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   To już rok, jak wydajemy miesięcznik klubowy
KGP. Projekt powstał dość spontanicznie, jako
element tworzącego się serwisu www, jaki obecnie
znacie. Sytuacja jest na tyle niezwykła, że to jest
miesięcznik podróżniczy, wydawany jako dodatek
do działalności klubu. Miejsce, w którym możemy
poczytać o Koronie Gór Polski i klubie jej
zdobywców. W grudniu 1997 roku Korona Gór
Polski została powołana do życia, a przy niej
powstał klub jej zdobywców. Wszystko to działo się
na łamach miesięcznika krajoznawczo-
turystycznego "Poznaj Swój Kraj", który wówczas
wydawany był przez wydawnictwo AMOS. Tak więc
klub i Korona Gór Polski powstały przy miesięczniku
turystycznym, jako dodatek do działalności
czasopisma. Przez wiele lat o klubie  i jego
działalności można było przeczytać w dziale PSK
poświęconym KGP. Gdy w 2016 roku klub się
usamodzielnił i przestał być częścią czasopisma stał
się formalnie samodzielnym bytem. Od 2021 roku
klub już nie tylko nie jest częścią miesięcznika
turystycznego, klub taki miesięcznik po prostu
wydaje.

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

    Ten numer jak zwykle pełen jest opowieści ze
szlaków Korony Gór Polski. Kto się wybiera na
Śnieżnik, powinien zajrzeć do artykułu Jarka i
zobaczyć, jakie warianty wejścia proponuje. Do
zespołu redakcyjnego dołączył Maciej, który będzie
redagował cykl "Z biletem w plecaku". Zdobywanie
szczytów KGP środkami transportu publicznego to
nie lada wyzwanie. Górskie i turystyczne pasje
wielu z nas wiodą przez setki kilometrów do
ukochanego celu.  W tym numerze Asia
postanowiła zapytać naszych klubowiczów, jak
minął im ubiegły rok, jak ich miłość do górskich
wycieczek była  realizowana. Poznajcie piątkę
fantastycznych ludzi, pasjonatów i prawdziwych
górskich włóczykijów. Kto nie wie co to jest
kołtunowe zioło i jakie ma magiczne moce,
powinien zajrzeć do artykułu Lidii. To tylko fragment
tego co zawiera bieżący numer miesięcznika KGP.
                                            Zapraszamy do lektury ! 
                                               



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 11

Śnieżnik z Międzygórza
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MIĘDZYGÓRZE DAWNIEJ
 

   Naszą wycieczkę rozpoczniemy w Międzygórzu,
bardzo popularnej miejscowości nazywanej „Perłą
Sudetów”. Tak naprawdę, to wieś licząca niewiele
ponad 500 stałych mieszkańców, położona na
wysokości ok. 650 m n.p.m. Turystyczna tradycja
tego miejsca sięga 1840 roku, kiedy to Międzygórze
oraz okolice Masywu Śnieżnika zakupiła Księżna
Marianna Orańska, żona księcia pruskiego
Albrechta Hohenzollerna. Przystąpiła ona do
zagospodarowania Międzygórza, przekształcając je
w popularną miejscowość letniskową. Już wtedy
powstały dla pierwszych letników drewniane domy
gościnne, gospoda, urządzono stawy, w których
hodowano pstrągi. Można było wynająć
przewodnika na Śnieżnik a nawet tragarzy i lektykę.
Przystąpiono także do zagospodarowania
wodospadu Wilczki celem udostępnienia go
zwiedzającym. Zbudowano wokół niego tarasy
widokowe, połączono je wygodnymi ścieżkami i
kamiennymi schodkami, a nad samym
wodospadem przerzucono stylowy mostek. W
pobliżu powstała również willa księżnej Marianny
oraz kolejne budowle w stylu tyrolskim.

MIĘDZYGÓRZE DZISIAJ 
 

Równocześnie wzrastała atrakcyjność terenu,
powstało schronisko i wieża na Śnieżniku,
wytyczano nowe trasy turystyczne. Od tego czasu
stale przybywało w Międzygórzu nowych
pensjonatów i gospód. Wszystkie te działania
spowodowały, że przybywały tutaj coraz liczniejsze
rzesze letników i turystów. 

   Masyw Śnieżnika leży w Sudetach Wschodnich w
południowo wschodniej części Ziemi Kłodzkiej.
Śnieżnik (1425 m n.p.m.) jest najwyższym szóstym
szczytem Sudetów Środkowych i najwyższym
szczytem w tej części Sudetów. Zbudowany jest z
gnejsów, łupków krystalicznych i granitognejsów
śnieżnickich oraz przeobrażonych skał osadowych.
Tworzy dział wodny trzech zlewisk: Morza Czarnego,
Północnego i Bałtyckiego. Szczyt jest najlepszym
punktem widokowym w całych Sudetach. Przy
sprzyjającej pogodzie w promieniu 100 kilometrów
można dostrzec Śnieżkę a nawet wieże Wrocławia.
   Jeśli wyruszymy z centrum Międzygórza, to idąc
wciąż pod górę szlakiem czerwonym, mijamy stację
GOPR. Gdybyście chcieli zostać ratownikiem
górskim,  to pierwszym  sprawdzianem  byłby  marsz 
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PARKING NAD MIĘDZYGÓRZEM 
                                            

STACJA GOPR W MIĘDZYGÓRZU  
                                       

WIDOK ZE SZLAKU NA ŚNIEŻNIK
 

spod strażnicy do Schroniska na Śnieżniku w czasie
45 minut plus wiek. Próbowałem i wierzcie, że nie
jest to proste i nie jest to zwykły marsz.

