowano, z inicjatywy prof.
Tadeusza
Banachiewicza
niewielkie
obserwatorium astronomiczne – jedno z dwóch w
ówczesnych polskich Karpatach.

SZLAK NA LUBOMIR

Podczas wojny Pasmo Lubomira i
Łysiny było miejscem stacjonowania
oddziałów partyzanckich. W ramach
spowodowanych tym faktem represji
obserwatorium wraz ze znajdującym
się obok budynkiem mieszkalnym
zostało przez Niemców spalone we
wrześniu 1944 roku. Jedynymi
ocalałymi fragmentami zabudowań
starego obserwatorium są betonowe
schody oraz podstawa teleskopu.
PANORAMA BESKIDU MAKOWSKIEGO

Latem 2006 roku, obok pozostałości przedwojennego obserwatorium, na miejscu fundamentów budynku
mieszkalnego, rozpoczęto budowę nowego obserwatorium astronomicznego. Dnia 16 października 2007
roku miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu – Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza
Banachiewicza na Lubomirze.

OBSERWATORIUM NA SZCZYCIE LUBOMIRA
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SZCZYT LUBOMIRA

Na szczycie znajdziecie również skrzyneczkę z pieczątką klubową KGP.
Obserwatorium na Lubomirze jest jedynym obserwatorium w Polsce, które jest stale udostępnione
zwiedzającym. W okresie od połowy czerwca, do połowy września obserwatorium można odwiedzić od
czwartku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 18:00. Wieczorami (w okresie wiosennym, letnim i
jesiennym) odbywają się pokazy nieba.

WARIANT TRASY:

Uwaga:
Podany czas przejścia 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 powyższych obiektach

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi.
Podczas górskiej wędrówki
po Beskidzie Makowskim skorzystaj z obiektu
rekomendowanego przez klub.
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Konkurs fotograficzny
"Klubowa Karta Górska 2022"
Klubowa Karta Górska niewątpliwie jest kartą
kolekcjonerską, dlatego też jej grafika zmienia się
każdego roku. W tym roku postanowiliśmy ogłosić
konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie
górskiego krajobrazu, które stanie się tłem do
przyszłorocznej Klubowej Karty Górskiej.
Już 30 listopada na klubowej stronie i klubowym
fanpage zostanie oficjalnie ogłoszony konkurs.
Zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich zdjęć
na adres redakcji: redakcja@kgp.info.pl w tytule
wpisując „Konkurs fotograficzny”. Nagrodą
główną będzie Klubowa Karta Górska 2022 dla
Dwojga.
Spośród nadesłanych zdjęć 3-osobowy Zespół
Redakcji Klubowej Gazety Podróżniczej KGP
wybierze 4 finalistów konkursu. Zdjęcia finałowe
zostaną opublikowane na fanpage Korony Gór
Polski. Głosowanie będzie trwało tylko 3 dni od 6
do 8 grudnia 2021 r. do godziny 23:00. Każdy z
Was będzie mógł zagłosować na swojego faworyta.
O zwycięstwie zdecyduje ilość zebranych punktów.

Powoli dobiega końca kolejny rok działania
programu Klubowej Karty Górskiej. Przywilej
posiadania karty przysługuje każdemu klubowiczowi
bez względu na wiek czy czas zdobywania Korony
Gór Polski. O zaletach posiadania klubowej karty
przekonało się wielu naszych nowych klubowiczów
przystępując w tym roku do programu. Możliwości
jakie daję klubowa karta to przede wszystkim zniżki
na noclegi w obiektach rekomendowanych przez
Klub Zdobywców Korony Gór Polski, jak również
szereg usług turystycznych pozwalających na
rozwijanie górskich pasji.
Wśród naszych klubowiczów są tacy, którzy co roku
poprzez zakup karty wspierają działalność klubu, a
tym samym możliwość serwisowania pieczątek na
koronnych szczytach czy też bieżących napraw
skrzyneczek klubowych, które w ostatnim czasie są
nieustannie niszczone.
Warto od czasu do czasu zerknąć do zakładki
OBIEKTY na klubowej stronie www.kgp.info.pl i
zapoznać się ze stale zmieniającą się listą, gdyż do
Programu Klubowej Karty Górskiej dołączają nowe
obiekty rekomendowane.

Więcej informacji oraz szczegóły regulaminu
konkursu już wkrótce.

JP
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Podróże kulinarne
Kluski z dynią i kaszą jaglaną
Na zewnątrz szaro i smutno, a ja potrzebuję kolorów, które wprowadzą mnie w dobry nastrój. W takiej
sytuacji sięgam po dynię – to świetna towarzyszka w kuchni w jesienne dni.
Dynia to uniwersalne warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni. Z miąższu dyni możesz
przygotować zupę lub ciasto, a także np. muffiny, placki, kotlety, racuchy czy farsz do naleśników.
Pestki dodasz do sałatki lub ciasta, a z oleju przygotujesz dressing do sałatki.
Dodatkowo dynia ma bardzo mało kalorii (27 kcal w 100 g miąższu), szybko syci i dostarcza dużo
błonnika. Zawiera beta-karoten, chroniący przed wolnymi rodnikami. Ma sporo potasu oraz kwas foliowy.
Pestki dyni mają wysoką zawartość cynku oraz lecytyny, zwiększają przemianę materii oraz wpływają
korzystnie na czynności mózgu.
A przede wszystkim dynia ma piękny, optymistyczny kolor.
Dzisiaj proponuję bardzo szybkie danie z towarzyszką dynią, czyli:

Kluski z dynią i kaszą jaglaną
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Składniki:
2 ząbki czosnku
szczypta soli
1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej
1/2 szklanki upieczonej dyni, np. hokkaido
1 jajko
szczypta czarnego pieprzu
6 - 7 łyżek mąki (może być pszenna lub orkiszowa)
Przygotowanie:
1. Czosnek obrałam i roztarłam z solą (można wycisnąć przez praskę).
2. Do miski przełożyłam ugotowaną kaszę jaglaną, rozgniecioną dynię, jajko, sól, pieprz i roztarty
czosnek.
3. Całość dokładnie wymieszałam i dodałam mąkę.
4. W dużym garnku zagotowałam wodę.
5. Za pomocą dwóch dużych łyżek zrobiłam kluski i wrzuciłam do wody.
6. Kluski gotowałam kilka minut do wypłynięcia na wierzch.
7. Kluski polałam klarowanym masłem z rozmarynem (może być szałwia lub dowolne świeże zioło).
To bardzo szybkie i proste danie, a zarazem sycące. Polecam na chłodne, jesienne dni!

Smacznego !!!

