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   To jest 10, ostatnie w tym roku wydanie naszej
klubowej gazety podróżniczej KGP. Mniej więcej rok
temu podczas prac nad tworzeniem naszego
serwisu www rozmowa z programistą zeszła na
drogę czasopism elektronicznych na tle wciąż
kurczącego się rynku czasopism drukowanych.
Wznowienie działalności wydawniczej to próba
kontynuacji i podtrzymywania tradycji
krajoznawczych, z których w końcu wywodzi się
sam klub. Niestety koszt wydawniczy tradycyjnej
formy czasopisma oraz wysoki koszt jego kolportażu
nie pozwala nam go drukować w niskich nakładach.
Elektroniczne gazety w obecnej formie to również
miejsca, w których liczy się dobry tytuł i duża
"klikalność", zwłaszcza wyświetlanych reklam. Nie
chcieliśmy tworzyć kolejnego tego typu serwisu.
Zdecydowaliśmy się na tradycyjną formę w
elektronicznej odsłonie. Czasopismo, które można
sobie pobrać i przeczytać w wolnej chwili. Tworzone
jest ono przez klubowiczów, dla klubowiczów
zupełnie nieodpłatnie. 
   Korona Gór Polski oraz klub jej zdobywców został
powołany przy tradycyjnym (drukowanym)

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

miesięczniku krajoznawczo-turystycznym "Poznaj
Swój Kraj". W dniu 13 grudnia 1997 roku podczas
zjazdu czytelników PSK oficjalnie został
zatwierdzony projekt Korona Gór Polski. Twórcami
znanego nam obecnie zestawienia szczytów byli
ówcześni pracownicy naukowi Uniwersytetu
Warszawskiego dr Wojciech Lewandowski oraz dr
hab. Marek Więckowski. Wtedy też ówczesny
redaktor naczelny "Poznaj Swój Kraj" Janusz Sapa
(założyciel klubu) zaproponował powołanie Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski. Pomysł ten został
entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzonych. W
ten sposób rozpoczęła się historia istnienia Korony
Gór Polski i klubu jej zdobywców. 
Łatwo możemy sobie policzyć, że przyszły rok to
rok jubileuszowy. Będziemy świętować 25 - lat
istnienia KGP. W związku z tym już w styczniowym
numerze pojawią się pierwsze artykuły dotyczące
tych szczególnych obchodów. Zapraszamy
wszystkich do lektury bieżącego i następnych
numerów KGP.



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 10

Kowadło i Rudawiec z Bielic
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SZCZYT KOWADŁA 
 

   Dzisiaj wyjątkowo zdobędziemy dwa szczyty na
jednej wyprawie, bo trudno będąc w Bielicach, nie
połączyć najwyższego szczytu Gór Złotych -
Kowadła z Koronnym szczytem Gór Bialskich jakim
jest Rudawiec.
   Pojedźmy więc do Bielic, a tak naprawdę do
samego końca drogi, gdzie znajdziemy mały
parking. Warto tu przyjechać wcześnie, szczególnie
w weekend, ponieważ popularność tego miejsca
jest coraz większa, a więc i aut tu coraz więcej.
Zimą możliwy jest podjazd wyżej do parkingu dla
uprawiających narciarstwo biegowe.

   My jednak wystartujemy z parkingu przy
nadleśnictwie. Stąd, za ostatnim domem, skręcamy
w lewo na szlak zielony. Kilkanaście minut
podchodzimy drogą, z której widać nasz pierwszy
cel – Kowadło. Gdy szlak odbija w prawo, zrobi się
naprawdę stromo i będzie tak już do samego
szczytu. Trzeba też zwracać uwagę na
oznakowanie, ponieważ w lesie jest sporo
wydeptanych ścieżek, które niestety omijają szczyt.

WIDOK NA KOWADŁO Z BIELIC 
 

My jednak jesteśmy uważni i przezorni, więc po
około 45 minutach stajemy na szczycie. Jest tu
tabliczka i skrzynka z klubową pieczątką. Przy ładnej
pogodzie można tu sobie urządzić przerwę na małe
co nieco na rozgrzanych słońcem głazach. 

  Tu też musimy wybrać wariant trasy: krótszy – czyli
powrót do Bielic i wejście na Rudawiec szlakiem
zielonym, lub dłuższy – pętlą przez Smrk, Postawną,
Dział, Rudawiec do Bielic. Jeśli dysponujecie
czasem 6-7 godzin to oczywiście namawiam na ten
drugi wariant. Nie polecam go jednak zimą,
ponieważ odcinek szlaku żółtego z Kowadła do
Smrka jest najczęściej nieprzetarty.
   My wybieramy pętlę i ruszamy szlakiem żółtym,
przechodzącym przez czeski wierzchołek o nazwie
Kovadlina. Chwilę później czeka nas strome zejście
po skałce i powrót na wygodną ścieżkę, gdzie przez
chwilę szlak żółty łączy się z zielonym, którym
niedawno podchodziliśmy. Gdy szlak zielony skręci
w prawo w kierunku Bielic, my pozostajemy na
ścieżce biegnącej wzdłuż granicy.
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WIDOK Z BRUSKA
                                             

KOWADLINA I SKAŁKI NA JEJ ZBOCZU  
                                       

KLINOWY
    Będzie teraz kilka podejść i zejść, niektóre nawet

dość strome, bo po kolei zdobywamy Pasieczną,
Karkulkę i Klinowiec. Ale trasa ma swój klimat i
naprawdę warto ją przejść. Po około 1.45 h
dotrzemy do Przełęczy Trzech Granic gdzie, jeśli
dodatkowo zdobywacie Koronę Sudetów, można
„zaliczyć” w ciągu 15 minut Smrk. Niestety ten
odcinek jest bardzo podmokły i błotnisty i tu
zdecydowanie wolę bywać zimą.
   Z przełęczy Trzech Granic idziemy nadal ścieżką
wzdłuż granicy w kierunku, moim zdaniem,
najpiękniejszego miejsca na całej tracie. To
kamienisty kopiec o nazwie Brusek. Nie tylko samo
miejsce jest urokliwe ale i widoki stąd piękne.
Naprawdę warto się tu na chwilę zatrzymać,
nacieszyć się tym miejscem i odpocząć, bo za nami
mniej więcej połowa drogi, a na pewno większość
podejść. 

BRUSEK
                                             

   Wędrując dalej wzdłuż granicy po kilkunastu
minutach dotrzemy w okolice szczytu Postawnej
zaliczanego do Diademu Polski Gór. To legendarne
miejsce, którego poszukiwanie zajmowało kiedyś
niejednemu wiele czasu, a dla mnie za pierwszym
razem zakończyło się  niepowodzeniem. Dzisiaj
dojście na szczyt jest oznaczone tabliczkami, a
spora rzesza zdobywców wydeptała w jagodnikach
całkiem sporą ścieżkę. 
   Idąc dalej, praktycznie po równym terenie,
dochodzimy do niebieskiego szlaku, którym idziemy
ok. 200 - 300 m. Uwaga, żeby nie zapuścić się nim
z dół, bo czeka nas przykra konieczność powrotu
pod górę. Przy przełęczy Pod Działem skręcamy w
lewo wzdłuż granicy i idziemy aż do szlaku
zielonego, którym za chwilę będziemy schodzić do
Bielic. Mijamy Iwinkę i lekkim podejściem
zdobywamy Rudawiec.
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Uwaga: 
Ponieważ trasa przebiega poza szlakowo nie można
wyznaczyć jej przebiegu na mapach turystycznych,
jednakże czas przejścia to około 6-7 h i 18 km. 
Czas przejścia oraz stopień trudności mają
charakter orientacyjny i zależą głównie od Waszego
doświadczenia, przygotowania, kondycji oraz
wyposażenia, a także aktualnych warunków
pogodowych i pory roku.

Jaro Sobota

Również na tym szczycie znajdziecie naszą
pieczątkę klubową.
Pozostaje nam już tylko zejście do Bielic, które
zajmie nam około 1.15h.

KIERUNKOWSKAZY I SŁUPEK GRANICZNY PRZY ŚCIEŻCE NA POSTAWNĄ
                     Rejon po którym dzisiaj wędrowaliśmy jest

znakomitym miejscem dla osób, które na szlaku
szukają spokoju i samotności, chcą wędrować
otoczeni leśną ciszą, przerywaną tylko odgłosami
natury. Ale nie tylko góry i przyroda są atrakcją
tamtego rejonu. Ta część Sudetów jest bardzo
różnorodna, dzięki czemu dobrze się tam czują
zarówno typowi turyści i fani górskiego wysiłku, jak i
osoby, które męczyć się nie lubią. Do
najważniejszych atrakcji można zaliczyć Jaskinię
Radochowską, ruiny zamku Karpień, kopalnię złota
w Złotym Stoku, Jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie.
Warto też odwiedzić uzdrowiskowe miasta: Lądek
Zdrój i Stronie Śląskie.

SZCZYT RUDAWCA
                   



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w powyższych obiektach 

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi. 
Podczas górskiej wędrówki 

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


"Klubowa Karta Górska 2022"
Podsumowanie konkursu

fotograficznego
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Pierwsza edycja konkursu fotograficznego KLUBOWA
KARTA GÓRSKA 2022 już za nami. Konkursu, który od
pierwszych minut wzbudzał wiele pozytywnych emocji, co
przekładało się na licznie przesyłane zdjęcia przepięknych
górskich krajobrazów. 

Poniżej w GALERII ZDJĘĆ prezentujemy wszystkie zdjęcia
konkursowe. Zdjęcia przedstawiają krajobraz 11 z 28 pasm
górskich: Bieszczady 12, Tatry 8, Beskid Żywiecki 8,
Karkonosze 7, Masyw Śnieżnika 4, Gorce 4, Pieniny 3, Beskid
Śląski 1, Góry Kaczawskie 1, Góry Złote 1 i Góry Sowie 1
zdjęcie. 

Wybór finałowej piątki dla komisji konkursu był niezwykle
trudny. Wszystkie zdjęcia były piękne i wiązały się ze
wspomnieniami przemierzonych w górach kilometrów. 
W drugim etapie konkursu, gdy zdjęcia zostały opublikowane
już na klubowym fanpage, zrobiło się wręcz gorąco.
Głosowaliście na swoich faworytów do ostatniej minuty
trwania konkursu, a nawet jeszcze przez kilka dni po jego
zakończeniu. 