 SKAŁKI NA ZBOCZU ŚREDNIAKA
                                             

   Z parkingu ruszamy szeroką drogą lekko pod
górę, mając po prawej szumiący górski potok o
nazwie Wilczka. Bez większego wysiłku dochodzimy
do rozwidlenia dróg, przy którym musimy przejść
przez most zostawiając za sobą Wilczkę. Teraz
przed nami naprawdę strome podejście, na
szczęście niezbyt długie. Wracamy na wygodną,
szutrową drogę, aby po kilkunastu minutach znowu
odbić w prawo, już na typową górską ścieżkę. Trasa
jest bardzo przyjemna z kilkoma miejscami
widokowymi i ciekawymi formacjami skalnymi.
Szczególnie przy słonecznej pogodzie,
przedpołudniem miejsce jest urokliwe z promieniami
słońca przebijającymi się przez korony drzew. Ale
uwaga – zimą trasa często bywa zalodzona, a lód
przyprószony śniegiem bywa zdradliwy. Po
deszczach zaś szlakiem płynie regularny potok.

   Jeśli dysponujecie samochodem, to możecie
wyjechać dość wysoko na dwa duże parkingi, które
mimo sporej ilości miejsca, w sezonie od rana są już
zwykle zapełnione po brzegi.

SZLAK NA ŚNIEŻNIK
    Przed samym schroniskiem czeka nas jeszcze

dość stroma łąka, która zapewne przywita Was
mocnym wiatrem. Ale w nagrodę możemy na chwilę
odpocząć w schronisku, gdzie podbijemy pieczątkę
w książeczce. Jeśli nie kusi Was gwar zwykle
przepełnionej jadalni, to możecie odpocząć w wiacie
nieco poniżej schroniska.
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NOWA WIEŻA NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA  
         

   Lata powojenne nie były łaskawe dla schroniska,
początkowo opuszczone ulegało dewastacji, później
przejął je PTTK, ale przeprowadzono tylko drobne
naprawy utrzymujące obiekt w trwaniu. Kolejne lata
świetności nadeszły, gdy prowadził je człowiek
legenda Zbyszek Fastnacht - wrocławski działacz
turystyczny. Wyremontowano gruntownie obiekt,
unowocześniono węzeł sanitarny, pokoje gościnne i
sale odnowiono. W 2001 roku została uruchomiona
elektrownia wodna, która zapewnia schronisku
zasilanie w energię elektryczną.

SCHRONISKO IM. Z. FASTNACHTA 
NA ŚNIEŻNIKU

   W 1806 roku na środku hali pod Śnieżnikiem
powstała zagroda pasterska zwana „Szwajcarką”,
gdyż jako gospodarza osadzono tam Szwajcara.
Była to duża farma mleczna, hodowano krowy i
owce. Wyodrębniono w niej również część dla
wędrowców oraz mały bufet. W drugiej połowie XIX
wieku na zlecenie ówczesnej właścicielki tych
terenów księżny Marianny Orańskiej wybudowano
nowe schronisko - wynikało to z dużego
zainteresowania terenem przez turystów i
wędrowców. Popularność Śnieżnika stale rosła,
więc w 1871 roku dobudowano kolejny obiekt jako
gospodę turystyczną - budynek obecnego
schroniska. Doprowadzenie dróg leśnych znacznie
wpłynęło na zwiększenie dostępności szczytu,
organizowano wycieczki powozami i saniami. Obiekt
cieszył się wyjątkową popularnością zimą, gdyż
przyległe tereny charakteryzowały się wspaniałymi
warunkami śniegowymi. Organizowano tutaj kursy
narciarskie, na które przyjeżdżały sławne
osobistości z całego świata. Jako atrakcję z tamtych
czasów należy wymienić zjazdy „rogatymi saniami”
spod gospody na hali aż do Międzygórza.

WIATA PRZY SCHRONISKU NA ŚNIEŻNIKU
 

   Od schroniska do szczytu zostało mam około 45
minut, ale będzie jeszcze trochę podejścia.
Szczególnie końcowy odcinek może nas zmęczyć,
ponieważ zwykle bardzo mocno tu wieje, podobnie
zresztą jak na samym szczycie. Nagrodą jednak za
nasz trud będą zapewne przy dobrej pogodzie
piękne widoki, obecnie jeszcze bardziej atrakcyjne
ze względu na nową wieżę widokową, co prawda
dość pretensjonalną ze swoim modernistycznym
wyglądem.
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TABLICZKI NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA
    Nowa wieża powstała na miejscu starej (a w

zasadzie to dwóch), która istniała do 1973 roku,
kiedy to została wysadzona przez wojskowych
saperów. Decyzja ta była spowodowana jej złym
stanem technicznym. Nic to dziwnego skoro nie była
konserwowana od lat czterdziestych.
 