Kasia
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Wywiad numeru
Rozmowa z Bogusławem Steckim
o wielkiej przyjaźni z górami ...
Bogusław Stecki
Przewodnik Sudecki, Przodownik Turystyki Górskiej
PTTK z uprawnieniami na wszystkie pasma górskie,
pilot wycieczek turystycznych, znakarz
Zwycięzca
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Edycji
Plebiscytu
"Dolnośląska
Osobowość Turystyki 2019" w regionie kłodzkim i
laureat 2 miejsca w województwie
Autor przewodnika "Międzylesie i okolice"
Członek i wieloletni przyjaciel Klubu Zdobywców Korony
Gór Polski nr 2609
Zdobywca Korony Gór Polski nr 186
Członek Loży Zdobywców Korony Gór Polski
Prezes Klubu Przewodników Sudeckich w Międzygórzu
Prezes Koła Turystycznego „Storczyk” w Bystrzycy
Kłodzkiej
Wieloletni przyjaciel Klubu Zdobywców Korony
Gór Polski - taki wpis można przeczytać na
klubowym fanpage. Opowiedz, proszę, jak
zaczęła się Twoja przyjaźń z Klubem?
- To było wiele, wiele lat temu. Dowiedziałem się, że
jest organizowana wyprawa Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski na Kłodzką Górę, z bazą
noclegową w Bardzie Śląskim. Chciałem choć raz
uczestniczyć w takiej wyprawie. Przyjechałem do
Barda pociągiem z Międzylesia, jednak nie byłem
zarejestrowany jako uczestnik wyprawy. Już
wcześniej zdobyłem trochę górek, ale na wyprawie
nigdy nie byłem.
Aby dołączyć do wycieczki
zapytałem o szefa wyprawy, a ubrany byłem jak
przewodnik górski. Gdy Janusz Sapa mnie
zobaczył, to mówi: „człowieku z nieba nam spadłeś,
poprowadzisz nas na Kłodzką Górę”. Z
przyjemnością podjąłem się tego zadania. Po
drodze opowiedziałem historię Barda Śląskiego,
historię Kaplicy Górskiej, Drogi Krzyżowej, obrywu
skalnego i różne legendy związane z tym terenem.
Do Barda wróciliśmy leśnymi ścieżkami, które
doskonale znałem. I tak Janusz Sapa zaproponował
mi poprowadzenie kolejnych klubowych wypraw.
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Nie sposób zliczyć wszystkich klubowych
wypraw, w których uczestniczyłeś prowadząc
nas pięknymi górskimi szlakami, często innymi
niż te, którymi zazwyczaj wędrujemy. Pierwsza
wyprawa odbyła się w styczniu 1998 roku na
Łysicę rozpoczynając cykl wypraw na koronne
szczyty. Jak wspominasz tamte wyprawy?
- Na tej wyprawie nie byłem, nie znałem jeszcze
wtedy Janusza Sapy. Wyprawy odbywały się
zazwyczaj dwie w roku. Na wyprawy przyjeżdżało
bardzo dużo ludzi, nawet do 300 osób. Pamiętam
wyprawę na Rudawiec i Kowadło, z bazą noclegową
w Ośrodku Bolko w Bolesławowie. To była wyprawa
4 dniowa. Pierwszego dnia poszliśmy na Rudawiec.
Szliśmy od Bolesławca przez Rezerwat przyrody
„Nowa Morawa”, pokazałem miejsce, gdzie był
nagrywany film „Baza ludzi umarłych” na podstawie
książki Marka Hłaski „Następny do raju”.
Przeszliśmy cały Worek Bialski i wróciliśmy przez
Suchą Przełęcz. Kolejnego dnia poszliśmy na
Kowadło bez szlaku granicą państwa, aż do Bielic.
Tam czekał autokar. Ludzie byli bardzo zadowoleni.
Inną ciekawą wyprawą była wyprawa na Skalnik z
trasą wiodącą przez Kolorowe Jeziorka. Dzisiaj
Zielone Jeziorko już prawie nie istniej, wyschło.

Bez wątpienia jesteś skarbnicą wiedzy o
Sudetach. Niedawno wędrując na Śnieżnik tą
samą trasą, którą szliśmy podczas ostatniej
wyprawy klubowej mogłam pochwalić się wiedzą
usłyszaną od Ciebie o lawinie błotnej z lipca
2011 roku i ciekawym życiu Księżnej Marianny
Orańskiej. Każda wyprawa z Tobą to piękna
lekcja historii o polskich górach. Przygotowujesz się swoich do wypraw?
- Nieraz mam taki dzień, że wsiadam do autokaru,
przedstawiam się i mam pustkę w głowie.
Opowiadam jakąś zabawną historię, ludzie się
śmieją, autokar rusza i wszystko mi się przypomina.
Posiadam 21 tomów Słownika geografii turystycznej
Sudetów Marka Staffy, w której opisana jest każda
górka, każda rzeczka. Często przed wyprawą sobie
go przeglądam. Zapamiętuję mapy, po prostu
czytam mapę. Czasem są zmiany szlaków, jestem
znakarzem i sam przemalowuję trasy. Jeżdżę na
spotkania prezesów Kół Przewodnickich, na różne
sympozja, szkolenia, wśród kolegów przewodników
wymieniamy informacje. Czytam na bieżąco
wiadomości dotyczące przepisów drogowych w
ruchu turystycznym.
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W 2019 roku zostałeś nominowany do Plebiscytu
„Dolnośląska Osobowość Turystyki 2019”.
Zająłeś 1 miejsce w regionie kłodzkim i 2 miejsce
w województwie. To ogromne wyróżnienie,
serdecznie gratuluję. Niewątpliwie to Twoja
zasługa, ale też ciężka praca.
- Jako młody chłopiec zdobywałem odznaki GOT, to
mi dawało ogromną satysfakcję. W szkole średniej
zapisałem się do Szkolnego Koła PTTK z Odziałem
w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie po rozwiązaniu
tego Oddziału do Oddziału PTTK w Międzygórzu, w
którym jestem do dnia dzisiejszego. Potem zrobiłem
uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej PTTK,
Przewodnika Sudeckiego, 14 lat poświęciłem na
szkolenia, kursy, egzaminy.
Bycie przewodnikiem to na początku była ciekawość
miejsc, kontakt z nowo poznanymi ludźmi, a teraz
ciągnie mnie jak wilka do lasu. Przez lata
pracowałem zawodowo i dodatkowo prowadziłem
wycieczki. Teraz to już wyłącznie pasja.

- Gro ludzi chodzi po górach, ale nie potrafi czytać
map. Idą w góry i nawet nie do końca wiedzą gdzie.
Idą zrobić zdjęcia, aby się pochwalić się znajomym.
Mam w domu całą kolekcję map wszystkich pasm
górskich w Polsce. Trzeba przed wyjściem w góry
trochę poczytać, nabyć wiedzy turystycznej. Na
swoich wyprawach czasem pokazuję mapy i
tłumaczę jak się nimi posługiwać. Pokazuję kolory
szlaków, ciekawe miejsca. Na mapach jest wszystko
co potrzebne, nachylenie terenu, czas przejścia.
Mapę trzeba umieć czytać.

Aby zostać przewodnikiem górskim, oprócz
miłości do gór, trzeba mieć szereg innych
predyspozycji,
między
innymi
doskonałą
pamięć, ale też orientację w terenie. W obecnych
czasach zazwyczaj posiłkujemy się aplikacjami
w telefonach. Coraz mniej turystów potrafi
posługiwać się mapą.
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Góry to z całą pewnością Twoja pasja. Podobno
pomysł o byciu przewodnikiem górskim pojawił
się podczas pewnej wycieczki do Czorsztyna.
Gdybyś mógł cofnąć czas zdecydowałbyś tak
samo?

- To była szkolna wycieczka na zamek w
Czorsztynie. Oprowadzał nas wspaniały starszy pan
z siwą brodą. Gdy zrobił przerwę, usiadł na
ławeczce na dziedzińcu, wyciągnął kanapki i zaczął
jeść. Przysiadłem się wtedy do niego i zacząłem
podpytywać co należy zrobić, aby zostać
przewodnikiem.
Przez te wszystkie długie lata odkąd jestem
przewodnikiem, a to już 50 lat, prowadzę kronikę
wycieczek. Mam zapisane wszystkie wyjścia w góry,
daty, ile osób, skąd grupa pochodzi, trasy przejścia.
Z tą kroniką wiąże się wiele ciekawych historii.
Absolutnie nie żałuję tamtej decyzji. Dzięki temu, że
tak sobie śmigam po tych górkach dzisiaj jestem
zdrów jak rydz.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP

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
Śnieżka 1602 m n.p.m.
Mam wiele zainteresowań, jednym z nich są
góry… Nie jest to jednak moja jedyna pasja.
Oprócz górskich wędrówek namiętnie układam
puzzle, chłonę kryminały, zwiedzam zamki i
pokonuję setki kilometrów na rowerze, kiedy tylko
pozwala mi na to czas i aura….
Fascynują mnie języki obce, których nieustannie
się uczę oraz różnorodność kulturowa tak bardzo
obecna w moim życiu zarówno prywatnym jak i
zawodowym.