Do konkursu zgłoszono 50 zdjęć, niestety jedno wpłynęło już
po czasie przewidzianym w regulaminie. Zgodnie z
regulaminem każdy klubowicz mógł wysłać tylko jedno
zdjęcie, co z pewnością dla Was nie było zbyt łatwym
zadaniem. Nasze klubowe pary skorzystały z możliwości
przesłania aż dwóch zdjęć, co było zgodnie z regulaminem. 

Znaczna część konkursowych zdjęć przedstawia urokliwe
jesienne Bieszczady. Przyznacie sami, że bieszczadzki
krajobraz przykuwa uwagę każdego pasjonata fotografii. Nie
sposób wrócić do domu bez aparatu pełnego klimatycznych
zdjęć połonin. 
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Galeria zdjęć
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Galeria zdjęć
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Galeria zdjęć



Klubową Kartę Górską dla dwojga wraz z zestawem upominkowym otrzymała Zuzanna Kula za zdjęcie
przedstawiające Masyw Śnieżnika. Zdjęcie to będzie przez cały rok ozdabiać Klubową Kartę Górską 2022.
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JP

Więcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
można znaleźć na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/

Aneta Marciniak – Durbaszka, Pieniny
Andrzej Laskowski – Równia pod Śnieżką
Mateusz Kołodziej – Śnieżnik
Zbigniew Karoński – Gorce, Hala Długa

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, wszystkim uczestnikom gratulujemy fantastycznych zdjęć i
pasji fotografowania. Zapraszamy do kolejnego konkursu fotograficznego ZAKOCHANI W GÓRACH,
którego rozpoczęcie ogłosimy niebawem na klubowej stronie i oczywiście w naszym miesięczniku.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ: 

Autorami wyróżnionych zdjęć są:

Zgodnie z zasadami regulaminu spośród wszystkich uczestników konkursu wylosowano osobę, do której
również trafił zestaw upominkowy, a jest nią Natalia Wiercińska – wschód słońca na Turbaczu.



Podr�że kulinarne
 Ciasteczka czekoladowe

Rzadko przygotowuję desery. No cóż, nie jestem łasuchem, wolę wytrawne potrawy. A jeśli już
przygotowuję coś słodkiego, to często stawiam na czekoladę. Ma w sobie magiczną moc, która potrafi
uleczyć duszę. 
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Wzmacniają układ nerwowy, zapobiegają depresji, wzmacniają serce, działają przeciwbólowo, a nawet
zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Uchodzą za symbol szczęścia i mądrości. Nie
bez powodu goszczą często na stołach podczas świąt Bożego Narodzenia. 

Czekolada lubi towarzystwo orzechów, a one również mają sporo właściwości prozdrowotnych. Wystarczy
kilka orzechów włoskich, żeby uzupełnić dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega-3. Dodatkowo
poprawiają naszą odporność, więc warto po nie sięgać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Czekolada zawiera składniki odżywcze, takie jak: magnez, potas czy żelazo, które pozytywnie wpływają na
pracę mózgu i układu krwionośnego.  Jest dobra na skołatane nerwy i pomaga pozbyć się jesienno-
zimowej chandry. Nic tylko jeść, skoro tak skutecznie poprawia samopoczucie.

Dzielę się z Wami przepisem na ciasteczka z czekoladą i orzechami, które wprowadzą Was w dobry
nastrój.
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130 g mąki pszennej
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1 jajko
100 g cukru 
130 g masła, miękkiego, pokrojonego na kawałki
80 g płatków owsianych
60 g orzechów, różnego rodzaju (włoskie, laskowe)
100 g gorzkiej czekolady, pokrojonej na kawałki
0,5 łyżeczki soli
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta sody spożywczej

Składniki:

Kasia

Na początku nagrzewam piekarnik do temp. 180°C.
Do naczynia miksującego wkładam gorzką czekoladę i orzechy, rozdrabniam na drobne kawałki.
Przekładam do innego naczynia.
Do naczynia miksującego wsypuję płatki owsiane, rozdrabniam na drobno. Przekładam do innego
naczynia.
Do naczynia miksującego wkładam masło, cukier, jajko i cukier wanilinowy, mieszam aż do uzyskania
jednolitej masy.
Dodaję mąkę, zmielone płatki owsiane, sodę spożywczą, proszek do pieczenia i sól, wszystko
dokładnie mieszam.
Dodaję rozdrobnioną czekoladę i orzechy, mieszam delikatnie mikserem lub łopatką.
Na blasze przykrytej papierem do pieczenia, układam w odległości 3 cm od siebie ciastka, za pomocą 2
łyżek w formie kulek wielkości orzecha włoskiego. 
Ciasteczka piekę w nagrzanym piekarniku w temp. 180°C przez 10 - 15 minut, aż lekko zbrązowieją
(czas pieczenia zależy od wielkości ciastek). Pozostawiam do całkowitego ostygnięcia. 

 Przygotowanie:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Gorzką czekoladę możecie zamienić na białą. Świetnym dodatkiem jest również żurawina, która dodaje
kwaskowatości. 



Wywiad numeru
 Relacje uczestników warsztatów 

prowadzonych przez Szkołę Górską REP 
"ZIMOWE INTRO" w Andrzejówce
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W sobotni mroźny poranek 11 grudnia do
schroniska PTTK „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej
na warsztaty ZIMOWE INTRO zjechała się grupa
miłośników gór pragnąca poszerzyć swoją wiedzę
teoretyczną o zagrożeniach zimowych w górach,
jak również praktyczną, z wykorzystaniem sprzętu
zimowego raki, czekan i lawinowe ABC podczas
górskiej wędrówki. Wśród uczestników szkolenia
nie mogło zabraknąć naszych klubowiczów. 
Warsztaty prowadzone były przez instruktora PZA
Szkoły Górskiej REP Arkadiusza Brzozę. 

Góry zimą są przepiękne, majestatyczne wierchy okruszone
białym puchem - widok zapierający dech.
Jednak to co czyni je piękne bywa śmiertelnie niebezpieczne,
lawiny, kopny śnieg oraz oblodzenie może być przyczyną wielu
kontuzji, które podczas złych warunków pogodowych mogą być
dla nas skrajnie groźne.
Jeśli chcemy cieszyć się bezpiecznym trekkingiem w takich
warunkach niezbędne jest doświadczenie oraz spory bagaż
wiedzy, który zdobędziemy na kursie zimowej turystyki
wysokogórskiej.
Podczas szkolenia w Andrzejówce Arek Brzoza pokazał nam nie
tylko co zabrać ze sobą w plecaku, ale zdradził nam również
techniki odżywiania, przemieszczania się w trudnym terenie (w
tym lawiniastym), jak bezpiecznie wycofywać się w trudnym
terenie (również z rannym towarzyszem), czym jest i jak używać
lawinowe ABC oraz jak planować wycieczkę biorąc pod uwagę
pogodę, sprawność kompanów oraz warunki geograficzne naszej
destynacji.
Gorąco polecam Szkołę Górską REP prowadzoną przez
instruktora PZA Arkadiusza Brzozę.  Nie poznałem dotąd
człowieka, który z taką pasją przekazuje swoją wiedzę i zaraża
innych swoją pasją do gór. 
                                                                                             Tymek

 
O swoich wrażeniach i zdobytej wiedzy opowiedzą nam uczestnicy szkolenia.



16

Góry należy szanować. 
Zimą szczególnie, żeby pomimo mrozu odwdzięczyły się aurą
ciepła. Lawinowe abecadło, termos, zapasowe rękawiczki itp. -
wszystko w plecak i w górę! 
Tego dnia Waligóra na nas czekała - cierpliwie pozwalała założyć
raki na tronie ze śniegu tworzonym na stromym podejściu.
Udostępniła drzewo do przykładowego zjazdu na linie. Z kolei przy
wieży widokowej przy czeskiej granicy można było odkryć tajniki
schronienia z folii NRC. Wisienką na torcie była przepiękna
zimowa pogoda. 
Im więcej słuchaliśmy praktycznych informacji o bezpieczeństwie
zimą w górach, tym bardziej wszyscy byli głodni - ale głodni
praktyki, głodni wiedzy, głodni gór! No bo niby wszystko się wie,
każdy już kilometry szlaków zrobił, masz sprzęt - ale czy na pewno
wiesz jak go użyć, jak się przygotować właściwie? 
Warsztaty z Arkadiuszem Brzozą w Andrzejówce (i okolicy)
okazały się naprawdę urocze - pełne ciepłej atmosfery i
ciekawostek, dały możliwość wymiany doświadczeń i rozwiania
wątpliwości. Ale jestem pewna, że przede wszystkim zasiały w
każdym uczestniku ziarno przekonania, że zawsze możesz
dowiedzieć się więcej, niż wiesz, możesz przygotować się lepiej
do górskiej wyprawy niż myślałeś. 
Bo góry trzeba szanować. A dobry instruktor uczy szacunku. 
                                                                          Monika z Poznania

Do niedawna zima w górach kojarzyła mi
się z brrrrrrr..., dzień krótki, dużo ubrań,
ciężki plecak no i śnieg, w którym trzeba
brnąć po kolana, brak widoków, no bo i co
można zobaczyć z górek? Aż do....
Asia z Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski zaproponowała wypad połączony z
przedsmakiem kursu lawinowego... "chodź
będzie fajnie".
No i było! Tak poznałam Arka instruktora,
który ze stoickim spokojem przygotowywał
nas w ciepłej salce uroczego schroniska
Andrzejówka do zimowego wyjścia w góry. 