   Miejsc na zdjęcie na szczycie jest kilka, gdyż
charakterystycznych miejsc nie brakuje. Oczywiście
najlepiej wybrać jedną z tabliczek z nazwą szczytu,
czy to polską czy czeską.
   Na szczycie znajdziecie również czeską pieczątkę,
którą możecie potwierdzić w książeczce zdobycie
Śnieżnika.
   Cała trasa na szczyt od parkingu zajmie około
2:45 godziny. Do pokonania zaś mamy ponad 720
metrów pionie. Pamiętajcie też, że Śnieżnik w pełni
zasługuje na swoją nazwę i zimą nie należy do
najłatwiejszych szczytów. Duże ilości śniegu i niska
temperatura potęgowana jeszcze przez silny wiatr to
tu niemalże zimowa codzienność. Koniecznie
zabierzcie ze sobą raczki i kije trekkingowe oraz
bezwzględnie, poza ciepłą kurtką, czapkę i
rękawiczki.
   Aby nieco ułatwić sobie zejście i dać odpocząć
zmęczonym kolanom, od schroniska możemy
wybrać szlak żółty, a następnie niebieskim wrócić na
parking. Trasa będzie dłuższa, ale łagodna i
praktycznie cały czas szeroką drogą.

WARIANTY TRASY:

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

Jaro Sobota



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w powyższych obiektach 

uzyskasz do 30% zniżki na noclegi. 
Podczas górskiej wędrówki 

w Masywie Śnieżnika skorzystaj z obiektu
rekomendowanego przez klub.
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SCHRONISKO PTTK 
NA ŚNIEŻNIKU

DOM POD BŁĘKITNYM DACHEM 
W MIĘDZYGÓRZU 

SŁONECZNA WILLA 
W MIĘDZYGÓRZU

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


Klubowa Karta Górska
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REGULAMIN KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
. 

Karta Klubowa (Górska) przysługuje wszystkim członkom KZ KGP po ukończeniu 7 roku życia na
podstawie wypełnionego wniosku i po opłaceniu składki.
Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta ma
charakter osobisty i nie może być użyczana innym osobom.
Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów we wszystkich obiektach - partnerach Karty.
Zgubienie lub zniszczenie Karty uprawnia do uzyskania jej duplikatu, wydawanego odpłatnie. Cena
duplikatu to 10 zł + koszt przesyłki. 
Warunkiem uzyskania duplikatu Karty jest złożenie wniosku o jego wydanie.
Na żądanie podmiotów oferujących rabaty użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z
dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może
być powodem odmowy udzielenia rabatów wynikających z Karty.
W obiektach udzielających noclegu osoby dokonujące rezerwacji powinny poinformować, że korzystają
z Karty Klubowej (Górskiej).
Rabaty Karty nie sumują się ze zniżkami oraz z rabatami wynikającymi z innych umów.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Najważniejsze informacje

Klubowa Karta Górska od 25 lat towarzyszy
klubowiczom w zdobywaniu koronnych
szczytów uprawniając do zniżek na noclegi w
obiektach rekomendowanych przez klub, a
także usługach turystycznych takich jak
szkolenia wspinaczkowe, skiturowe,
fotograficzne, wypożyczalnie sprzętu
turystycznego czy spływy pontonowe. 
Staramy się systematycznie poszerzać bazę o
miejsca i usługi proponowane przez naszych
klubowiczów. 
W ubiegłym roku do programu Klubowej Karty
Górskiej dołączyło kolejnych 17 obiektów
noclegowych i 5 firm oferujących swoje usługi
turystyczne. 
Klubowa Karta Górska jest kartą roczną i jej
dodatkową zaletą jest aspekt kolekcjonerski. 
Każdego roku grafika karty przedstawia inne pasmo górskie. W tym roku w wyniku konkursu
fotograficznego wygrało zdjęcie z krajobrazem Masywu Śnieżnika. Za rok kolejny konkurs i kolejne
pasmo górskie pojawi się na awersie karty. Taka karta niewątpliwie stanowi pamiątkę z czasów zdobywania
Korony Gór Polski. Po wielu latach przeglądając książeczkę z wklejonymi zdjęciami z górskich szczytów,
zerkając na pamiątkową odznakę, legitymację i dyplom, przypomni przemierzone w górach kilometry,
radosne chwile, poznanych ludzi, a może i starych przyjaciół.
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JPWięcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
znajdziecie na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/

Wydawcą Karty jest KZ KGP mający siedzibę przy ul. Jurajskiej 18 w Lublinie.
Karta Klubowa (Górska) jest dokumentem imiennym, ewidencjonowanym. 
Karta jest kartą plastikową i zawiera:
Logo i nazwę KZ KGP
Imię i nazwisko posiadacza Karty
Numer klubowy
Termin ważności 
Logo programu Karty Klubowej (Górskiej)
Adres internetowy KZ KGP (rekomendowanych obiektów)
Karta Klubowa (Górska) nie jest kartą płatniczą

W przypadku nieprawidłowej realizacji rabatu przysługującego posiadaczowi Karty należy pisemnie
powiadomić KZ KGP.
KZ KGP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania
o tym poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na stronie www.karta-gorska.pl
Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonowaniem i działaniem Karty Klubowej (Górskiej),
a także wyglądem graficznym oraz oprogramowaniem portalu www.kgp.info.pl stanowią własność KZ
KGP.

§ 2. Informacje o karcie
1.
2.
3.

4.

§ 3. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.