Wszystkie drogi prowadzą…. na Śnieżkę
Jest piękna, majestatyczna, niekiedy surowa i niedostępna. Jest też jednym z najpiękniejszych i
najbardziej rozległych punktów widokowych na polskie i czeskie Karkonosze, w pogodne dni
widoczność sięga nawet 200 km.
Na Śnieżce byłam już kilka razy, za każdym razem
równie mocno zachwycona urokiem miejsca, a
jednocześnie zniechęcona tłumem „niedzielnych”
turystów, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę
z tego, gdzie są i jakich zasad powinni
przestrzegać będąc w górach, aby zadbać o
bezpieczeństwo swoje i innych. Zaczęłam więc
chodzić na Śnieżkę jesienią lub zimą oraz późnym
popołudniem. Warunki może trochę trudniejsze, ale
spokój
panujący
na
szczycie
doskonale
rekompensuje „wspinaczkę”.
Na Śnieżkę prowadzi kilka szlaków, zarówno z polskiej jak i z czeskiej strony. Kombinacji tras jest bardzo
wiele, zróżnicowanych pod względem widokowym i stopnia trudności. Którą więc drogę wybrać?
Tym razem w odwiedziny na Śnieżkę wybrałam się z kolegą
w październiku z Przełęczy Okraj. Poobiednią wędrówkę
rozpoczęliśmy od spaceru na Łysocinę (żal nie skorzystać,
jeśli ktoś zdobywa szczyty do Diademu Polskich Gór), po
czym wracając na Przełęcz ruszyliśmy czerwonym szlakiem
w kierunku czeskiego Schroniska Jelenka i dalej grzbietem
aż na sam szczyt (tzw. Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej).
Wspaniała jesienna aura i ciepłe październikowe słońce
odczuwalne na początku wędrówki w niczym nie
zapowiadały ekstremalnych warunków, które czekały na
nas na szczycie.
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Droga była spokojna, bezwietrzna, a po drodze spotykaliśmy
turystów powracających już z wyprawy. Sama trasa niemalże
spacerowa, nie licząc odcinka z licznymi schodami za
schroniskiem Jelenka prowadzącymi na grzbiet oraz lekkiego
podejścia na samą Śnieżkę.
Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów (1602 m n.p.m.), potocznie
nazywany Królową Śnieżką lub też Królową Karkonoszy, jest chyba najbardziej
znaną, lubianą i odwiedzaną górą spośród 28 szczytów Korony Gór Polski.
Najbardziej znanymi symbolami Śnieżki są tzw. „talerze” – Wysokogórskie
Obserwatorium Meteorologiczne. Obecna futurystyczna konstrukcja budynku
sięga końca XX w., jednak swą działalność Obserwatorium rozpoczęło już pod
koniec XIX w. Tuż obok wznosi się Kaplica Św. Wawrzyńca z XVII w. oraz
budynek najwyżej położonej placówki poczty czeskiej (gdzie można m.in. uzyskać
pieczątkę potwierdzającą zdobycie szczytu oraz zakupić drobne pamiątki).
Piękne widoki po drodze oraz fotograficzne tempo pochłonęły nas kompletnie, co sprawiło, że na szczyt
trafiliśmy w momencie zachodzącego słońca. Nieodpowiednią kalkulację czasu przejścia wynagrodził nam
jednak fantastyczny, zapierający dech w piersiach widok.
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Z racji porywistego, mroźnego wiatru i bardzo niskiej temperatury (temperatura odczuwalna na tamten
wieczór wynosiła -10◦) postanowiliśmy szybko zejść do Schroniska Dom Śląski, aby rozgrzać zamarznięte
części ciała i ruszyć najkrótszym szlakiem (czarnym) w stronę Karpacza, skąd dzięki uprzejmości
znajomego zostaliśmy dowiezieni na Przełęcz Okraj, gdzie czekał na nas zaparkowany samochód.

Atrakcyjność Śnieżki oraz łagodny wariant podejścia na szczyt Drogą
Jubileuszową od strony polskiej i możliwość wjazdu kolejką od strony czeskiej
sprawia, że z roku na rok jest coraz bardziej oblegana, a wyjątkowo surowe
warunki często panujące na szczycie (silny, porywisty wiatr, bardzo niska
temperatura, zamiecie śnieżne) nie zrażają turystów, którzy za wszelką cenę chcą
tam dotrzeć. Szacuje się, że rocznie Śnieżka odwiedzana jest przez ponad 2 mln
turystów (w sezonie letnim ok. 10-12 tys. dziennie, a zimowym ok. 4-5 tys.
dziennie).

Przebieg trasy:
Schronisko Na Przełęczy
Okraj - Łysocina - Przełęcz
Okraj - Schronisko Jelenka Śnieżka - Dom Śląski Karpacz Orlinek
(6 h 19 min, 19,2 km, ↑ 872 m)
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Inne polecane przeze mnie trasy na Śnieżkę:

Trasa nr 1 (letnia):
Karpacz, Hotel Majestic Karpacz Orlin - Schronisko Nad
Łomniczką - Schronisko Dom
Śląski - Śnieżka
(3 h 40 min, 8,1 km, ↑ 922 m)

Trasa nr 2:
Świątynia Wang - Pielgrzymy Słonecznik - Schronisko Dom
Śląski - Śnieżka
(3 h 58 min, 10,2 km, ↑ 862 m)

Trasa nr 3
(pętla od strony czeskiej):
Pec pod Sněžkou - Výrovka Špindlerův Mlýn - Luční Bouda
- Śnieżka - Obří důl
- Pec pod Sněžkou
(9 h 27 min, 27 km, ↑1566 m)

Wybierając się na Śnieżkę niezależnie od pory roku warto przygotować się na wszelkie zmiany
pogodowe, Królowa bywa kapryśna i zmienna jak to kobieta, ale urzeka swym pięknem i wszyscy ją
za to kochamy.
Anna Trzuskolas

Jeśli i Ty na łamach naszej gazety chciałbyś podzielić się z nami swoimi wspomnieniami ze zdobywania
szczytów Korony Gór Polski to zapraszamy do kontaktu: redakcja@kgp.info.pl .
Redakcja
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BLOGOWY KĄCIK
Lackowa i słynna Ściana Płaczu - czy rzeczywiście wyciska łzy z oczu?
Beskid Niski
Na Facebooku jest pewna grupa, która zrzesza osoby zdobywające KGP i zwie się Korona Gór Polskiforum. Tam zauważyliśmy, że w postach o Lackowej bardzo często przewijało się groźnie brzmiące
sformułowanie: ŚCIANA PŁACZU. Po wgłębieniu w temat, dowiedzieliśmy się, że Lackowa, choć nie jest
zbyt wysoka (zaledwie 14. pod względem wysokości w wykazie KGP), może sprawić niejednemu kłopot
przez jedno bardzo strome podejście, które otrzymało ksywkę Ściany Płaczu.
Jadąc tam, nie rozumieliśmy, o co tyle hałasu, bo
przecież to góry, a jak góry to przecież wzniesienia – o
co ludzie robią tyle krzyku? Pamiętam, jak dziś, jak
wchodząc na szlak rozmawialiśmy jeszcze o tym, że
pewnie niejedno gorsze podejście jest już za nami, a
popularność tej ściany po prostu wynika z poczty
pantoflowej i tego, że ktoś ją kiedyś „ochrzcił” taką
nazwą i przyjęło się, że budzi w ludziach strach. No to
powiem Wam, że się trochę zdziwiliśmy.
Ale zaspojlerujemy Wam już od razu (a co tam!),
że też ten diabeł nie jest taki straszny, jak go
malowali.
Szlak czerwony z Izb, którym szliśmy zaczyna się przyjemnie, bo choć na trasie było dość dużo błota, to
generalnie szło się spokojnym tempem, bez zadyszki. Co więcej na trasie dużo się działo, ponieważ tego
dnia odbywały się zawody biegowe i piesze. Mieliśmy okazję porozmawiać z kilkoma zawodnikami, co
dodatkowo dało nam kopa do śmiałego zmierzenia się z niechlubnym podejściem.