Nie powiem, ale to przygotowanie obaliło mój wieloletni mit o zimowych górach. Dowiedziałam się jak
zrobić na stoku tron (niekoniecznie dla królowej), co to jest grzyb i do czego służy, a gdy widzę gościa
łapiącego się za głowę i inne części ciała przed grupą to nie znaczy, że to jakaś zabawa, ale checklista
czyli sprawdzamy czy wszystko mamy. No i najważniejsze... dlaczego w górach tak ważny jest partner? Jak
Andrzejówka to i Waligóra, gdzie przy pięknej pogodzie zobaczyliśmy wszystko w praktyce, no oczywiście
bez lawiny śnieżnej, ale przy lawinie ciekawych wiedzy kursantów. 
Było naprawdę super, wiem że to tylko ułamek wiedzy lawinowej, ale ziarno zostało zasiane i jak kurs
lawinowy to tylko z Arkiem instruktorem Szkoły Górskiej REP.
P.s. Następnego dnia na szlaku mój partner zrobił mi tron, z plecaka wyjął termos z sokiem buraczanym i
podając powiedział mi .... zobacz jak pięknie Kochanie.....
I jak myślicie, dlaczego partner na szlaku jest najważniejszy? 
                                                                                                                                                             Lidia W.
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Od lat wędruję po górskich szlakach zarówno latem jak i w
zimie. Wydawać by się mogło, że mam spore doświadczenie i
wiedzę, a warsztaty nie są mi potrzebne. W piękny grudniowy
dzień miałam okazję zweryfikować swoją wiedzę. Niezwykle
ciekawy przekaz informacji przez instruktora Szkoły Górskiej
REP mnie zachwycił. Arek rzeczowo i cierpliwie odpowiadał na
moje pytania. Poznałam wiele ciekawostek, np., że powinnam
polubić barszcz i chałwę, bo rewelacyjnie sprawdzają się w
górach podczas dużego mrozu, jak plecak w sekundę
zamienić w poręczny stolik, i że skarpetki najlepsze na świecie
ma Gaździna w Zakopanem. 
Teoria teorią, jednak praktyka jest najważniejsza. Szlak na
Ruprechtický Špičák był częścią praktyczną warsztatów. W
czasie rozmów już na szlaku okazało się, że z Klubu
Zdobywców KGP  jest więcej osób niż nasza siódemka. 
Atmosfera warsztatów była fantastyczna, czuło się życzliwość
wszystkich kursantów. Chcąc przedłużyć spotkanie i oddalić
moment rozstania, pojechaliśmy na wspólny obiad do
Harcówki PTTK w Wałbrzychu. Radośni, pełni pozytywnych
wrażeń wspominaliśmy tam nasze różne górskie przygody.

O szkoleniu w Andrzejówce dowiedziałem się z Facebooka.
„Zimowe Intro” brzmiało intrygująco. Pomyślałem: czemu
nie? Spakowałem plecak i naprzód ku przygodzie! Warsztaty
okazały się tym czego potrzebowałem. Kursantów sporo, ale
nie tłum. Wiedza w MEGA pigułce. 
Szkoła Górska REP, a doprecyzowując jej instruktor to ma
życie! Na prezentowanych podczas części teoretycznej
zdjęciach można było zobaczyć jego klasę. Może kiedyś i ja
będę się tak wspinać? Kto wie?
Pogoda była, śnieg był, wiedza zdobyta! Baterie naładowane
górskim klimatem. Gdyby ktoś miał wątpliwości czy kursy to
fajna sprawa, polecam mały teścik. Odpowiedz sobie na 3
pytania. Czy masz wrażenie, że apteczka czasami zawadza
ci w plecaku? Czy myślisz, że gogle są tylko dla narciarza?
Czy czerwony barszcz jest dobry tylko w Wigilię?
Jeśli na choć jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK to
zasuwaj na kurs! Pozdrowienia dla wszystkich kursantów i
szefa kursu!
                                                     Kursant z południa Polski
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 27 - 30 grudnia 2021 r. - Tatry
 6 - 9 stycznia 2022 r. - Tatry
 27 - 30 stycznia 2022 r. - Sudety
 10 - 13 lutego 2022 r. - Sudety

 4 - 5 stycznia 2022 r. - Tatry
 19 - 20 stycznia 2022 r. - Sudety

 21 - 23 stycznia 2022 r. - Sudety
 14 - 16 lutego 2022 r. - Sudety

Oto najbliższe terminy szkoleń:
 Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej

 Kurs lawinowy

 Kurs skiturowy

Szczegółowe informacje już niebawem na facebooku: 
https://www.facebook.com/SzkolaGorskaREP

Dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów, a przede
wszystkim instruktorowi Arkadiuszowi Brzozie za miło
spędzony dzień. Z pewnością każdy z nas wrócił do domu
bogatszy o nową wiedzę i doświadczenie. 
Wyruszając w góry, szczególnie w zimie, pamiętajmy o
zasadach bezpieczeństwa, sprawdzajmy prognozy
pogody, nie lekceważmy informacji TOPR-u i GOPR-u o
zagrożeniach lawinowych. Do każdej górskiej wędrówki
należycie się przygotujmy, a będzie radosnym
wspomnieniem na długie lata.

JP

W ofercie szkoleniowej Szkoły Górskiej REP w tym sezonie nowość!
 Szkolenia skiturowe i lawinowe!

Dla naszych klubowiczów w ramach programu KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ przewidziane zniżki.

Serdecznie zapraszamy!



Moja Korona
Łysica 614 m n.p.m.
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Październikowe wejście na Łysicę na nostalgiczną nutę. 
 

Czy wejście na najniższy szczyt KGP może być ciekawym przeżyciem? Taki niepozorny, z ograniczoną
widocznością, niezbyt blisko innych szczytów, więc trudny do połączenia w pakiet z innymi górkami… 
Wszystko zależy od naszego podejścia, i to niekoniecznie w znaczeniu wyboru konkretnej drogi na górę.

Moja pasja do gór zrodziła się podczas
wakacji spędzonych z rodzicami i bratem w
Tatrach, jakieś 30 lat temu. Od tego
momentu, każdego roku poszerzaliśmy
nasze możliwości, granice i umiejętności
kontynuując wyjazdy rodzinne w góry. Z
czasem skład powiększył się o mojego
męża, żonę brata, a następnie nasze
dzieci. 

Jedną z takich rodzinnych wycieczek w
powiększonym składzie była właśnie
wyprawa na Łysicę. Wybór padł na prostą
trasę, bo po raz pierwszy w wycieczce miał
nam towarzyszyć nasz 2,5 letni syn.
Wyruszyliśmy więc pewnego pięknego
sierpniowego dnia na szlak ze Św.
Katarzyny.

Moja pasja do gór zrodziła się 
podczas wakacji spędzonych 

z rodzicami i bratem.

Syn, zapakowany w pożyczone specjalnie na ten wyjazd nosidło, był bardzo marudny. Jak się okazało,
wolał iść na własnych nogach. Ku naszemu zdziwieniu, doszedł w ten sposób na sam szczyt Łysicy,
przeskakując wielkie kamienie, podtrzymywany za rękę na zmianę przez babcię, dziadka i nas. To była
wspaniała wyprawa, zapisana w mojej pamięci jako wesoły, rodzinny dzień.

To była wspaniała wyprawa, 
zapisana w mojej pamięci jako 

wesoły, rodzinny dzień.
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W październiku tego roku wróciliśmy na Łysicę. Impulsem
było zdobywanie Korony Gór Polski. Na szlaku wróciły do
mnie wspomnienia z tamtej sierpniowej wycieczki, sprzed,
jak się okazało, 10 lat!
W innym składzie - niestety taty nie ma już z nami, a
mama nie chodzi już po górach… 

Na szlaku wróciły do mnie 
wspomnienia z tamtej 
sierpniowej wycieczki.

Drodzy Czytelnicy, życzę radości z odkrywania gór i do zobaczenia na szlakach!
Joanna Karpińska

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

Inni my – syn zdecydowanie wyższy, my z mężem – nieco
szersi… I tylko sama Łysica wydawała się niezmieniona,
aż do czasu gdy okazało się, że... urosła w tym czasie! I to
o całe 2 metry!
Piękna i nostalgiczna to była wyprawa. Lubię takie
momenty, gdy przyjemne wspomnienia, uruchomione
magią danego miejsca, wracają z całą siłą i łączą się z
teraźniejszością. 



G�rski zieleniec
Kto nie ma jemioły, cały rok goły…

Jemioła albo po staropolsku starzęśla, obok udekorowanej choinki jest obowiązkowym elementem
świątecznej dekoracji  w naszych domach. Wieszana pod sufitem, na drzwiach do domostwa albo nad
stołem, ma zapewnić pomyślność i odpędzać złe moce.

Jemioła to niesamowita roślina: teraz kojarzona
głównie z tradycją, natomiast przed wiekami
wierzono, że posiada magiczną moc, która
pomagała uleczyć wszelkie choroby, przynosiła
pokój i bogactwo. Drzewo na którym rosła jemioła
otaczano szczególną czcią ponieważ, była ona
symbolem wszystkiego co najpiękniejsze,
odzwierciedlała ludzkie marzenie długiego życia w
miłości, zdrowiu, szczęściu i dostatku. Ludzie nadal
wierzą w to, że złoto-zielone gałązki są w stanie
sprawić pomyślność i dostatnie życie.

Złoto-zielone gałązki jemioły.

Jak to możliwe, że półpasożytnicza roślina zrobiła taka karierę?

Żeby jemioła zachowała swe moce musi pojawić się w domostwie, dopiero w Wigilię i to pod nią,
zawieszoną u powały należy łamać się opłatkiem dla zgody oraz… całować, by zapewnić trwałość związku.
Kiedyś dekorowano nią izby, żeby odpędzić demony i siły nieczyste, które uaktywniały się w okresie
przesilenia zimowego czyli w okolicach Bożego Narodzenia. 
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W magii roślinnej jemioła sprawuje funkcje
ochronne i odczynia czary. Od zawsze
uważana była za święte ziele i potężny
talizman. Była symbolem płodności,
nieśmiertelności, odrodzenia i mądrości.
Magiczne moce jemioły chroniły przed czarną
magią, urokami i siłami nieczystymi.
Ochraniała też wojowników podczas bitew, a
także przynosiła szczęście. Wierzono również
w jej moc przywracania i zwiększania
płodności, a to poprzez skojarzenie z jej
owocami o lepkim i białawym miąższu,
przypominającym męskie nasienie. Gałązka
jemioły mająca dużą ilość owoców zapewnia
mężczyznom potencję seksualną i zapewnia
powodzenie u płci przeciwnej….

Owoce jemioły.



Jemioła nad stołem wigilijnym.
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Jeżeli powiesimy roślinę nad drzwiami wejściowymi,
zapewnimy naszemu domowi ochronę przed
wszystkim co złe. Przez te drzwi nie wejdzie złodziej
ani żaden inny nieproszony gość. Będzie nas
chronić także przed chorobami a przesądni wierzą,
że nawet przed śmiercią. 