Wywiad numeru
Rozmowa z klubowiczami o ich górskich

osiągnięciach w roku 2021 i planach na kolejny rok 
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Klub Zdobywców Korony Gór Polski zrzesza miłośników gór już blisko 25 lat. W tym roku przypada jego
ćwierćwiecze. Do Klubu wstępują ludzie rozpoczynający swoją górską przygodę, ale i tacy, którzy mają na
swoim koncie ogromne osiągnięcia. Rok 2021 był rokiem szczególnym, zamknięte pensjonaty i hotele
utrudniały możliwość podróżowania, a jednak wielu z nas udało się spełnić swoje marzenia i zrealizować
plany. O tym jaki był dla nich rok 2021 opowiedzieli nam nasi klubowicze: Renata, Marcin, Andrzej, Maciej
i Łukasz.

Mały Szlak Beskidzki 
Główny Szlak Świętokrzyski 
ukończyłam Główny Szlak Beskidu Wyspowego. 

Diademu Pienin 
Korony Beskidu Wyspowego 
Korony Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. 

pod względem wysokości - zdobycie pierwszego
trzytysięcznika - szczytu Mulhacen w Hiszpanii (3479 m
n.p.m.)
pod względem trudności – zimowe wejścia na Kozi Wierch,
Kościelec i Zawrat w Tatrach
pod względem długości trasy - pokonanie w ciągu jednego
dnia dystansu 56 km w Pieninach (od Jaworek po  Nową
Białą).

To był dla mnie wyjątkowy rok pod względem intensywności
wypraw górskich. Pokonałam pieszo 2173 km z łączną sumą
przewyższeń prawie 91 tysięcy metrów. 
Udało mi się wejść na najwyższe szczyty 10 krajów Europy,
przemierzając kontynent od Estonii po Hiszpanię. 
Większość czasu spędziłam jednak na wędrówkach  po naszych
polskich górach. 
W tym roku po raz czwarty zdobyłam Koronę Gór Polski, z czego
jestem bardzo dumna. 
Pokonałam również: 

Dużą satysfakcję dało mi też zdobycie: 

Moje największe górskie osiągnięcia minionego roku to:

To był wspaniały rok, pełen przygód i cudownych wspomnień. 
Jaki będzie 2022? 
Mam już konkretne plany na najbliższe miesiące … Ale czas
pokaże co uda się zrealizować.                                                                           

Renata Binkowicz
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Liczba dni - 52
Dystans łączny tylko około 686 km
Przewyższeń łącznie prawie 25 259 m (ogólnie prawie 26 km
w pionie)
Najdłuższy pokonany dystans jednego dnia - 33,83 km
Najwięcej przewyższenia jednego dnia - 1962 m

Liczba dni - 22
Dystans łączny tylko około 1335 km
Przewyższeń łącznie prawie 14 610 m (czyli prawie 15 km w
pionie)
Najdłuższy dystans w siodełku jednego dnia - 140,7 km
Ogólnie tylko trzy razy powyżej 100 km - słabiutko.
Najwięcej przewyższenia jednego dnia na rowerze - 2892 m.

Nie był to dla mnie łatwy rok pod wieloma względami, ale jakoś to
przetrwałem. Były wzloty... jak np. ukończenie po raz drugi
Korony Gór Polski, jak i upadki... nie ukończenie Carpatii Divide.
W zeszłym roku miało być więcej roweru niż chodzenia po
górach. W sumie nawet tak wyszło, ale bardziej pod względem
kilometrów niż dni. Tak więc:
Dreptanie

Rower

Ponadto:
2 Rajd Zimowa Wyrypa Gór Suchych - cało udało się dotrzeć
do mety, chyba nawet w nie najgorszym czasie 5h 20min. Ogólnie
to 25 km 1100 m przewyższenia.
Carpatia Divide - rowerowy ultramaraton z Ustronia do Dwernika
w Bieszczadach. Trasa przez Karpaty ok. 620 km, 18000 m
przewyższenia. Większość prowadziła tak naprawdę po Głównym
Szlaku Beskidzkim. W tej edycji przejechałem dystans ok. 305
km, to jakieś 11333 m przewyższeń, czyli ponad 11 km w pionie. 
A jaki będzie ten rok? 
W planach: zdobyć po raz trzeci Koronę Gór Polski, ukończyć
Diadem Polskich Gór i kilka podobnych projektów, a także zdobyć
jeden z pięciotysięczników, ale czy się to wszystko uda?! 
Czas pokaże.                                                                                

Marcin Pawłowski

Andrzej Kuśnierz 

Korona Kaczawska 
Bacówki Edwarda Moskały
Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej
Korona Parku Krajobrazowego Gór Opawskich
Korona Gór Polski po raz kolejny

Rok 2021 uważam za bardzo udany. Już 2 stycznia wyruszyłem
na górski szlak i zdobyłem Śnieżkę szlakiem przez Skalny Stół w
gronie dobrych znajomych. 
Zakończyłem kilka projektów górskich:

W kwietniu zostałem nominowany przez Dziennik Zachodni do
tytułu Osobowość Roku 2020 i w wyniku głosowania zostałem
wybrany Osobowością Powiatu Raciborskiego, a w województwie
śląskim zająłem 7 miejsce.