SZLAK ORAZ SZCZYT NIE SĄ ZBYT WIDOWISKOWE
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Niestety na szlaku nie uświadczycie pięknych widoków. W całości prowadzi on przez las i jedyną atrakcją
poza ścianą (o której opowiemy Wam za chwilę) było omijanie i przeskakiwanie błota.
Sam szczyt również Was nie powali
na kolana, śmiało możemy nawet
powiedzieć, że istnieje spore ryzyko
przeoczenia go, jeśli się zagadacie.
Szczyt jest całkowicie zalesiony, są
tam jednak dwie niewielkie ławeczki,
na których możecie sobie odpocząć.
Znajdziecie tam również skrzynkę z
pieczątką oraz tabliczkę, przy której
można zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Wejście na szczyt zajmuje około 1
godziny, podobnie zejście.

ŚCIANA PŁACZU - CZY NAPRAWDĘ JEST TAKA STRASZNA?
Ściana Płaczu to słowa, których nie sposób nie usłyszeć/przeczytać interesując się Lackową. My, słysząc
o ścianie przed wyprawą na szlak, mówiliśmy sobie ” o co tyle krzyku! Podejście jak podejście, trzeba się
trochę spocić, ale przecież jesteśmy w górach, więc o co tyle szumu!”.
No i tutaj niespodzianka, bo naprawdę to podejście jest, że tak się wyrażę „jedyne w swoim rodzaju”. Jest
to prawie że pionowe wzniesienie (średnie nachylenie to podobno ok. 30 stopni!) w większości pokryte
dużymi kamieniami. Poza tym, że jest stromo, bywa też ślisko i należy nastawić się na mozolną drogę w
górę, nierzadko wspomagając się rękami. Na szczęście te głazy są naprawdę dużym ułatwieniem podczas
wspinaczki, choćby w momentach, gdy trzeba było się czegoś chwycić. I od razu powiemy, że nie ma się
co wstydzić wchodzić „na czworaka” – jest to dość popularna metoda wejścia tutaj. Nam przejście tego
odcinka zajęło około 15 minut.

Uważamy, że „ściana” może dać popalić, natomiast nie jest to coś, czego nie da się „przeskoczyć”.
Oczywiście, trzeba się nastawić, że może być ciężko, ale podejście wcale nie jest takie długie, poza tym,
nikt nikomu nie zabrania robić przerw w trakcie. Dlatego, ani próbujcie się poddawać – satysfakcja podczas
stawiania ostatniego kroku będzie ogromna, uwierzcie.
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SCHODZENIE GORSZE OD WCHODZENIA
Podczas wejścia „Ściana” oczywiście podwyższyła nam konkretnie tętno, natomiast szliśmy stałym
tempem i nie potrzebowaliśmy robić przerw. Większą trudność natomiast sprawiło nam schodzenie. Z racji
tego, że było stromo i ślisko, a w większości jest to odcinek złożony z dużych kamieni, musieliśmy
schodząc cały czas patrzeć pod nogi i świadomie stawiać każdy krok. Musiało to śmiesznie wyglądać, ale
tak naprawdę to schodziliśmy metodą „od drzewa do drzewa” – czyli stawialiśmy większy krok,
zatrzymując się dosłownie na drzewie, by móc złapać się czegoś stabilnego. Jeśli posiadacie kije
trekkingowe – rekomendujemy zabrać je ze sobą, na pewno ułatwią schodzenie.
W związku z tym, że schodzenie może być niebezpiecznie, wiele osób decyduje się wracać innym
szlakiem –czerwonym przez Przełęcz Pułaskiego do Izb.

ATRAKCYJNOŚĆ SZLAKU
I SZCZYTU
Określamy na liche 5/10 – ocenę podbija Ściana Płaczu,
która na pewno urozmaica wędrówkę. Sam szlak natomiast
cały czas prowadzi drogą leśną, a szczyt jest wręcz
niezauważalny, gdyby nie tabliczka informacyjna.

POZIOM TRUDNOŚCI
Trudno jest określić ogólnie poziom, ponieważ większość
trasy jest naprawdę przyjemna, natomiast Ściana Płaczu
może zmusić Was do zwolnienia tempa, częstszych
odpoczynków (może się nawet okazać, że samo wspinanie
się zajmie Wam podobną ilość czasu, jak cała reszta szlaku
łącznie).

Choć Lackowa to raczej mało ciekawe miejsce pod względem widokowym, to z pewnością
każdemu, kto miał okazję tam być, zapadnie w pamięć przez niechlubną „Ścianę Płaczu”. I właśnie
dlatego polecamy Wam się tu wybrać – by się sprawdzić i przekonać na własnej skórze (albo
nogach), czy rzeczywiście jest taka straszna. Zabraniamy tylko płakać – no chyba, że ze szczęścia.
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Praktyczne informacje
SZLAK
CZERWONY Z IZB przez Przełęcz Beskid– najpopularniejszy
dystans: 2,5km/1 strona
czas przejścia: według map – ok. 1h w górę i 1h w dół. Tyle też
nam zajęła wędrówka
główna atrakcja (albo i zmora): słynna Ściana Płaczu
start: parking na wsi IZBY i potem cały czas prosto drogą
asfaltową aż do czerwonego szlaku
poziom trudności: gdyby nie Ściana Płaczu powiedzielibyśmy,
że „lajcik”
pieczątka: na szczycie w skrzyneczce

PARKING
parking w Izbach wzdłuż drogi
dużo miejsca, nie ma tam wydzielonych miejsc
parkingowych, więc kierowcy parkują, „gdzie się
da”
jadąc tutaj, polecamy wpisać w mapy
gospodarstwo „Końska Dolina”
darmowy

Karolina i Dawid, Podróżniki Dwa

Z ostatniej chwili:
Nowa skrzyneczka
na Lackowej !!!