Wiązka jemioły nad drzwiami i przy kominku
 

Powieszona w trzech miejscach domu, zapewnia pomyślność i dostatek na nadchodzący rok, chroni dom
przed złodziejami i nieprzyjaciółmi. Najlepiej jest by wiszące gałązki miały wiele białych owoców, z jakiego
powodu to już wiadomo.... 
Jemioła nad stołem przyniesie szczęście i sprawi, że domownikom nic nie zabraknie. Życzenia składane
pod jemiołą powinny być szczere - wtedy z pewnością się spełnią. Jeżeli w ostatnim roku z kimś nie
układało nam się najlepiej, wówczas pogódźmy się właśnie pod jemiołą – może tej zgody już nic nie
zniszczy? 
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Można ją także powiesić nad kominkiem albo nad kuchenką (oczywiście w bezpiecznej odległości), ma
chronić od takich nieszczęść jak pożary czy pioruny.
Gdy powiesicie jemiołę w tych trzech miejscach, szczęście z pewnością Was nie ominie. Jest tylko jeden
warunek! Jemioła musi zawisnąć tam przed pierwszą gwiazdką!
Zasuszoną gałązkę jemioły należy przechować w domu do następnych świąt Bożego Narodzenia -
gwarantuje to działanie przez cały rok magicznej mocy ziela, ale zanim pojawi się następna należy ją
spalić.
Jemioła, rosnąca wysoko na drzewach bez korzeni, zawieszona pomiędzy ziemią a niebem,
i jako ta która jest wiecznie zielona, przypisana była do sfery sacrum. Plemiona słowiańskie uważały
jemiołę za „roślinę szczęścia” dla młodej pary. Wierzono, że jemioła pomagała rodzącej kobiecie ze
względu na swoją moc otwierania wszystkiego co zamknięte i swoją rolę łagodzenia. Na Mazowszu
zbierano jemiołę zimą i kadzono nią ule w wigilię by roje były silne i odporne na choroby, ale także by
zabezpieczyć je przed złymi urokami. Uderzano nią krowy dla zwiększenia ich płodności i mleczności. 

Tyle magii i fantazji, a jakie są fakty…?

Jemioła to półpasożyt, który za pomocą haustorii czyli przyssawek podobnych do korzeni, zagnieżdża się w
innej roślinie – żywicielu i bytuje na niej. Ma zdolność samodzielnej fotosyntezy – jest zielona i ma własny
chlorofil, a od żywiciela pobiera sole mineralne i wodę, raczej go nie niszcząc, jednak w okresach suszy
potrafi spowodować dodatkowy deficyt wodny, co w konsekwencji może po 20-30 latach doprowadzić do
obumarcia rośliny.
W Polsce znamy trzy podgatunki jemioły: jemioła pospolita typowa - rosnąca na drzewach liściastych,
takich jak topole, brzozy, lipy, klony, jabłonie, grusze i jarzęby, a nawet olsze (nie spotkamy jej za to na
buku zwyczajnym, jesionie wyniosłym i dębach); jemioła pospolita rozpierzchła,która rośnie przede
wszystkim na sosnach, rzadziej modrzewiach i świerkach;jemioła pospolita jodłowa, która rośnie tylko na
jodłach. 

Drzewa porośnięte jemiołą.
 



Jemiołę znamy zwykle z kulistej formy rosnącej na drzewach. Jest ona najczęściej różnej wielkości, co
świadczy o wieku, jest dwupienna – osobno występują osobniki żeńskie, a osobno męskie. Owocujące
obficie kule to już starsze, żeńskie osobniki. Na nich znajdują się białe kuleczki, czyli owoce. Na drzewie
rosną także inne stadia rozwoju jemioły – od ledwo skiełkowanych z nasion, po osobniki wyrosłe z odrośli.
Ptaki korzystają ze smaku jemioły na wierzchołkach drzew, a przy okazji rozsiewają ją. Po ścięciu drzew
owoce z nasionami, liście i młode pędy ogryza zwierzyna – to przysmak saren i jeleni. 

Jemiołuszka i paszkot ptasi smakosze owoców jemioły.

Dla ludzi jemioła jest rośliną trującą i w
medycynie ludowej była stosowana głównie,
jako panaceum. Z utartych w moździerzu
lepkich nasion dawniej robiono maści, które
nakładano np. na wybroczyny czy inne
zwyrodnienia skórne. Obecnie nie używa się
jej zbyt często. Wyciągi wodne i alkoholowe
z jemioły są używane w celu obniżenia
ciśnienia krwi oraz do mieszanek
przeciwmiażdżycowych, mają też lekkie
działanie moczopędne. 
Wycinanie opanowanych przez jemiołę i
zamierających drzew to jedyna znana
dotychczas metoda ograniczania zagrożenia
oraz zachowanie w dobrym stanie
zdrowotnym nasz drzewostan.
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Przygotowanie do sporządzenia maści.
Jak widzicie o jemiole można by pisać wiele, ja wolę ją w mitycznie fantazyjnej odsłonie, bo jest wciąż
tajemnicza i nieodgadniona. 

Kochani życzę Wam żeby wigilijna jemioła była symbolem tego czego pragniecie, a nader wszystko
by zapewniła Wam miłość. Niech Nowy Rok pozbawiony będzie przykrości i składa się jedynie z
sukcesów i szczęśliwych chwil.

W artykule wykorzystano informacje ze stron:
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; 
Lasy Państwowe Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu;
https://klaudynahebda.pl – blog;
https://www.aptekagemini.pl – poradnik.
Zdjęcia: własne – 6,7
https://www.lasy.gov.pl -1
https://www.geocaching.com – 2,3
https://ktociewyleczy.pl - 4
https://www.ekologia.pl – 5
https://lastomine.com – 8
http://domoweklimaty.blogspot.com – 9
https://www.muzeum-radom.pl - 10

Cześć Górom!

Lidia Wysocka

https://klaudynahebda.pl/
https://www.lasy.gov.pl/
https://www.geocaching.com/
https://ktociewyleczy.pl/
https://www.ekologia.pl/
https://lastomine.com/
http://domoweklimaty.blogspot.com/
https://www.muzeum-radom.pl/


BLOGOWY KĄCIK

Oto i one: wyczekane, kolorowe, jesienne. Bieszczady. Wjechaliśmy w nie już po ciemku, dlatego
spędzając wieczór to w niewielkim salonie, to na tarasie wynajętego domku co jakiś czas spoglądaliśmy z
ciekawością w kierunku ciemnej czeluści ogarniającej resztę świata. 
Jaki widok spotka nas rano? Zgadywaliśmy. 
Coś jakby woda odbijała światło nielicznych i lichych latarni. Ponad wyprostowaną linią wzroku rysowały się
minimalnie widoczne kontury wzgórza. Wytężając wzrok staraliśmy się upewnić czy to góra, czy jednak
nasza spragniona górskich widoków podświadomość. Z każdym kwadransem tocząca się wewnątrz nas
gra wyobraźni ze zmysłami wzmagała podniecenie na myśl, że za parę godzin wschodzące słońce odsunie
z widnokręgu nocną kurtynę i roztoczy przed nami wyczekiwane widoki.
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Ranek... jak to ranek, był już
bardziej prozaiczny. Biegając
między śniadaniem a pakowaniem
drugiej rezerwowej pary skarpetek
i kabanosów wyskoczyliśmy na
taras zweryfikować podejrzenia z
dnia wczorajszego. No, super,
super, ładnie, a i słońce nie
wzeszło do końca, więc dodaje
takiej różowej poświaty. A teraz
wracajmy do pakowania.

Bieszczady w kolorach jesieni

Plan tego dnia zakładał zdobycie Tarnicy,
najwyższego szczytu Bieszczad. To tutaj w
2018 roku złorzeczyliśmy siarczyście,
oglądając na szlaku plecy przyjaciół z coraz
większej odległości. Byliśmy wówczas
wyczerpani do cna, robiliśmy przerwy co
kilkanaście kroków, nie mając siły iść dalej i
tocząc niezwykle zaciętą wewnętrzną walkę z
własnymi słabościami. Byliśmy ciekawi, jak
tym razem zniesiemy te wejście. Na ile te
nasze łażenie po Górach wyrobiło w nas
kondycję i przyzwyczaiło do wysiłku. Z tego
powodu zdecydowaliśmy się na dokładnie taki
sam scenariusz ze startem w Ustrzykach,
skąd czerwony szlaki miał nas zaprowadzić na
szczyt, a następnie (już niebieski) sprowadzić
na Wołosate. Drugą przyczyną takiego wyboru
były przepiękne widoki, jakie mieliśmy w
pamięci. 
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Wszystko pozbawione ludzkich siedzib, sama natura. To według nas odróżnia Bieszczady od innych gór
które znamy, a z których zazwyczaj widać częściowo obsiane dachami domostw podnóża. 
Specyfika podejścia czerwonym szlakiem oprócz widowiskowości polega też na wielokrotnym wrażeniu…
że właśnie robimy ostateczne podejście na Tarnicę. Wchodzimy na widoczny z oddali szczyt, po czym na
wierzchołku okazuje się, że… to nie ten. Że za nim znajduje się kolejny i to na niego trzeba się wspiąć, po
czym sytuacja się powtarza: znowu jeszcze nie ten. 

Już na starcie wędrówki ożywiły się
wspomnienia. Parking, budka TPN i
kamienista ścieżka przywołały obrazy
sprzed 3 lat. W miarę pokonywania
dystansu nachylenie rosło, ale tętno
nie wariowało. Jednak te przedreptane
kilometry robią swoje. 
Dość długo szliśmy pozbawieni
widoków, ale po wyjściu na Szeroki
Wierch ujrzeliśmy to, z czego
Bieszczady zapamiętaliśmy: bezkres
Gór. To niesamowite widzieć góry, za
nimi góry, za nimi kolejne góry i tak aż
po horyzont. 