Maciej Jędrzejczak

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki na Jasnej
Górze
20-lecie Partnerstwa Powiatu Raciborskiego i Märkischer
Kreis na Zamku Piastowskim w Raciborzu 
Podsumowanie RowerON - 10 przejechanych tras
Akcja CZYSTE TATRY 

Uczestniczyłem w kilku ważnych wydarzeniach: 

Za przebyte w górach kilometry otrzymałem dyplom i złoty medal
w akcji charytatywnej „Zdobywamy szczyty dla hospicjum”. 
Pomimo pandemii i różnych utrudnień kontynuowałem
organizowanie wycieczek w cyklu Wyprawy Górskie z PTTK
Racibórz zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa. 
Udało się zorganizować 9 wypraw: 6 jednodniowych i 3
dwudniowe. Uczestnicy zdobyli 17 szczytów w 8 pasmach
górskich. W sumie w wyprawach brało udział ponad trzysta osób.
Myślę, że 2022 rok również będzie udany.                                                                       

W zasadzie brązowa odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki”.
Ostatnie niezdobyte miejsce po polskiej stronie to
Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem. 
Domknięcie obecności na wszystkich szlakach po stronie
polskiej w Tatrach Wysokich.

Pandemia i ogólne uwarunkowania nie pozwoliły mi na swobodne
przemieszczanie się oraz wykorzystywanie każdej wolnej chwili i
możliwości do wypadu w góry. Moim nadrzędnym
postanowieniem na rok 2021 było ukończenie Korony Gór
Polski bez użycia auta. Cel ten osiągnąłem w październiku i w
listopadzie otrzymałem odznakę, dyplom i legitymację Zdobywcy
KGP.
Tatry, to moje ukochane miejsce na ziemi. W tym roku po raz
kolejny mogłem mieszkać w Schronisku PTTK w Roztoce i mieć
dostęp do miejsc pięknych widokowo, trudnych do zdobycia przy
pomocy sztucznych ułatwień, ale również możliwość poczucia
zimnej skały w ręku. Zawrat i Świnicę przeszedłem nowym
szlakiem otwartym po obrywie skalnym.
Tatry:

W górach spędziłem 35 dni, co biorąc pod uwagę moje miejsce
zamieszkania - okolice Torunia i pandemię - uważam za niezły
wynik. Kilometry przebyte podczas wypraw pociągami,
autobusami, busami pozwoliłyby na okrążenie świata, co
przekłada się na około 12 razy wokoło Polski. Każdy szczyt to
osobna wyprawa. Wyjątek stanowi Rudawiec i Kowadło. Aby
zdobyć te 2 szczyty przeszedłem 45 km od Stronia Śl. do Strona
Śl., to najdłuższa przebyta pieszo trasa.
Plany na rok 2022 to kontynuacja drugiej KGP, ale innymi
szlakami i o ile o będzie możliwe inną porą roku. Ponadto Tatry
słowackie, coś co muszę dopiąć. I wiele innych projektów, z
których dużym wyzwaniem jest cykl artykułów w miesięczniku
KGP Z BILETEM W PLECAKU czyli moja metoda na zdobycie
Korony Gór Polski bez samochodu. Myślę, że to będzie
największe wyzwanie tego i przyszłego roku.
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Na szlaku spędziłem 85 dni
Przeszedłem 2304 km o sile własnych mięśni (co daje średnio
27km/1dzień)
Każdego miesiąca średnio 7 dni spędziłem na górskim szlaku 
Łączna ilość przewyższeń jakie pokonałem to suma 98667 m
W ramach projektu Korona Europy Łukasza dla Miasta
Knurów wszedłem na najwyższe szczyty 10 krajów Europy
takich, jak Rumunia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Serbia, Niemiec, itp. 
Odwiedziłem chodź raz każde pasmo górskie w Polsce 
Dane mi było wejść na 28 szczytów powyżej wysokości 2000m
Najwyższy zdobyty szczyt roku 2021 to Zugspitze 2962 m,
Niemcy, Alpy Bawarskie
Poprowadziłem (grupy zorganizowane) 15 wycieczek (średnio
w wycieczkach brało udział 22 osoby)
Razem z Rodzinką przeszliśmy kolejny długodystansowy
szlak - Główny Szlak Świętokrzyski
Wschody słońca: 4
Zachody słońca: 1
Najczęściej bywałem w Tatrach: 19
Wszedłem na 6 szczytów poza szlakiem
Przeprowadziłem 4 prelekcje związane z tematyką górską. 

Był to trudny rok patrząc, ile złego dokonała pandemia covida.
Mimo, to pod względem górskim uważam go za bardzo udany.

Nastał czas na rok 2022, kolejne wyzwania, cele, marzenia. Już 3
szczyty Korony Europy w tym roku za mną. W lutym Irlandia, w
marcu Monako, w kwietniu Mołdawia, maj Turcja i Albania z
Macedonia, czerwiec Skandynawia i kraje Nadbałtyckie, lipiec
Rosja i Kazachstan, sierpień Liechtenstein. Będzie się działo.

Wszystkim Wam Drodzy Czytelnicy, życzę podobnych osiągnięć w 2022 roku, rozwijania swoich górskich
pasji i poznawania pięknych zakątków polskich gór. 
Tych z Was, których zainspirowała do działania piątka naszych klubowiczów zapraszam do napisania
swoich relacji w cyklu MOJA KORONA i przesłania ich na adres redakcji: redakcja@kgp.info.pl

Łukasz Kornatka 

JP

Ciekawostki ze świata

Zimowe wejście na K2 połączonych wypraw Nepalczyków
Pierwsze wejście na Yawash Sar II i pierwszy zjazd z Laila Peak
Pierwszy zjazd Polki z ośmiotysięcznika

Trzy górskie wyczyny z 2021 roku:



Moja Korona
Zimowy Turbacz ku przestrodze ...
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Nuda i stagnacja nigdy nie towarzyszyły moim
górskim wędrówkom. Mam duszę włóczęgi,
która pcha mnie w przedziwne i nieznane
miejsca. Jestem niepokornym poszukiwaczem
przygód i trudnych wyzwań. 