Redakcja

22

Górski wędrowiec
Góry Wałbrzyskie
widokowo
Trasę zaczynam w miejscowości Stare Bogaczowice (Alt Reichenau)
blisko Szczawna-Zdroju, niedaleko Wałbrzycha czyli Góry
Wałbrzyskie.
Na początek zapoznaję się z miejscowymi zabytkami, a jest ich kilka.
Zacznę od barokowego kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca, dzieło
śląskich mistrzów baroku. Zaprojektowany przez Martina Urbana z
Lubawki (fot. nr 1), wyposażenie świątyni to dzieło Franza Heigela,
obraz w ołtarzu głównym przypisywany jest Michaelowi Willmannowi
(?) (fot. nr 2).
Przy bramie prowadzącej do kościoła po lewej stronie znajduje się
krzyż pojednania tzw. pokutny pomalowany na biało (kto to zrobił !?!),
który stawiany był na miejscu zbrodni (fot. nr 3). Jest to relikt
średniowiecznego prawa i był jedną z form zadośćuczynienia rodzinie
za popełnioną zbrodnię, stawiany na koszt mordercy.
FOT. NR 1

FOT. NR 2

FOT. NR 3

FOT. NR 4

Na ulicy Głównej przy willi Schuberta (obecnie GOPS, posterunek policji) odnajduję szlak czarny w
kierunku Gostkowa. Jest pod górkę... Na końcu ulicy po prawej stronie odnajduję kaplicę pw. św. Anny
wybudowaną w latach 1734-1736 przez proboszcza Abundusa Heinzela, jako kaplica bracka konfraterii
świętych Anny i Joachima (fot. nr 4). Na zewnętrznej ścianie została wmurowana tablica pamiątkowa o
treści: „W TEJ KAPLICY 2 X 1958 MODLIŁ SIĘ BISKUP KRAKOWSKI KAROL WOJTYŁA PÓŹNIEJSZY
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II STARE BOGACZOWICE A.D. 2008”. Za kaplicą na wzgórzach to już same łąki
(fot. nr 5). Doskonały punkt widokowy od Ślęży po Śnieżkę, a po środku Góry Wałbrzyskie (fot. nr 6).
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Wędruję polami raz wyżej, raz niżej. Rozglądam się
dookoła. Cudne widoki... W pewnym momencie
spostrzegam wygrodzone taśmą biało-czerwoną
łąki po obu stronach drogi szutrowej, którą idę. O co
chodzi? Spoglądam na mapę i okazuje się, że w
tym miejscu pod ziemią budowane są tunele drogi
S-3, a to pewnie będą szyby wentylacyjne.
Idąc dalej wchodzę w zagajnik i opuszczam szlak
czarny zdobywając Łysicę 665 m n.p.m. (fot. nr 7).
Ta jest wyższa od naszej koronnej. Tu znowu super
widoki na stronę północną czyli Góry Wałbrzyskie
(fot. nr 8).
FOT. NR 5

FOT. NR 6

FOT. NR 7

Schodzę do Przełęczy Pojednania, na której znajduje się Pomnik Zgody (fot. nr 9). Historia głosi, że w tym
miejscu stykały się granice posiadłości gospodarza z Gostkowa i Nagórnika. Toczyli oni długoletni spór o tę
granicę, który zakończył się w 1781 roku. Na pamiątkę postawili obelisk z tablicą. Do dzisiaj zachowały się
fragmenty kamiennego słupa z piaskowca oraz dwie z czterech wiekowych lip (fot. nr 10). W 2002 roku
postanowiono przywrócić temu miejscu dawny charakter i postawiono nowy kamień z datami: 1781-rok
zakończenie sporu, 1945-rok zasiedlenia przez polskich osadników, 2002-rok postawienia nowego
pomnika.

FOT. NR 8

FOT. NR 9
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FOT. NR 10

FOT. NR 11

Tu z kolei widoki na stronę południową. Na wprost widać wspomniany wcześniej Nagórnik, dalej Bolków i
górę Truskolas 613 m n.p.m., po lewej radar burzowy na Porębie 675 m n.p.m. czyli Góry Kaczawskie (fot.
nr 11).
Odnajduję szlak żółty, którym schodzę do Gostkowa. Na początku wsi po prawej znajduję się poniemiecki
ewangelicki cmentarz, którym opiekuje się Fundacja Anna (fot. nr 12). Widać zmiany. Wprawdzie nagrobki
bardzo zniszczone, ale alejki wysprzątane. Obok cmentarza totalna ruina kościoła ewangelickiego
wzniesionego w 1785 roku zniszczonego w 1945 roku. Z ciekawymi elementami architektonicznymi. Do
środka lepiej nie wchodzić...(fot. nr 13).

FOT. NR 12

Poniżej przy ulicy Głównej znajduje się pomnik
poświęcony ofiarom I Wojny Światowej. Po drugiej stronie
ulicy na skarpie odnowiony kościół pw. św. Barbary i
Katarzyny wybudowany w XV wieku, przebudowany w
wieku XVIII, chociaż pierwotny kościół wzmiankowany był
już w 1335 roku. Niestety zamknięty (fot. nr 14).
FOT. NR 13
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Po drodze mijam budowę drogi S-3, która będzie przechodzić
nad miejscowością. Teraz trochę nudny fragment mojej trasy,
bo przechodzę przez wieś by odnaleźć jeszcze jedną atrakcję
Gostkowa. Widać ją z daleka bo stoi na wzniesieniu. Szlakiem
zielonym kieruję się w stronę wiatraka holendra z XVIII wieku.
Jeszcze kilka lat temu ruina, teraz ładny, odnowiony (fot. nr
15). No tak, własność prywatna. Dalej łąkami kieruję się w
stronę Masywu Trójgarbu. A może by tak zdobyć Trójgarb?
(fot. nr 16). Spoglądam na zegarek, jest trochę późno, a mam
w planie zdobycie Jagodnika...

FOT. NR 14

FOT. NR 15

FOT. NR 16

Przy skrzyżowaniu Siedmiu Dróg za pomnikiem św.
Huberta patrona myśliwych przechodzę na ścieżkę bez
szlaku, by skrócić drogę i trafić na szlak czerwony.
Kieruję się w lewo i na przełączce Pod Jagodnikiem
schodzę ze szlaku, by zdobyć Jagodnik 619 m n.p.m.
(fot. nr 17). Na zboczach znajduje się wiele formacji
skalnych. Wracam do szlaku czerwonego i maszeruję w
kierunku Starych Bogaczowic. Po drodze znajdują się
interesujące skałki zlepieńcowe „Wassersteine” rozcięte
przez niewielki wodospad o wysokości 4-5 metrów.
Wody ledwo, ledwo to i wodospadu prawie nie ma (fot.
nr 18).
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FOT. NR 17

FOT. NR 18

FOT. NR 19

Dalej schodzę w dół, ale żeby nie było za łatwo z prawej strony szlaku zdobywam Czernicę 470 m n.p.m. na szczycie nic ciekawego. Schodzę na powrót do szlaku czerwonego, by odnaleźć cysterski kamień
graniczny (fot. nr 19). Ponownie schodzę ze szlaku, by zdobyć Leśnicę 446 m n.p.m., Mrowicę 465 m
n.p.m. To już koniec moich szczytowych zdobyczy.

FOT. NR 20-21

FOT. NR 22

Drogą szutrową schodzę do wioski. Po lewej stronie zalew rekreacyjny spiętrzony na wodach Strzegomki.
Na rozdrożu szlaków czerwonego, żółtego z czarnym ładny zabytkowy kamienny krzyż męki pańskiej z
1871 roku (fot. nr 20-21) oraz kamień pamiątkowy poświęcony 60-leciu Górniczego Koła Łowieckiego
„Szarak”. Ulicą przechodzę przez zespół klasztorny cystersów z końca XVII wieku, by odnaleźć nad
wejściem barokową figurę „uśmiechniętej” Matki Boskiej z dzieciątkiem (fot. nr 21). To koniec atrakcji,
wracam do punktu wyjścia pod Willę Schuberta. Kółko zamknięte.
Wprawdzie trasa wyszła mi około 28 km, ale przewyższeń było niewiele to czuję zmęczenie. Na szczęście
pogodę miałem bezdeszczową to widoki były przednie nie tylko na Góry Wałbrzyskie, ale i Góry
Kaczawskie, Masyw Ślęży, a i Karkonosze z charakterystyczną Śnieżką też dostrzegłem. 