Najłatwiej na Tarnicę dostać się
niebieskim szlakiem (czyli tym,
którym mieliśmy zamiar zejść), ale to
szlak czerwony oferuje oczom
panoramy, z których grzech nie
skorzystać. Jedynym minusem jest
start i meta w różnych miejscach, ale
to tylko teoretyczny problem,
ponieważ między Ustrzykami a
Wołosatym kursują busy przewożące
wędrowców. Z jednego z nich
skorzystaliśmy już rano, aby w trakcie
marszu mieć wolną głowę i zejść ze
szlaku bezpośrednio do auta.
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Pół żartem, ale z ziarnkiem prawdy gdzieś po
trzech takich „atakach szczytowych” człowiek
zaczyna przyzwyczajać się do bycia wodzonym
za nos, wątpić czy kiedyś na tę Tarnicę wejdzie i
czy ona w ogóle istnieje. Skutkiem tego (i
pięknych widoków) ma się wrażenie, że
najwyższy szczyt Bieszczad położony jest
gdzieś na końcu świata, na który się bezczelnie
zapuściliśmy. 
Magia, która pryśnie wraz z zejściem do
Wołosatego, ponieważ odwracając głowy na
końcu szlaku widzimy Tarnicę w całej okazałości
tuż na wyciągnięcie ręki. Atak niebieskim
szlakiem pozbawiony jest zatem tej aury
tajemniczości i wędrówki w nieznane. 

Polecamy wszystkim nasz scenariusz
wyprawy. Łącznie z epilogiem w WILCZEJ
JAMIE, naszej ulubionej bieszczadzkiej
karczmie słynącej z dziczyzny. Idealna
nagroda za całodzienny trud w Górach!

                                                                                  
Doti i Michał, Bocznymi Drogami

https://www.facebook.com/WILCZAJAMA/?__cft__%5b0%5d=AZUT1k7T-hbxDv3lneSuTdniLRcORY4WTkt7yMywbsvjAtGbiGn5V4pAzOoUOJpLbDMxmzvNXnmiDBiUgIFXipX8Lwec05mmRb3LfnoFmNNLBw0uCUNgb029LjOWluBwg7l47AoE5Y5PFYT8YjojK_Pr&__tn__=kK-R


G�rski wędrowiec
Najdalej na południe (w Polsce)
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Kolejna prawie zagłada nastąpiła podczas rozpadu monarchii austro-węgierskiej czyli w czasie I Wojny
Światowej. W rejonie Przełęczy Użockiej toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami austriackimi i
rosyjskimi w wyniku których Rosjanie zdobyli przyczółek po węgierskiej stronie. Poległych wówczas
żołnierzy pochowano niedaleko cerkwi w Bukowcu w 12 zbiorowych mogiłach. W chwili obecnej jest tam
cmentarz wojenny. 

FOT. NR 1

FOT. NR 2

Z grupą znajomych ze znanego Towarzystwa Turystycznego z
Krosna docieram busem na parking w nieistniejącej wsi Bukowiec
(fot. nr 1). Jestem w Bieszczadach. 
Rozglądam się dookoła. Trochę pozmieniało się na lepsze od
mojego ostatniego razu czyli w lipcu 2013 roku. Są tablice, z
których można wyczytać burzliwą historię wsi wzmiankowanej po
raz pierwszy w 1444 roku. 
Pierwsza niecałkowita zagłada nastąpiła w 1709 roku, gdzie została
spalona przez Szwedów w czasie wojen szwedzko-saksońskich,
ale odrodziła się i w wieku XIX, gdzie nastąpił jej gospodarczy
rozwój. Dobrobyt wsi przyniosło wybudowanie na początku XX
wieku (1904-1906) linii kolejowej Użhorod - Sianki  - Sambor co
spowodowało, iż w dolinie Górnego Sanu wybudowano kilka
tartaków parowych oraz beczkarnię. Miejscowość była liczna, to na
terenie folwarku wybudowano karczmę, browar, piekarnię. W 1910
roku dla lokalnej społeczności właściciele wznieśli nową cerkiew. 



Jest to oficjalnie zgłoszona wycieczka, więc na
parkingu czekają na nas pracownicy
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i żołnierze
Straży Granicznej. Będzie bezpiecznie. Szlak przez
Beniową zamknięty z powodu remontu, więc mamy
pozwolenie na dojazd drogą szutrową do wiaty
turystycznej przed potokiem Niedźwiedzim. Szkoda,
a już chciałem sprawdzić co się tam zmieniło...
Mimo listopada jest ciepło i słonecznie, można iść w
samym polarze (fot. nr 2). Szlak zakręca w lewo na
kładkę, teren lekko podmokły. Są też strome zejścia
i podejścia.

FOT. NR 3

FOT. NR 4
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FOT. NR 5

W okresie XX-lecia nie działo się najlepiej. W czasie
kryzysu gospodarczego załamał się zbyt drewna,
tartaki upadły, rozebrano linię wąskotorową.
Całkowity upadek wsi spowodowała II Wojna
Światowa, a właściwie jej koniec, gdzie formalnie
teren ten przynależny Polsce kontrolowały oddziały
UPA i Rosjanie. W ramach represji 2 czerwca 1946
roku Sowieci wysiedlili ludność na Ukraińską stronę,
a cerkiew i zabudowę spalili. Właściwie do 1975
roku nic się nie działo na tym terenie. Dopiero
wybudowanie drogi Stuposiany - Muczne -
Bukowiec - Sianki przyniosło ponowną eksploatację
lasów. W latach osiemdziesiątych zniszczono
pozostałą zabudowę podczas rekultywacji łąk. Tyle
historii, czas ruszyć w trasę...

Obecnie miejscowość przecięta jest granicą
państwową na rzece San. Nieistniejąca górna
część po stronie polskiej znajduje się na terenie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a część
dolna leży po stronie ukraińskiej i mieszka tam
około 50 rodzin. Spoglądam na szlakowskaz, do
grobu hrabiny (cmentarz) 25 minut. Przechodzę
przez mostek na potoku Niedźwiedzim (fot. nr 5)
i po jakimś czasie docieram do miejsca z
grobami hrabiostwa (fot. nr 6). Tu też dużo
zmieniło się na lepsze. Teren cmentarza
uprzątnięty, kaplica i groby odnowione.
Z tablic informacyjnych dowiaduję się o
nieistniejącej tutaj cerkwi św. Stefana jak i o
religii mieszkańców tych ziem. 

Docieram do nieistniejących na tym terenie Sianek. Położonym niemal nad brzegiem Sanu miejscu po
dworze i folwarku hrabiostwa Stroińskich, właścicieli okolicznych ziem. Też widzę tu duże zmiany na
lepsze, bardziej przyjazne turystom. Teren uprzątnięty, krzaki wycięte, trawa wykoszona. Podmurówka po
dworze i studnia odnowione( fot. nr 3,4). Zapoznaję się z historią rodu Stroińskich i historią wsi wypisanych
na tablicach informacyjnych. Sianki położone były w dolinie górnego Sanu, stąd też wywodzi się nazwa
miejscowości, a historia podobna do wspomnianego wcześniej Bukowca. Tak naprawdę rozwój wsi jako
ośrodka turystyczno-letniskowego nastąpił po wybudowaniu linii kolejowej w latach 70-tych XIX wieku, a
upadek spowodowała I i II Wojna Światowa. 
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FOT. NR 7

FOT. NR 8

FOT. NR 6

Ze znaków wynika, że do źródeł Sanu 40 minut,
ale po drodze zatrzymuję się jeszcze na punkcie
widokowym na ukraińskie Sianki i Przełęcz Użocką
na górze Wierszek 871 m n.p.m., gdzie ustawiono
wielką tablicę panoramiczną z zaznaczonymi
nazwami i szczytami. Widoki piękne, a Sianki
widać jak na dłoni (fot. nr 7,8). Jeszcze chwila i
docieram do źródła Sanu (fot. nr 9,10). Robię
przerwę, bo nasza grupa mocno rozciągnęła się i
żołnierze Straży Granicznej zaczęli denerwować
się, bo przecież od punktu widokowego idziemy
wzdłuż granicy państwa, która też jest granicą Unii
Europejskiej. 

Podchodzę do obelisku przy słupku granicznym nr 924 i okazuje się, że jest to umowne źródło (lewy
dopływ) (fot. nr 11). Z tablic dowiaduję się, że tak naprawdę San ma 3 źródła. Pierwsze źródło Studnik leży
na granicy polsko-ukraińskiej i zostało uznane przez geografów z Uniwersytetu Lwowskiego w 1996 roku
jako główny ciek, a podana wysokość 950 m n.p.m. na obelisku jest mocno zawyżona i wynosi dokładnie
888,6 m n.p.m. i dotąd prowadzi ścieżka przyrodniczo-historyczna z Bukowca.

FOT. NR 10FOT. NR 9



FOT. NR 11

Po przerwie czas wracać tą samą drogą. Inaczej się nie da...
Powrót trwa zazwyczaj krócej niż zdobycie celu, ale do
Bukowca docieram już po ciemku. W końcu to połowa
listopada to dzień krótki. Założyłem czołówkę i nie było
problemu. Mam ją zawsze w plecaku na wypadek
nieprzewidzianych okoliczności.
Dzień trafił się piękny, pogodowo wyjątkowy, a i trasa
szczególna, która zapadnie długo w pamięci. Nie każdy miał
okazję być na samym południu Polski.

FOT. NR 12,13
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Drugie miejsce to źródło Rubań położone pod szczytem Piniaszkowy
po ukraińskiej stronie na wysokości 923 m n.p.m. i jest najdalej
położonym wyciekiem Sanu. Jako główne źródło było zaznaczone już
na austriackiej mapie w 1869 roku. Jako ciekawostka w latach 1939-
1941 przebiegała tędy granica niemiecko-sowiecka. 
Trzecie miejsce to źródło Diwcza położone między szosą a linią
kolejową z Sianek do Wołosianki po stronie ukraińskiej. Przed wojną
nad wypływem tym stał drewniany krzyż, a 2 sierpnia odbywał się
odpust ku czci św. Proroka Eliasza, gdzie uroczyście poświęcano
źródlaną wodę. I tu ciekawostka, bo do tego miejsca przychodzili
Mieczysław Orłowicz i Wincenty Pol. 
W międzyczasie nasza grupa zbiła się w całość i musimy teraz iść
razem, bo po pierwsze cały czas idziemy granicą, a po drugie to tutaj
kończy się szlak ścieżki przyrodniczo-historycznej i w żaden sposób
nie da się iść legalnie dalej. Z nami idą pracownicy Bieszczadzkiego
Parku Narodowego to nie ma problemu. 