Wczesnym rankiem początkiem grudnia cała
ferajna wpakowała się do mojego służbowego busa
i ruszyliśmy do Obidowej, by stamtąd zielonym
szlakiem wejść na szczyt. Czekała nas długa,
prawie 17 km wyprawa miejscami całkowicie
nieprzetartym szlakiem, ale o tym dowiedzieliśmy
się dopiero po śniadaniu zjedzonym w schronisku
na Starych Wierchach. 
To schronisko całkowicie odbiega klimatem od tego
pod Turbaczem. Nie ma tu tłumów i kawa smakuje
inaczej. Zapach smażonej jajecznicy towarzyszył
nam jeszcze przez długi czas. Tam też „po starej
znajomości” dostaliśmy 1 parę rakiet śnieżnych na
6 chłopa. Dobre i to!!!

Optymizm dodawał powera do nierównej walki z
białym puchem sięgającym nam chwilami do pasa.
Na początek losowanie pierwszego odważnego.
Wyciągnąłem z plecaka zapałki, odłamałem łepek i
do dzieła. Jak pech to pech, padło na mnie.
Ruszyłem mężnie do przodu nadając tempa i
przecierając szlak. Już po pierwszych minutach
uświadomiłem sobie, że czas przejścia wzrośnie co
najmniej dwukrotnie. Pojawiło się pytanie czy
zdążymy przed nocą zejść bezpiecznie na dół?
Czołówki w takich warunkach to zbyt mało. Może
warto zrezygnować? A może przenocujemy w
schronisku? Jeśli nie macie doświadczenia, nie
pchajcie się za wszelką cenę. Warto zachować
zdrowy rozsądek i wrócić za jakiś czas, ewentualnie
wybrać szlak z Kowańca dużo popularniejszy i nieco
krótszy. 

Któregoś zimowego dnia do moich drzwi zapukał
kurier. Przesyłka, której się nie spodziewałem
nadała nowy sens mojemu życiu. Jak przystało na
górskiego i szalonego wędrowca już następnego
dnia „montowałem” ekipę na pierwszą górkę z
Korony Gór Polski. Turbacz, bo o nim mowa, ma
dużo do zaoferowania o każdej porze roku, a zima
jest wprost wymarzonym czasem na ten wydawać
by się mogło mało wymagający szczyt.
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Po 6 godzinach monotonnego przecierania szlaku,
niewyobrażalnie zmęczeni, zmieniając się mniej
więcej co 45 minut na przedzie, doczłapaliśmy do
schroniska. Dochodziła 14:00. Ku naszej ogromnej
radości w schronisku było ciepło, pachniało
schabowym i bigosem, a przy barze uśmiechała się
do nas szarlotka. Wystarczyło jedno spojrzenie na
moich towarzyszy, by wiedzieć, że tę noc spędzimy
właśnie tam. I tu znowu przydały się „stare
znajomości”. Dostaliśmy ręczniki i najcieplejszy
pokoik koło kanciapy GOPR-owców. Rankiem
wyspani mogliśmy podziwiać piękno Tatr wprost z
tarasu schroniska. Zgodnie z wcześniejszym
planem w kolejności szlakiem żółtym, czarnym i
zielonym wróciliśmy do Obidowej. Cała trasa przewidziana jest na 5h 30min. Nam

zajęła ponad 10h. Dlaczego? Bo dzień wcześniej  w
nocy spadł obfity śnieg, a przez kilka dni
poprzedzających naszą wędrówkę również sypało.
Nikt przed nami nie szedł prawdopodobnie od
dłuższego czasu. Mieliśmy w plecaku całkowicie
nieprzydatne raczki i tylko jedne pożyczone rakiety.
Bez nich zawrócilibyśmy po pierwszej godzinie.
Ratowały na kijki trekkingowe i dobre kondycyjne
przygotowanie, ciepłe ubrania i gorąca herbata. 
Postanowiłem napisać ten artykuł trochę ku
przestrodze. Szczególnie w Tatrach widać jak
ludzie przeceniają swoje możliwości. Nie warto
igrać z życiem. Góry dają reset, ładują baterie, ale i
zabierają życie. Warto mieć to na uwadze.

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

      Zbychu z ferajną 

Cześć Górom!



G�rski zieleniec
Kołtunowe zioło czyli dziewięćsił 

i jego tajemne moce….
   Wędrując górskimi ścieżkami wielu z nas nie
zdaje sobie sprawy, że piękno zaczarowane jest
nie tylko w panoramach jakie podziwiamy, ale
zaklęte jest także w naturze, która przenika w nas
swą różnorodnością o każdej porze roku. Często
potykamy się wręcz o rośliny, które od dziejów
wykorzystywane były przez ludzi na wiele
sposobów w celach gospodarczych i leczniczych,
teraz zapomniane rosną sobie ukryte na zboczach
gór.
   Pamiętam, jak Profesor botaniki - przewodnik
górski, opowiadał o roślinach i ich magicznych
właściwościach, zaszczepiając w nas swoich
studentach miłość do świata przyrody, wśród
których wyróżniał się niezwykły dziewięćsił
bezłodygowy (Carlina acaulis L.). Dziewięćsił bezłodygowy na zboczu Sarniej Skały.