Tomasz Michalski
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Relacje ze spotkań
KGP
XLVIII MIĘDZYWYPRAWOWE POSIEDZENIE
LOŻY ZDOBYWCÓW – Sanok

W dniu 16 października 2021 roku w Sanoku odbył
się 48 międzywprawowy, stacjonarny zjazd Loży
Zdobywców Korony Gór Polski. Zlot klubowy
przebiegał w przepięknym Muzeum Budownictwa
Ludowego.
Szczególne podziękowania składamy na ręce
Stanisława Sieradzkiego, prezesa PTTK Sanok,
który w porozumieniu z władzami miasta oraz z
dyrekcją muzeum zaprosił nas w swe rodzinne
strony
oferując
wyjątkowe
miejsce
na
przeprowadzenie weryfikacji klubowych. Stanisław
jest też twórcą projektu Korona Bieszczadów, który
jest przez wielu z naszych klubowiczów
realizowany.
Wszystkich
zainteresowanych
zdobywaniem tej odznaki zapraszamy do kontaktu
z sanockim oddziałem PTTK.
W centralnym punkcie muzeum mieści się nie tak
dawno
odrestaurowany
przepiękny
Rynek
Galicyjski. Unikatowy charakter Rynku i zabudowy
wokół niego stwarza wrażenie, jakbyśmy przenieśli
się do zupełnie innych czasów. Naprawdę warto
tam zajrzeć będąc w Sanoku. Wszystkich
serdecznie zapraszamy do zwiedzania tego
niespotykanego obiektu muzealnego.
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Weryfikacje przebiegały w formie trzech
oddzielnych spotkań. Jest to zgodne z nowym
trybem loży, który został wprowadzony z kilku
powodów. W przypadku, gdy Loże Zdobywców są
tak liczne, a frekwencja sięga do ponad 150 osób
zgłoszonych, nie licząc ponad 30 osobowej ekipy
Loży Zdobywców i administracji nie sposób jest
trzymać wszystkich (niektórych od rana) do
momentu jednej wspólnej ceremonii pasowania.
Zwyczajnie samo wręczanie Insygniów Zdobywcy
trwałoby ponad godzinę. O ile miło jest nam
wspólnie cieszyć się ceremonią wręczania
dyplomów i pasowania, o tyle oczekiwanie ponad
godzinę na ostatnich pasowanych było dość
nurzące.
Dochodzi
do
tego
sytuacja
epidemiologiczna w Polsce i próba choć trochę
zmniejszenia zatłoczenia na naszych zjazdach.
Rozłożenie całodziennego spotkania na trzy
odrębne grupy pozwoliło nam zwiększyć ilość
miejsc o ponad 30% i osiągnęliśmy stały limit
przyjmowanych osób na około 50 osób na grupę. W
ten sposób czas oczekiwania na wręczenie
insygniów od chwili weryfikacji wynosi maksymalnie
1,5 godziny.
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Tego dnia pogoda nam dopisała. Najważniejsze,
że nie było opadów deszczu, których mocno się
obawialiśmy. Rynek Galicyjski był scenerią
wręczenia upragnionych dyplomów i odznak
Zdobywcy Korony Gór Polski. Pasowania odbywały
się o trzech godzinach: 11:00, 12:40 oraz 14:40. Za
każdym razem wychodził stały skład administracji i
loży wraz z nową grupą Zdobywców Korony Gór
Polski. Za każdym razem po pasowaniu
ustawialiśmy się również we wspólny krąg i
odśpiewywaliśmy naszą pieśń klubową. W chwili
gdy ostatnia grupa kończyła śpiewać hymn dzień
weryfikacyjny dobiegał końca. Loża Zdobywców
zweryfikowała blisko 150 osobową grupę
Zdobywców Korony Gór Polski. Wspólne zdjęcie
ekipy lożantów zwiastowały rychły koniec naszego
spotkania.
Wiele radości i uśmiechów tego dnia gościło na
naszych twarzach. Mnóstwo ciekawych rozmów i
wiele przywołanych wspomnień. Widzieliśmy
przepięknie prowadzone książeczki, a także lepiej
poznaliśmy się wzajemnie. Każde spotkanie jest
inne i każde jest wyjątkowe. Loże klubowe są
nieodłącznym elementem naszej historii, a tak
wysokie frekwencje świadczą tylko o tym, że
zwyczajnie są one nam potrzebne.
Górom Cześć !

ŁuL
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Listopad jest ostatnim miesiącem, w którym
przeprowadzamy spotkania weryfikacyjne w 2022
roku. Te dwa spotkania zamykają listę zdobywców w
ilości blisko 4000 osób. W związku z zaostrzającą się
sytuacją
epidemiczną postanowiliśmy rozpocząć
spotkania w Nowym Roku nieco później. Obecnie w
zakładce wydarzenia na stronie www jest dostępne
spotkanie przygotowane na 19 lutego 2022, które
odbędzie się na Śląsku w Ośrodku Jeździeckim
LANDO. Jest to najnowocześniejszy ośrodek
jeździecki w Polsce. Jest to również miejsce
szkolenia się naszej kadry narodowej. Obiekt ten robi
ogromne wrażenie nawet na osobach, których
kontakt z jeździectwem jest niewielki. Dzięki pomocy
Marcina Widery, naszego klubowicza, udało nam się
wynegocjować porozumienie i wynająć ten obiekt na
przeprowadzenie Loży Zdobywców Korony Gór
Polski. Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć.

Jeszcze w lutym odbędzie się spotkanie służące
weryfikacje wysyłkowej. Taka forma weryfikacji jest
przeznaczona dla osób, które nie chcą, bądź nie
mają sposobności, aby spotkać się z nami na
ceremonii pasowania na Zdobywcę Korony Gór
Polski. Zapisy na tą formę weryfikacji rozpoczną się
jednak nieco później. Uruchomimy je w pierwszej
połowie stycznia, aby książeczki nie były nadsyłane
do nas w okresie świąteczno-noworocznym. W
okresie od Wigilii do Nowego Roku siedziba klubu
nie będzie funkcjonowała. Stąd nie chcielibyśmy,
aby nadesłane przesyłki w tym czasie nie miały
możliwości bycia odebranymi.
Zapowiadana na styczeń wyprawa klubowa raczej
się nie odbędzie, ale jeszcze w styczniu
uruchomimy zapisy na marcową wyprawę klubową.
Przyj okazji uczestnicząc w wyprawie również
będzie można poddać się weryfikacji w trybie
stacjonarnym. Być może jeszcze w marcu lub na
początku kwietnia zorganizujemy kolejne spotkanie
stacjonarne. Wszystko jednak będzie zależało od
tego jakie będzie tempo zapisów na lutowe
spotkanie i jak dużo zapytań o kolejne loże do nas
spłynie.

ŁuL
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Wiadomości
ze szlaku
Poniżej skrót informacji o sytuacji w górach i zmianach na koronnych szczytach.

LACKOWA

ORLICA

KŁODZKA GÓRA

17 października na Lackowej
zamontowaliśmy nową klubową
skrzyneczkę.

19 października odbyło się
oficjalne otwarcie wieży na Orlicy
oraz montaż pieczątki.

22 października na Kłodzkiej
Górze
wichura
uszkodziła
drewniany dach, obowiązuje
zakaz wejścia na wieżę.

KOWADŁO

RYSY

PRZYPOMNIENIE

23 października w skrzyneczce
na
Kowadle
naprawiliśmy
wyrwane drzwiczki, wymiana
zasuwki wkrótce.

Jak co roku od 1 listopada do
15 czerwca słowacki szlak na
Rysy będzie zamknięty.