Podchodzę pod górę i po kilkunastu minutach zdobywam Piniaszkowy 960 m n.p.m. przy słupku
granicznym nr 222 (fot. nr 12). Schodzę w dół na przełęcz 913 m n.p.m. i ... Rewelacja, udało się, jestem
najdalej na południe wysuniętym miejscu w Polsce przy słupku nr 219 (fot. nr 13). Chodź samo miejsce nie
odznacza się niczym szczególnym i niewtajemniczeni mogą je po prostu pominąć to dla mnie jest właśnie
szczególne. Zadowolony, ruszam z grupą pod górę, by zdobyć Opołonek 1028 m n.p.m. przy słupku 215
(fot. nr 14), ale mamy pozwolenie do przejścia pod Skałę Dobosza przy słupku nr 213 (fot. nr 15). Tam
robimy przerwę. Żołnierze Straży Granicznej pilnie obserwują i upominają, by nikt przez przypadek nie
przeszedł na stronę ukraińską, bo sama skała znajduje się po drugiej stronie. 

FOT. NR 15

FOT. NR 14

Tomasz Michalski
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Relacje ze spotka�
KGP

XLIX MIĘDZYWYPRAWOWE POSIEDZENIE
LOŻY ZDOBYWCÓW – WARSZAWA

   Za nami 49 międzywyprawowe spotkanie Loży
Zdobywców Korony Gór Polski. Odbyło się ono w
dniu 20 listopada 2021 roku w Zarządzie Głównym
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego przy ul. Senatorskiej 11 w
Warszawie. Do ogólnej liczby zjazdów
weryfikacyjnych należy też doliczyć kilkadziesiąt
wypraw klubowych oraz spotkania weryfikacyjne
przeprowadzone zdalnie. Na każde tego typu
spotkanie niezależnie, czy jest ono
przeprowadzone zdalnie, czy weryfikacja odbywa
się przy okazji wyprawy górskiej, czy też tak jak w
warszawskim przypadku mamy do czynienia z
tradycyjną formą weryfikacji, zjeżdżają się
członkowie Loży Zdobywców Korony Gór Polski. W
tym ścisłym gremium znajdują się klubowicze,
zdobywcy Korony Gór Polski, których
zaangażowanie we wspólną klubową zabawę
zaowocowało zawarciem wielu wspaniałych
wzajemnych przyjaźni. To oni właśnie przybywają
na nasze klubowe zjazdy, aby spotkać się z innymi
klubowiczami, aby wysłuchać ich opowieści i
wspólnie cieszyć się radością ze zdobycia Korony
Gór Polski. Tak liczne grono klubowiczów chcących 
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zweryfikować się na spotkaniach stacjonarnych za
każdym razem jest dla nas zaskoczeniem. Radość
ze wspólnie spędzonych chwil, setki pamiątkowych
zdjęć i przywróconych wspomnień z górskich
szlaków to przepis na dobrą zabawę i mile
spędzone chwile. Loża w Warszawie to ponad 130
przyznanych nowych tytułów Zdobywcy Korony Gór
Polski, to również zjazd ponad trzydziestu członków
Loży Zdobywców. Weryfikacje rozpoczęły się po
godzinie 10:30 rano. Stworzonych zostało dziesięć
trzyosobowych zespołów weryfikacyjnych. Sam
zjazd odbywał się w trzech seriach, każda po około
50 osób. Na zakończenie każdej serii weryfikacyjnej
odbyła się ceremonia pasowania oraz wręczenia
Insygniów Korony Gór Polski. Na takie insygnia
składają się: imienny dyplom podpisany przez
członków Loży Zdobywców, legitymacja KGP oraz
odznaka Zdobywcy Korony Gór Polski z laserowo
wygrawerowanym numerem zdobywcy. Niestety nie
zawsze weryfikacje przebiegają pomyślnie. Choć
tym razem wszyscy kandydaci otrzymali oficjalny
tytuł zdobywcy KGP, to niestety co jakiś czas
członkowie Loży Zdobywców zmuszeni są poprosić
o uzupełnienie książeczki o np. zdjęcie ze szczytu
lub pieczątki, których przykładowo w ogóle nie ma.
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   Weryfikacje nie są jednak egzaminem z wiedzy o
Koronie Gór Polski, są przygotowywane po to, aby
każdy mógł co najmniej raz spotkać się z innymi
klubowiczami. Byśmy mogli wspólnie podzielić się
radością i wrócić wspomnieniami do wspaniałej
przygody jaką jest klubowe zdobywanie Korony Gór
Polski. Staranne prowadzenie swojej książeczki
Korony Gór Polski, zbieranie do niej pieczątek,
robienie sobie zdjęć na szczycie w jego
charakterystycznym punkcie to przepis na
bezproblemową i bezstresową weryfikację przez
Lożę Zdobywców. Od wielu lat usilnie się staramy
mobilizować klubowiczów do właściwego
prowadzenia swoich książeczek, wierząc w to, że
po latach to właśnie te książeczki wraz ze zdjęciami
oraz pieczęciami zebranymi podczas górskich
wypraw, stanowić będą unikatową pamiątkę.
Przeglądanie takiej starannie prowadzonej
książeczki zatwierdzonej i podpisanej przez
członków Loży Zdobywców przywoła wiele
wspaniałych wspomnień i nie pozwoli zapomnieć o
miejscach, które w czasie realizacji programu
odwiedziliśmy.

ŁuL
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ŁuL

   W związku z wypełnieniem się miejsc na
weryfikację stacjonarną przewidzianą na dzień 19
lutego 2022 roku  w Ośrodku Jeździeckim  LANDO w
Ptakowicach przygotowujemy kolejne spotkanie
stacjonarne, które powinno odbyć się na przełomie
marca i kwietnia 2022, a zapisy na nie zostaną
uruchomione w styczniu. Planowany termin
rozpoczęcia zapisów na kolejną lożę stacjonarną to
26 stycznia. Miejsce i dokładny termin stacjonarnego
spotkania Loży Zdobywców zostanie podany w
styczniowym numerze naszego miesięcznika.
Obecnie trwają rozmowy z włodarzami potencjalnych
obiektów, w których moglibyśmy się spotkać.
Spotkanie nie było zaplanowane, a "potrzeba chwili"
spowodowała, że do grafiku przedwakacyjnego
dokładamy jeszcze jeden zlot lożowy. Na spotkania
weryfikacyjne nie wysyłamy do klubu książeczek.
Książeczki przywozimy ze sobą, nie ma konieczności
opłacania żadnej dodatkowej przesyłki. Należy
jednak pamiętać, aby książeczki zawierały nie tylko
pieczątki, ale też fizycznie wywołane fotografie. Loża
Zdobywców nie weryfikuje nośników elektronicznych,
a pamiątkowe klubowe książeczki KGP stanowią
podstawę do przyznania tytułu zdobywcy.  

   Bez względu na równolegle toczące się rozmowy
w sprawie zorganizowania kolejnej Loży
Zdobywców KGP w trybie stacjonarnym,
przygotowujemy również zjazd Loży Zdobywców w
celu weryfikacji zdalnej/wysyłkowej. Zapisy na tą
Loże rozpoczną się w dniu 12 stycznia 2022. W
zakładce wydarzenia, na którą można wejść w
serwisie www przez menu -> pomocne strony ->
wydarzenia znajdują się wszystkie imprezy, których
terminy zostały zatwierdzone. W tym miejscu
pojawi się w dniu 12 stycznia nowe wydarzenie
opisane jako "Loża Zdalna". Po zapisaniu się na
nią otrzymuje się maila z instrukcją postępowania.
Prosimy o nie wysyłanie swoich książeczek do
klubu,  do czasu zapisania się na Loże. W okresie
świątecznym może być poważny problem z
możliwością odbioru nadesłanych materiałów.
Prosimy więc najpierw się zapisać na wydarzenia,
a dopiero później po przeczytaniu maila zwrotnego
poprosimy o wysłanie do nas swoich książeczek. 

MAPA/PLAKAT KGP



Wesołych Świąt !!!
Wszystkim Wam kochani życzymy 

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niezapomnianych przygód na szlakach i wspaniałych

wspomnień. Tylu samo powrotów co wyjść w góry.
Rozkwitu wspaniałych przyjaźni, które nie raz swój

początek miały właśnie w naszych ukochanych górach.
Niech nam wszystkim sprzyja los.

Redakcja miesięcznika KGP
 i Klub Zdobywców Korony Gór Polski
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 26 listopada
2021 roku obszar szczytowy wokół Wysokiej Kopy został
wyłączony z ruchu turystycznego, a rogacz z tabliczką
szczytową, skrzyneczką klubową oraz pieczątką ustawiony na
odcinku GSS niespełna 400 metrów od wiatki turystycznej
(szczegóły na mapce). Na szczycie nie ma już żadnych
oznaczeń, dlatego też zdjęcie potwierdzające zdobycie
Wysokiej Kopy należy zrobić przy rogaczu. 
W okresie od 01.12. do 31.08. obowiązuje całkowity zakaz
wstępu na nieoznakowany szlak w celu zdobycia Wysokiej
Kopy. Apelujemy również o przestrzeganie tej zasady od 01.09
do 30.11.
Przypominamy, że Klub Zdobywców Korony Gór Polski we
współpracy z Nadleśnictwem Szklarska Poręba oraz z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu podjął
decyzję o przeniesieniu  tablicy szczytowej Wysokiej Kopy poza 

Wiadomo�ci
ze szlaku

WYSOKA KOPA

Ważna informacja dla turystów wędrujących po Górach Izerskich w rejonie
Wysokiej Kopy.
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teren objęty ochroną cietrzewia. Celem tych działań jest
ratowanie drastycznie zmniejszającej się populacji tego ptaka.
Cietrzew jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem
ptaków w Polsce, objęty całkowitą ochroną prawną i wpisany
do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” jako gatunek silnie
zagrożony. Chronione są również miejsca jego stałego
przebywania (tokowiska, miejsca gniazdowania, żerowania i
zimowania).



Redakcja
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RADZIEJOWA ORLICA NA RATUNEK

Ponadto kilka zmian na koronnych szczytach:

Wraz z początkiem listopada
na szczycie Radziejowej
dostępna jest klubowa
pieczątka. Nowa pieczątka z
głuszcem znajduje się w
drewnianej skrzyneczce.

Pieczątką przy  wieży poniżej
szczytu Orlicy cieszyliśmy się
niewiele ponad miesiąc.
Niestety pod koniec listopada
pieczątka zaginęła. Pieczątki
nie uchronił zainstalowany tam
monitoring.