   Nazwa łacińska Carlina acaulis pochodzić ma od cesarza Karola Wielkiego, który tracąc żołnierzy przez
straszliwą plagę, zwrócił się o ratunek do medyków obeznanych w ziołolecznictwie i magii tajemnej, a także
z greckiego a kaulos czyli „bez łodygi”. Według legendy zesłane przez anioła zioło powstrzymało śmiertelną
epidemię. Inne legendy mówią, że powstał z łez Heleny Trojańskiej porwanej przez Parysa a także, że
dziewięćsił to znak połączenia nieba i ziemi: gwiazda, która spadła i zatrzymała się wśród ludzi.
Symbolizuje wyzwolenie od grzesznego zachowania, ale każdy kto przeczyta wiersz miłosny Emila
Zegadłowicza pod tytułem Dziewięciosił nie doszuka się takiego symbolu…oj, nie doszuka.

17

Wrześniowy kwiatostan dziewięćsiłu bezłodygowego oraz owoce z puchem kielichowym w przekwitłym kwiatostanie.
 



Stroje góralskie z dziewięćsiłem http://naludowo.pl
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Ozdobny motyw architektoniczny domu w Zakopanem.

   Polska nazwa dziewięćsił nawiązuje do ludowych wierzeń, które mówią, że roślina ma w sobie dziewięć
mocy, które przekazują człowiekowi dziewięć sił dziewięć razy silniejszych niż inne zioła. Regularnie
stosowany gwarantuje zdrowie, moc, wigor i jasny umysł na długie lata. Roślina ta nazywana jest też
dziewięciosiłem, kąśliną a także osetkiem Najświętszej Marii Panny. 

   Potęga magicznego dziewięćsiłu tak bardzo
oddziałuje na zmysły ludzi gór, że widzimy ją nie
tylko w budownictwie, gdzie zdobi elementy
architektoniczne domów, ale także strój tradycyjny
górali, co świadczy o tym, jak wielką rolę
przypisuje się dziewięćsiłowi od pokoleń. 
   W średniowieczu dziewięćsił był ważnym
antidotum na trucizny. Stosowany był przy
chorobach nerek i wszelkie inne infekcje. Nalewki
alkoholowe uznawano za znakomity afrodyzjak.
Korzeń dziewięćsiła wchodzi w skład ziół
szwedzkich, a we Włoszech określany jest
regionalnie „chlebem myśliwego”, do dziś kwiaty
przyrządzane jak karczochy są przysmakiem.

   Dziewięćsiłu bezłodygowego jest w naturze coraz mniej a
przyczynili się do tego ludzie. Zbyt często wyrywali
dekoracyjną roślinę i traktowali jako ozdobę. Parę lat temu
podczas wędrówki w okolicach Kudowy Zdrój natrafiłam na
polanę porośniętą tym zielem. Botaniczny laik, z którym wtedy
wędrowałam krzyknął: „ uważaj Lidia, bo tutaj są osty mutanty,
tylko jakieś dziwne bo krótkie”. Cała w szczęśliwości
wytłumaczyłam, że mamy szczęście bo to jedna z tych roślin
co kryją się przed człowiekiem. W zdziwieniu słuchał o
dziewięćsile do końca naszej wędrówki i chyba coś
zapamiętał… bo co jakiś czas słyszę… „a pamiętasz łąkę z
ostami…? będziemy żyć w zdrowiu przez długie lata”.
Ehhhh…

 Łąka w okolicach Kudowy Zdrój.
 

http://naludowo.pl/


   Dziewięćsił ma liście tworzące przyziemną rozetę, posiadające kolce i rzeczywiście przypominają one
liście ostu. Jest wrażliwy na wilgoć i ...przepowiada pogodę. To dlatego, że listki zwijają się przed
deszczem a otwierają się, gdy słońce grzeje w pełni, a jeżeli powietrze robi się wilgotne i ma przyjść
deszcz, kwiatostan znowu zaczyna się zamykać.

Otwarty i zamknięty kwiatostan rośliny.

Ale dlaczego kołtunowe ziele? 
Dawno, dawno temu wywar z dziewięćsiłu pomierzwione i poplątane włosy „leczył z kołtuna” i z
przeróżnych chorób uzdrawiał, czynił cuda z ludzkim ciałem, chronił umysł od grzesznego życia…
Wielkie znaczenie naszej siły musi nie z dziewięćsiłu, ale jednak z głębi duszy wypływać i nieść
przekonanie do rozumu, że dary natury są dane człowiekowi w określonym celu – mają nieść zdrowie i
mają ratować życie! Bez tego przekonania z serca i umysłu płynącego, nawet najlepszy lek nie pomoże, a
dziewięćsił niech stanie się tego symbolem, więc popatrzcie nieraz pod nogi …. może będziecie mieli
szczęście podziwiania tej niezwykłej rośliny  zapomnianej przez wielu, mijanej po drodze, niszczonej i
deptanej…, a którą Michał Jagiełło - poeta, pisarz, ratownik i taternik w pięknym wierszu „Czarny Staw”
woła o pomoc, radę i wsparcie.
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Cześć Górom!