W górach powoli zaczyna gościć
zima, warto pamiętać o raczkach
w plecaku.
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Z ostatniej chwili
WYSOKA KOPA
W dniu 26 listopada wyruszymy na najwyższy szczyt
Gór Izerskich Wysoką Kopę w celu wspólnej akcji z
Nadleśnictwem Szklarska Poręba oraz z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska. Akcja ma na celu
zamknięcie obszaru szczytowego, który został objęty
ochroną przyrody. Tablica szczytowa zostanie
przeniesiona na odcinek GSS-u. Będzie tam skrzynka
na pieczątki, tablica szczytowa oraz tablica
edukacyjna, która opisze zaistniałą sytuację. Wszystko
to będzie osadzone na rogaczu, jaki nam przygotowało
Nadleśnictwo Szklarska Poręba.
Obszar szczytowy zostanie zamknięty ze względu na
ochronę cietrzewia, którego populacja drastycznie
maleje w ostatnich latach i turyści zostali wskazani
jako winni temu zjawisku. W następnych latach
dowiemy się, czy eksperyment ocali ten gatunek ptaka.

Redakcja

MAPA/PLAKAT KGP
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BARSZCZ SOSNOWSKIEGO…
A MOŻE Z KOŁDUNAMI?
Rzecz wiadoma, zbliżają się święta Bożego
Narodzenia i pierwsze o czym pomyślimy to o
przepysznym barszczu z uszkami naszej babci czy
mamy. Jeśli nie możemy doczekać się tych
pyszności to polecam barszcz z kołdunami w
Podgórzance – naszym obiekcie rekomendowanym
– rozgrzeje w te coraz chłodniejsze jesienne dni i
doda sił, aby ruszyć na Skopiec!
Jednak na górskim szlaku można spotkać inny
barszcz, już o wiele mniej przyjemne to będzie
spotkanie, jeśli nie zachowamy się ostrożnie… to
bowiem barszcz Sosnowskiego, fachowo zwany
Heracleum sosnowskyi Manden.! Należy do rodziny
selerowatych, ale raczej trzymajcie się od niego z
daleka i zupa z niego to kiepski pomysł.

Barszcz pochodzi z Kaukazu, a do Europy został
przeniesiony jako roślina pastewna. Jako pierwszy
sklasyfikował roślinę rosyjski botanik Dmitrij
Iwanowicz Sosnowski – stąd ta nazwa. Nazywany
jest też „zemstą Stalina” i jest zaliczany do
najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Polsce.
Ponadto tylko wprawne oko botanika odróżni go od
równie groźnego Barszczu Mantegazziego.
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Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczną
rośliną? Otóż włosie, czyli meszek, jakim pokryta
jest ta roślina – parzy! Substancja wydzielana przez
barszcz – olejek eteryczny, zawierający m.in.
związki kumarynowe, czyli furanokumaryny –
podrażnia skórę, co prowadzi do jej zapalenia
(wysypki,
zaczerwienienia,
opuchlizny,
owrzodzenia). Furanokumaryny w kontakcie ze
skórą i w obecności światła słonecznego, w
szczególności ultrafioletowego, powodują oparzenia
tj. fotodermatozę II i III stopnia. Szczególną
właściwością furanokumaryny jest duża łatwość
łączenia się z DNA, bowiem w kontakcie ze skórą
łączą się z DNA komórek i powodują ich
obumieranie, a proces ten zachodzi szczególnie
szybko, gdy na skórę działają promienie
ultrafioletowe – takie, jak te pochodzące ze światła
słonecznego. Na skórze powstają liczne rany i
pęcherze, które trudno się goją, a później zostają po
nich blizny (i raczej zostaną już z nami...). Wiązanie
się furanokumaryn z DNA może powodować także
działanie rakotwórcze i uszkadzające płód. Kontakt z
rośliną może też skutkować zapaleniem spojówek.
Jest szczególnie groźna w okresie od maja do lipca.

Pod wpływem wysokich temperatur oraz rosnącej
wilgotności powietrza, a także naszej wzmożonej
potliwości, szkodliwe działanie rośliny nasila się,
powodując zagrożenie zdrowia. Jest to szczególnie
niebezpieczne dla osób podatnych na alergie, a
także dla dzieci.

Jak się chronić?
unikaj bezpośredniego kontaktu, nie dotykaj i nie
zrywaj roślin przy użyciu gołych rąk,
przebywając w bliskości barszczu chroń skórę i
drogi oddechowe przed promieniowaniem UV
(kremy z filtrem, ubierz się szczelnie w odzież z
nienasiąkliwych
(wodoodpornych)
tworzyw
sztucznych (syntetycznych) zakrywającą skórę i
dłonie, maski ochronne),
unikaj materiałów z włókien naturalnych
(bawełniane, lniane), bo wchłaniają sok i są
penetrowane przez włoski roślin,
chroń oczy zakładając gogle, ewentualnie
okulary (najlepiej z filtrem UV),
nie przebywaj w pobliżu barszczu Sosnowskiego
ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane
do otocznia, które mogą osadzać się na skórze i
pamiętaj, że skóra dzieci jest bardziej wrażliwa
na toksyczne działanie soku barszczu.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
Oto kilka wskazówek:
ma białe kwiaty,
kwiaty są zebrane w gęste i duże baldachy,
osiąga wysokość od 1 do 5 metrów,
ma zieloną bruzdowatą łodygę,
fioletowymi plamkami pokryta jest dolna część
łodygi,
mocno zachwaszcza teren,
przypomina kształtem przerośnięty koper,
liście są duże i szerokie,
średnica liścia to nawet 150 cm,
grubość łodygi to nawet 12 cm,
liście mają zaostrzone końcówki,
rośnie czasem na graniczy polno-leśnej,
rośnie głównie w pobliżu cieków wodnych lub w
miejscach, gdzie są wilgotne warunki.

Zasady postępowania w przypadku
wystąpienia poparzenia lub kontaktu z
rośliną:
w przypadku bezpośredniego narażenia /
kontaktu na działanie barszczu Sosnowskiego w
jak najkrótszym czasie przemyj skórę letnią
wodą z mydłem tak, by usunąć z jej powierzchni
sok rośliny,
unikaj ekspozycji podrażnionych miejsc na
światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin
niezależnie od stopnia nasilenia objawów, a
nawet w przypadku braku objawów,
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zaleca się umyć wszystkie przedmioty i uprać
odzież, która miała kontakt z barszczem,
jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze, ale nie
doszło do ich rozerwania, można zastosować
miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe,
w przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je
przemyć dokładnie wodą, chronić przed
światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym
przed ultrafioletem) i skonsultować z okulistą,
nie dotykaj zmienionych miejsc na skórze, stosuj
na nie chłodne okłady z lodu, a dobór środków
farmakologicznych skonsultuj z lekarzem,
jeśli wystąpią objawy najlepiej obowiązkowo
niezwłocznie udać się do lekarza, bezwzględnie
jeśli dzieci miały kontakt z tą rośliną,
w przypadku silnego poparzenia i występujących
problemów oddechowych wezwij pogotowie
ratunkowe.

Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie kłopotliwy i
inwazyjny chwast, a na dodatek bardzo
niebezpieczny.
Podejmowane
są
działania
zwalczające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się
rośliny, lecz jest to dość uciążliwe, a degradacja
środowiska przyrodniczego nieunikniona. Dlatego
Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym
Pamiętaj, że ten artykuł nie stanowi konsultacji zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na
medycznej!
terenie Polski.

Jeśli przed wycieczką w góry chcesz sprawdzić czy w danym rejonie występuje barszcz
Sosnowskiego to zapraszam na stronę: http://mapa.barszcz.edu.pl/.