Śniegu w górach z każdym
dniem przybywa, warto więc
pomyśleć nie tylko o raczkach,
termosie z herbatą, ale również
o aplikacji Na Ratunek.



Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

mro�nym �niegiem w oczy pr�szy...
czyli słowo o HIPOTERMII
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Za oknem robi się już biało, świąteczny klimat nas nastraja coraz bardziej, planujemy nasze górskie
wycieczki w rejony zasypane puszystym śniegiem, niczym w krainie Narnii… a tuż za rogiem czai się
niebezpieczeństwo… hipotermia! Z racji pewnej wyprawy na Babią Górę, czyli naszą Królową Niepogody,
było o niej głośno swojego czasu nawet w telewizji…

Co może mieć wpływ na ujemny bilans ciepła? Otóż niska temperatura powietrza, duża wilgotność lub
szybki ruch powietrza, brak izolacji termicznej, zahamowanie procesów przemiany metabolicznej czy też
niska temperatura wody. Podsumowując niebezpieczne są dla człowieka warunki atmosferyczne skrajnie
niekorzystne jak np. bardzo niska temperatura powietrza lub zimny deszcz czy wiatr. Są jednak inne
uwarunkowania mające dodatkowo niekorzystny wpływ.

Hipotermia jest to stan, zwany też wychłodzeniem organizmu,
w którym następuje obniżenie temperatury ciała człowieka
poniżej 35°C. Wydawałoby się co to kilka stopni, a jednak
hipotermia może zagrażać naszemu życiu i nie należy tego
bagatelizować! Normalnie temperatura ciała człowieka wynosi
36.6°C (mierząc „pod pachą”). Do spadku temperatury
dochodzi, kiedy zostaje zaburzona proporcja między ilością
ciepła wytworzonego przez organizm do ilości utraconego.
Inaczej mówiąc bilans cieplny w przypadku hipotermii jest
ujemny tzn. ilość ciepła wytwarzanego w wyniku przemian
metabolicznych jest mniejsza niż ilość ciepła traconego przez
organizm.

Podeszły wiek, bowiem osoby w podeszłym wieku mają
zaburzoną termoregulację, a współistniejące choroby, np.
demencja, pogarszają orientację i ocenę otoczenia.
Niemowlęta, gdyż nie mają wystarczająco wydolnych
mechanizmów regulacji wytwarzania ciepła.
Dzieci, albowiem dla nich charakterystyczny jest duży
stosunek powierzchni, przez którą tracą ciepło, w
porównaniu z masą ciała, a przez to następuje większa
utrata ciepła. Ponadto nie potrafią samodzielnie przewidzieć
konsekwencji przebywania w zbyt chłodnym otoczeniu (np.
podczas zabawy na śniegu). Dzieci zawsze powinny być
pozostawione pod opieką dorosłych.

Czynniki zwiększające ryzyko wychłodzenia:
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Zaburzenia psychiczne są skutkiem nieprawidłowej oceny
otoczenia, problemów z pamięcią czy brakiem możliwości
oceny ryzyka, jakim może być długotrwałe przebywanie w
zimnym otoczeniu.
Nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji
odurzających (zabronionych) może mieć wpływ na
zaburzenie orientacji i oceny sytuacji np. ubiór
nieadekwatny do warunków zewnętrznych, zaśnięcie pod
wpływem alkoholu, upadek do wody, wydłużony czas
ekspozycji na zimno. Zaburzona przez alkohol
termoregulacja powoduje poszerzenie naczyń
krwionośnych w skórze, a przez to zwiększoną utratę
ciepła, ponadto osłabiona jest naturalna reakcja obronna na
zimno, czyli drżenie mięśni.

Hipotermia upośledza pracę ośrodkowego systemu
nerwowego, powoduje zaburzenia rytmu serca i zahamowanie
ośrodka oddechowego, a w konsekwencji może nawet
prowadzić do zgonu.

uczucie marznięcia,
zimne ręce i stopy,
drżenie mięśni (dreszcze) i tzw. gęsia skórka (zwłaszcza na
kończynach),
osłabienie ramion i nóg,
ból, zawroty głowy,
dezorientacja i niepokój,
spowolnienie funkcji motorycznych.

Tzw. faza obronna, zwana też łagodną, w trakcie której
temperatura ciała wynosi ok. 32-35°C, chory jest przytomny,
może czuć się osłabiony lub skarżyć na ból głowy, a także
trudności z mówieniem, jednak wciąż jest w stanie sobie
pomóc.
Typowe objawy:

Hipotermię rozpoznaje się przede wszystkim na podstawie objawów i możemy ją podzielić na
poniższe stadia wychłodzenia:

Choroby towarzyszące: choroby neurologiczne, jak np.
choroba Parkinsona, przebyty udar, uszkodzenie rdzenia
kręgowego, upośledzają odczuwanie zimna. Niektóre
zaburzenia metaboliczne i hormonalne jak np.
niedoczynność tarczycy, niedożywienie, anoreksja,
cukrzyca, odwodnienie, mogą być przyczyną
niewystarczającej termoregulacji.
Leki uspokajające, przeciwdepresyjne czy leki
przeciwbólowe mogą zmieniać odczuwanie zimna i
termoregulację.

Ciało traci temperaturę przede wszystkim na skutek promieniowania, parowania oraz poprzez bezpośredni
kontakt z zimnym przedmiotem. W sytuacji wyziębienia organizm człowieka chroni te najważniejsze narządy
wewnętrzne i głowę, ograniczając dopływ krwi do części dystalnych tj. kończyn, a także np. nosa. Stąd w
pierwszej kolejności odmrożenia dotyczą właśnie palców, nosa czy uszu.



wzmocnione objawy takie jak powyżej, a ponadto:
ból z zimna,
brak wrażliwości na bodźce,
skurcze mięśni, sztywność mięśni, ustają drżenia mięśniowe,
utrata poczucia czasu i zachowania energii,
apatyczne zachowanie i zaburzenia świadomości, postępująca
utrata świadomości, poszkodowany może przypominać pijanego,
jest zdezorientowany,
zaburzenia mowy, bełkot, niezborność ruchowa, chory może nie
pozwolić sobie pomóc.

Faza druga to tzw. faza umiarkowana, w której temperatura człowieka
spada do ok. 32-28°C, osoba nie jest w stanie sobie pomóc.
Typowe objawy:

utrata świadomości,
stan ogólny przypominający śmierć,
nikłe lub niewyczuwalne oddychanie,
puls wolny i słaby lub niewyczuwalny,
brak reakcji źrenic na światło, spowodowany niedotlenieniem
mózgu,
zimna skóra, przyjmująca sino-zielony kolor.

Trzecia faza to tzw. faza ciężka, w której ofiara ma temperaturę ciała
poniżej 28°C i jest zobojętniała.
Typowe objawy:

ustaje drżenie z zimna,
pojawia się kurczowe drętwienie mięśni,
oddech staje się wolniejszy i bardziej
powierzchowny,
występują przerwy w oddychaniu, następuje
zahamowanie ośrodka oddechowego, niedotlenienie
mózgu,
zwalnia tętno i pojawiają się zaburzenia rytmu serca,
zanika odczuwanie bólu,
następuje apatia, człowiek zapada w sen,
poniżej temperatury 30°C następuje utrata
przytomności i całe ciało staje się zimne

Ostatnim stadium jest faza wyczerpania, gdy
temperatura centrum ciała wynosi 27–34°C,
Typowe objawy:

kurczowe zdrętwienie mięśni ustępuje wiotkiemu porażeniu,
brak przytomności,
sztywne źrenice,
brak ruchów oddechowych,
tętno niewyczuwalne.

Później może nastąpić letarg, który następuje przy temperaturze ok.
26°C, co prowadzi do głębokiej utraty przytomności. Gdy temperatura
ciała spadnie poniżej 25°C, istnieje duże ryzyko zgonu w następstwie
zbyt niskiej temperatury mózgu i serca. Jeśli najpóźniej w tym okresie nie
przystąpi się do reanimacji, następuje zgon.
Typowe objawy:
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wezwać zespół ratownictwa medycznego lub lekarza,
zadbać, aby chory leżał spokojnie i nie wykonywał
zbędnych ruchów, gdyż ruchy te mogą doprowadzić do
odpływu ciepłej krwi z chronionych narządów do kończyn,
powodując tym samym powrót krwi zimnej i pogorszenie
ogólnego stanu zdrowia, a nawet zatrzymanie czynności
życiowych,

Co zrobić jak wystąpią u nas lub innych objawy hipotermii? 
Prawidłowa ocena głębokości hipotermii ma znaczenie,
ponieważ sposób jej leczenia w poszczególnych stadiach jest
odmienny.
Należy zawsze udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
czyli:

zapobiegać dalszej utracie ciepła poprzez przeniesienie
osoby z chłodnego otoczenia, ewentualnie izolowanie od
chłodu czy wiatru, rozebranie (poprzez rozcięcie) mokrego i
zimnego ubrania (w hipotermii łagodnej), osuszenie i okrycie
np. ciepłym ubraniem, kocami, śpiworami itp. (nie nacierać,
nie masować czy pocierać skóry, by nie przemieścić krwi do
naczyń podskórnych, powoli, samoistnie ogrzewać ciało (nie
robić np. gwałtownie gorących kąpieli), nie ogrzewać
gwałtownie za pomocą urządzeń np. termoforem z gorącą
wodą czy grzejnikiem,
podawać osobie przytomnej ciepłe napoje, nie podawać
nigdy napojów alkoholowych (bezwzględny zakaz),
osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej,
lecz w hipotermii umiarkowanej ułożyć ofiarę z
podkurczonymi kończynami,
sprawdzać oddech i tętno nawet przez 1 minutę (w
przypadku stwierdzenia braku tętna powinno się przez
pierwsze 3 minuty prowadzić tylko wentylację w celu
ogrzania ciała od wewnątrz, a następnie powtórzyć badanie
tętna, również przez 1 minutę),
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nie wlewać poszkodowanemu żadnych płynów do ust jeśli
utracił przytomność,
nie należy stresować poszkodowanego – postępowanie
takie może spowodować zatrzymanie akcji serca,
nie należy zwracać uwagi na prośby typu: „Zostawcie mnie
w spokoju, nic mi nie jest.”, bo poszkodowany może mieć
problemy z oceną własnej sytuacji, dlatego przez cały czas
należy być przy poszkodowanym, aż do pełnego
odzyskania sił lub przyjazdu pomocy medycznej,
w przypadku zatrzymania akcji serca i oddechu rozpocząć
czynności resuscytacyjne i kontynuować je do przyjazdu
zespołu ratownictwa medycznego. Resuscytacja
wychłodzonego organizmu może trwać nawet 10-krotnie
dłużej niż przy prawidłowej temperaturze ciała.



niezbędnik wyprawowy: zapasowa odzież, ciepły napój w termosie,
ogrzewacze do rąk, koc termiczny, czekolada lub baton
energetyczny,
adekwatny do warunków zewnętrznych ubiór, ochrona przed
wiatrem (szczególnie głowa i ręce),
unikanie noszenia mokrych ubrań,
unikanie długiego przebywania na zewnątrz w niskiej temperaturze,
unikanie długiego przebywania w kąpieli w zbiornikach wodnych w
niskiej temperaturze,
ochrona osób starszych, małych dzieci oraz chorych psychicznie
przed zimnem,
wezwanie pomocy do leżącej na mrozie nietrzeźwej osoby,
planując podróż samochodem w chłodnym klimacie, należy
zabezpieczyć się w odzież ochronną, koce, ciepłe napoje,
odpowiednią ilość paliwa.