Artykuł opracowano na podstawie poniższych źródeł:
http://barszcz.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego
https://www.gov.pl/web/gis/gis-ostrzega-przed-barszczem-sosnowskiego-zapoznaj-sie-zprzepisem-na-bezpieczny-wakacyjny-spacer
https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=886:uwaga-nabarszcz-sosnowskiego&catid=126&Itemid=237
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Czarny Kot

Checklista przygotowana z myślą o początkujących turystach.
Czarny Kot
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Archiwum spotkań
klubowych
XLI Międzywyprawowa Loża Zdobywców - Żary
17-19 stycznia 2020
ZDOBYWCY KORONY GÓR
Do Urzędu Miasta Żary zjechała się Loża Zdobywców
Korony Gór Polski w celu przyznania godności
Zdobywcy Korony Gór Polski. W przygotowanie
imprezy włączył się żarski oddział PTTK oraz w-ce
burmistrz miasta Żary Pan Olaf Napiórkowski.
Przedsięwzięcie to nie miałoby miejsca, gdyby nie
determinacja i zaangażowanie naszych klubowiczów i
zarazem członków Loży Zdobywców. Jarosław
Bębenek i Eugeniusz Olejniczak to osoby, na których
ręce składamy serdeczne podziękowania za pomysł i
pomoc w realizacji tego spotkania, które odbyło się 29
lutego 2020 roku. To był okres początków sytuacji
epidemicznej na świecie. Jeszcze nikt nie zdawał sobie
sprawy z tego, że świat może się tak nagle zmienić.
Zaledwie kilka tygodni później rozpoczął się całkowity
lockdown kraju i wszystkie dalsze imprezy klubowe
zostały całkowicie odwołane, a my wspólnie w gronie
Loży Zdobywców postanowiliśmy uruchomić możliwość
weryfikacji zdalnych. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj.
Mamy obecnie możliwość wyboru w jakim trybie
chcemy być zweryfikowani i tylko od nas samych
zależy, czy spotkanie zwieńczające trud zdobycia w sposób zadaniowy, a społeczny aspekt
Korony Gór Polski chcemy przeżyć wspólnie wraz z działalności klubu nieco mniej nas interesuje. My
innymi klubowiczami, czy też traktujemy zdobycie KGP jednak widzimy mocną potrzebę organizowania
kolejnych spotkań w formie stacjonarnej.
Widzimy, że chętniej są one wybierane, jako te 29
klubowe wyzwanie. Często na naszych
spotkaniach powtarzamy, że skoro w nazwie
nosimy słowo "klub" to do czegoś nas to
zobowiązuje. Przecież sam program zdobywania
KGP został stworzony właśnie po to, aby łączyć
sympatyków wędrówek po naszych rodzimych
górach. Wielu z nas chce choć raz podczas
klubowego zdobywania Korony Gór Polski
spotkać się z innymi klubowiczami. Temu właśnie
służą nasze spotkania weryfikacyjne.

38

Weryfikacje przebiegały bardzo
sprawnie. Dziewczyny z żarskiego
oddziału
PTTK
przygotowały
wspaniały słodki poczęstunek dla
nadjeżdżających gości. Ciasta były
przepyszne i wiele osób było
zaskoczony tak wielką gościną
włodarzy miasta Żary. Tego dnia nie
trafiła się żadna osoba, której
weryfikacja
nie
przebiegłaby
pozytywnie. W klubie nie wydajemy
decyzji negatywnych przy braku
zdjęć ze szczytów, na których
znajduje się sam zdobywca, czy
braku większości pieczątek, które są
częścią naszej wspólnej zabawy
oraz
są
swego
rodzaju
potwierdzeniem, że zdobycie odbyło
się już po przystąpieniu do klubu. W
takich sytuacjach członkowie Loży
Zdobywców proszą po prostu o
uzupełnienie braków. Czasami wiąże

się to z przymusem wrócenia w niektóre miejsca, aby móc
ponownie poddać się weryfikacji. Niestety nie możemy się zgodzić z
tym, że książeczka może być wybrakowana i kompletnie
przypadkowo prowadzona. Wszyscy przecież wiemy, że
zdobywamy górskie szczyty wyłącznie dla siebie niezależnie czy to
pierwszy, piąty, czy dziesiąty raz z książeczką, czy bez niej.
Wstępując do klubu akceptujemy zasady wspólnej zabawy, których
to wspólnie w gronie Loży Zdobywców bronimy. Klub istnieje blisko
25 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzić 25-lecie istnienia
Korony Gór Polski i klubu jej Zdobywców. Ważne jest dla nas równe
traktowanie się wzajemnie. Zależy nam na tym, aby książeczki były
w sposób regulaminowy prowadzone. Może to czasem niektórych
zniechęca, ale głęboko wierzymy w to, że taka pięknie uzupełniona
książeczka stanie się wspaniałą
pamiątką,
która
wypadając
przypadkiem po latach z szuflady
przywoła w nas uśmiech. Wbite
pieczęcie przypomną nam miejsca,
w
których
były
przybijane.
Przypomną nam wraz ze zdjęciami
te wyjątkowej chwile. Te uczucia,
gdy znając tylko Tatry, Bieszczady,
czy Pieniny ruszaliśmy w nieznane
nam zupełnie pasma górskie Polski.
Klubowe zdobywanie Korony Gór
Polski dla wielu z nas jest
magicznym przeżyciem.
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Stąd popularność spotkań stacjonarnych względem tych wysyłkowych jest o wiele wyższa. Spotkanie w
Żarach nie było inne. Blisko setka osób pasowanych na zdobywców. Kilkunastu zweryfikowanych krotnych
zdobywców. Wiele wspaniałych opowieści, a to wszystko w tak pięknym miejscu, jakim jest miasto Żary.
Członkowie PTTK w Żarach wyszli z propozycją oprowadzenia wycieczek po ciekawych zakątkach miasta.,
Wielu klubowiczów z tego skorzystała. Opowieści przewodników dały możliwość lepszego poznania historii
tego miejsca. Żary naprawdę warto odwiedzić. Jest to punkt na mapie Polski, który wręcz kipi
odrestaurowanymi zabytkami. Serdeczni mieszkańcy i niepowtarzalny urok tego miejsca jest gwarancją
dobrze spędzonego czasu.

Nie było by spotkań Loży Zdobywców bez Lożantów. Gremium to tworzą klubowicze, oficjalni Zdobywcy
Korony Gór Polski, którzy postanowili zaangażować się działalność na rzecz klubu i wstąpili w szeregi Loży
Zdobywców, aby móc wysłuchać opowieści klubowiczów. Czasami coś mogą podpowiedzieć, coś wyjaśnić,
a czasami mogą się sami czegoś dowiedzieć. Loża Zdobywców to nie egzamin, a wspólne przypomnienie
sobie chwil spędzonych na szlakach oraz współdzielenie radości z oficjalnie przyznanego tytułu Zdobywcy
Korony Gór Polski.

ŁuL
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LABIRYNT Z ZADANIAMI

41

Krzyżówka wykreślanka

Wśród powyższych liter ukrytych jest 18 nazw górskich szczytów.
Jeden z nich nie należy do Korony Gór Polski. Który?
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Wyniki konkursu
z numeru 9/2021

Zwycięzcą losowania konkursowego
Zagadka numeru
zostaje:

Łukasz Przywara

Serdecznie gratulujemy!
Nagrodę prześlemy pocztą.

Prawidłowe odpowiedzi konkursów
z numeru 9/2021
ZADANIE DLA MALUCHA
chmura, słońce, czapka, turysta, buty,
plecak, ognisko, niedźwiedź, lornetka

KRZYŻÓWKA
PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO
Loża w Sanoku

ZAGADKA NUMERU
Śnieżnik- odejście żółtego szlaku na
stronę czeską, słonik przy ruinach
schroniska
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Do klubowych rekomendowanych obiektów
w miesiącu październiku dołączyło:

Schronisko PTTK
Na Przełęczy Okraj

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