Środkami ostrożności są:

Artykuł opracowano na podstawie poniższych źródeł:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipotermia
https://kpr.med.pl/dlapacjenta/pierwsza-pomoc-poradnik/hipotermia/
https://www.ppoz.pl/ratownictwo-i-ochrona-ludnosci/627-hipotermia
https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165213,hipotermia-i-odmrozenia
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z,hipotermia---pierwsza-
pomoc,artykul,1726131.html

Czarny Kot

Pamiętaj, że ten artykuł nie stanowi konsultacji medycznej!
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Pamiętajmy, że należy unikać wszelkich zbędnych ruchów
poszkodowanego. Im wyższy stopień hipotermii, tym bardziej
trzeba na to zwrócić uwagę. Przy obniżonej temperaturze ciała
organizm pracuje mało wydajnie i ledwie utrzymuje krążenie
krwi w sercu, płucach i mózgu. Nawet nieznaczne ruchy,
powodują przepływ ciepłej jeszcze krwi z tułowia w wyziębione
kończyny. Powrót zimnej krwi do środka ciała, czyli tzw.
„afterdrop”, może doprowadzić do ostatecznego załamania się
czynności życiowych i zahamowania krwiobiegu.

Skrajna hipotermia bardzo często utrudnia pewne stwierdzenie
zgonu. Nie wolno stwierdzać zgonu i odstępować od
resuscytacji przed przeprowadzeniem czynności mających na
celu ogrzanie ciała poszkodowanego wg zasady "jest martwy,
kiedy jest ciepły i martwy". Wyjątek stanowi stwierdzenie
śmiertelnych obrażeń lub gdy ciało jest zamarznięte. Hipotermia
zawsze wymaga hospitalizacji chorego.

Pamiętajcie, że jeśli będziemy rozsądni i zastosujemy
odpowiednie środki ostrożności, to można delektować się
zimową aurą i uniknąć wychłodzenia organizmu. 

http://barszcz.edu.pl/
http://barszcz.edu.pl/
http://barszcz.edu.pl/
http://barszcz.edu.pl/
http://barszcz.edu.pl/


Wujek dobra rada
W rakietach nie tylko w kosmos ….

 
Warunki panujące zimą w górach mocno ograniczają
naszą turystyczną aktywność. Obfite opady śniegu
tworzące grubą jego pokrywę często zniechęcają do
górskich wycieczek. Zapadanie się w śnieżne zaspy,
drążenie korytarza w głębokim śniegu jest bardzo
męczące i jednocześnie mocno wydłużające czas
pokonywanej trasy. 
Jednak wykorzystując dostępny na rynku zimowy
ekwipunek nie musimy zimy przesiedzieć w domu.  

Znawcy tematu twierdzą, że rakiety śnieżne są starsze
od koła. Uważają oni, że człowiek używa ich już od
ponad 10 tys. lat. Były one oczywiście charakterystyczne
dla ludów Ameryki Północnej, a zwłaszcza jej najbardziej
śnieżnych części, a także obszarów arktycznych i
subarktycznych. Przez tysiące lat użytkowania rakiety
przeszły bardzo długą drogę ewolucji. Od elementów
drewnianych (gałęzi odpowiednio wygiętych)
połączonych kawałkami skóry, rzemieniami do
współczesnych nam rakiet wykorzystując najnowsze
zdobycze techniki. 
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Dzisiejsze rakiety śnieżne wykonane są
najczęściej albo w całości z tworzywa albo z
„ramy” wykonanej z lekkiego stopu (np.
aluminium) „wyplecionej” wewnątrz materiałem
wykonanym z tworzywa sztucznego.
Wybór na rynku jest dosyć spory, jest w czym
wybierać. Całkiem przyzwoity sprzęt możemy
już znaleźć za około 300 zł.

Dlatego też dzisiaj kilka słów o rakietach śnieżnych.

https://kgp.info.pl/xl-wyprawa-korony-gor-polski-snieznik-2/


Często rakiety dopasowuje się do wagi turysty.
Podawane są przedziały wagowe. Pamiętaj, że
jeśli zamierzasz wędrować z cięższym
plecakiem, to też uwzględnij jego wagę.
Kupuj rakiety zawsze przymierzając je na buty
z którymi będą używane.
Przód rakiety powinien być lekko zadarty do
góry, tak jak w nartach. Ułatwia, to
manewrowanie rakietami w śniegu.
Zwróć uwagę na zapięcia. Minimum 3.
Przymierzając rakiety załóż najlepiej zimową
rękawicę i zobacz czy dasz radę w niej bez
problemu zapiąć/odpiąć rakiety.
Jeśli planujesz wędrówkę po trudniejszych
szlakach, które bywają oblodzone, to rakiety
powinny mieć mini harszle (noże lodowe) lub
inne „zęby” umożliwiające przyczepność i
zabezpieczające przed niekontrolowanym
poślizgiem.

Czym kierować się przy wyborze? 
Oto kilka moich, oczywiście obarczonych
subiektywizmem, uwag:
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Miłego rakietowania.

Jeśli w rakietach będziesz pokonywać sporo
mocno stromych stoków, to powinny być one
wyposażone również w podpiętek. Czyli
rozkładany „wysoki obcas”, który przy ostrych
podejściach poprawia komfort ułożenia stopy w
stosunku do stoku.
Wędrując w rakietach nie zapomnij o kijkach
trekkingowych z założonymi dużymi
talerzykami na śnieg. Bez kijków da się. Jednak
z kijkami jest zdecydowanie łatwiej i przyjemniej.
Wyruszając na wyprawę w rakietach warto mieć
podstawowy zestaw naprawczy: taśma typu
power tape oraz kilka dłuższych trytytek.

Natomiast jeśli ktoś nie chce od razu inwestować w
sprzęt, to na początek można spróbować swojej
rakietowej przygody korzystając z licznych
wypożyczalni. Internet i w tej kwestii Was nie
zawiedzie. 

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.

ZAGADKA

Zbyszek



Grupa Hurtowni Elektrycznych EL-SIGMA
swoją działalność rozpoczęła w 2005 roku.
Początkowo grupę tworzyło kilku udziałowców.
Dziś do struktur należy już 68 Członków z
niemal 120 oddziałami sprzedaży w całej
Polsce i systematycznie dołączają kolejne
firmy. Za pośrednictwem sieci hurtowni, EL-
SIGMA dostarcza najwyższej jakości produkty i
nowoczesne rozwiązania dedykowane branży
elektroinstalacyjnej.
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Projekt EL-SIGMY

Projekt Korona28PL to propozycja firmy na wspólne spędzanie czasu przez pracowników, kontrahentów, a
także ich rodziny. Powstał jesienią 2020 roku w wyniku wielu prowadzonych rozmów. Sytuacja
pandemiczna w kraju skutecznie opóźniła jego rozpoczęcie. Ostatecznie w maju 2021 roku wdrażanie
pomysłu nabrało tempa. 
Na Facebooku utworzono grupę zrzeszającą wszystkich uczestników projektu. Tam też stworzono
możliwość umawiania się na wspólne wyjścia w góry, publikowanie relacji ze zdobytych szczytów, dzielenia
się swoim doświadczeniem i wiedzą. Powstała również strona internetowa www.korona28.pl, na której
umieszczono wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu. 
Już w czerwcu pierwsi uczestnicy, a tym samym klubowicze ruszyli na górskie szlaki. 

Projekt Korona28PL będzie realizowany co najmniej do końca 2023 roku. Tak długo, aby dać szansę
każdemu uczestnikowi zdobyć 28 najwyższych szczytów w 28 pasmach polskich gór. 
EL-SIGMA nie będzie organizować wyjazdów, dołoży jednak wszelkich starań, aby pomóc w realizacji
projektu. Przy udziale zaprzyjaźnionego alpinisty planują zorganizować kilka grup, które wejdą z
przewodnikiem wysokogórskim na Rysy.
Klub Zdobywców Korony Gór Polski wspiera ten projekt.

Redakcja

http://www.korona28.pl/
http://www.korona28.pl/
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Wyniki konkursu 
z numeru 10/2021

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Adam PalaAdam PalaAdam Pala

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 10/2021

ZAGADKA NUMERU
Cerkiew w nieistniejącej wsi Bieliczna
przy zejściu z Lackowej 

KRZYŻÓWKA 
WYKREŚLANKA
Żar

 

ZADANIE DLA MALUCHA
Szczęśliwie odnaleziony Burek odpoczywa w swojej budzie, 
a jeż od Zosi i Antka otrzymał  5 jabłek i kosz grzybów.



Korona Gór Polski jest znakiem towarowym Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, chronionym prawnie, zarejestrowanym w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie jej przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. Dotyczy to nie tylko

sprzedawania jakichkolwiek wyrobów opatrzonych tą nazwą, ale także organizowania imprez i wycieczek powiązanych z zdobywaniem
Korony Gór Polski. Wykorzystywanie nazwy oraz dokonywanie przedruków wszelkich materiałów związanych z Koroną Gór Polski

dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

DO SIEGO
ROKU!!!