Lidia Wysocka

Ciekawostka: Senat RP podjął uchwałę ogłaszającą rok 2022 Rokiem Botaniki. W ten sposób uhonorował
polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenił cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki. W
związku z tym, Polskie Towarzystwo Botaniczne pod hasłem „Rok Botaniki – z botaniką przez cały rok!”
organizuje online cykl wykładów, które zabiorą nas w najciekawsze przyrodniczo zakątki ziemi gdzie
przeniesiemy się do wnętrza roślin. Zobaczymy jak komunikują się ze sobą komórki roślinne oraz dowiemy
się o tym, co rośliny usiłują nam przekazać i czy potrafimy je zrozumieć. Dowiemy się jakie korzyści i
zagrożenia płyną ze strony roślin oraz o nadużyciach człowieka względem otaczającego środowiska i ich
następstwach. 
A czy wiecie co wspólnego ma dziewięćsił z Polskim Towarzystwem Botanicznym? 
Podpowiedź tutaj: 
https://archiwum.pan.pl/images/wydarzenia/wystawy/badacze-fauny-flory/3_polskie-towarzystwo-
botaniczne-v5.pdf .

https://archiwum.pan.pl/images/wydarzenia/wystawy/badacze-fauny-flory/3_polskie-towarzystwo-botaniczne-v5.pdf


Z biletem w plecaku
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Góry to moja pasja od wielu lat, nawet sam nie
wiem, kiedy to we mnie wykiełkowało do
obecnego stanu uzależnienia od nich. 

Pierwsza książeczkowa wyprawa z moją żoną
pokierowała nas na Łysicę (612 m n.p.m.).

W zasadzie to pomysł mojego brata, który przekazał
mi całą ideę Klubu. Ja już mogę poszczycić się
tytułem zdobywcy, natomiast mój brat jeszcze
zdobywa i życzę mu powodzenia. Początkowo
byłem sceptycznie nastawiony do łażenia po jakiś
pagórkach. Moimi ukochanymi górami zawsze były
Tatry i to w nich zawsze najwięcej spędzałem i
spędzam czasu. Raczej myślałem o czymś
wyższym, bardziej skomplikowanym - via ferraty,
łańcuchy i wysokości znacznie przekraczające 2, 3,
a może przekroczenie 5 km. No, ale mówię sobie
czemu nie, w sumie 612 czy nawet 1725
zasadniczo nie za wiele ma się do wysokości
powyżej 2000 m, w skale i z łańcuchami, zatem
powinno być łatwo. No i się zaczęło. 

Całkowicie przypadkowo zainteresowałem się
Klubem Zdobywców Korony Gór Polski.

Standardowo jak przed każdą wyprawą zacząłem
planować podróż, przeglądałem mapy, trasy. Jak
zawsze również i w tym wypadku zacząłem
planować i zastanawiać się jak to należy dobrze
zorganizować, żeby oprócz wysiłku włożonego w
zdobycie wyznaczonego celu nie ponosić
dodatkowego wysiłku związanego z jazdą autem
oraz zastanawianiem się, gdzie to auto zostawić. W
Tatry zawsze jeżdżę na dłuższy okres i zazwyczaj
śpię w jednym z cudownych schronisk lub
pensjonacie, żeby nie mieć obciążenia związanego
właśnie z autem. Dowolność miejsca startu i mety
zawsze była i jest dla mnie istotna. Dwa dni przed
weekendem (21.11.2019 roku) podjąłem decyzję,
że należy całkowicie zapomnieć o aucie i wyruszyć
w kierunku pierwszego szczytu pociągiem i busem.

czyli moja metoda na zdobycie 
Korony G�r Polski bez samochodu

„Przygoda warta jest każdego trudu” – Arystoteles



Jak postanowiłem tak zacząłem planować 
całą wyprawę, która środkami komunikacji

zbiorowej miała nas doprowadzić 
pod wejście na szlak w Św. Katarzynie.

Mieszkam tuż pod Toruniem zatem, aby wszystko
miało sens musiałem zaplanować to w taki sposób,
aby dotrzeć do głównego punktu wypadowego, w
tym wypadku Kielce, w godzinach wczesno
porannych. Start z Dworca Głównego w Toruniu
należało zaplanować na piątkowy wieczór. 
Wiele osób może zastanawiać się po co męczyć się
przez całą noc w pociągu, a następnie zmęczony
kombinować jak dalej podjechać do szlaku i jeszcze
bardziej zmęczony wdrapywać się na szczyt! Tak
mają rację, to jest meczące, ale moim zdaniem ma
to swój niezapomniany klimat wyprawy, która ma
często nieprzewidywalny przebieg uzależniony od
zewnętrznych czynników transportowych. I tu ta
dodatkowa atrakcja ma zasadniczą przewagę nad
jazdą samochodem w często monotonnych i
nudnych okolicznościach autostrad i dróg krajowych.

Oczywiście podkreślam, że jest to jedynie mój
własny mocno subiektywny sposób patrzenia na
organizowanie wyjazdów w góry. Uwierzcie, że
kilkakrotnie była ogromna pokusa użycia auta, jak to
było podczas planowania ostatniego mojego szczytu
z Korony, czyli Tarnicy (1346 m n.p.m.). Żadna
opcja przeliczania czasu i połączeń nie dawała mi
możliwości zaplanowania tak, by ciągłość całości
wyprawy zakończyła się sukcesem w postaci
dotarciu do domu bez konieczności szukania
noclegu, bo i takie opcje są możliwe. Generalnie
nigdy z takiej opcji nie skorzystałem, zawsze
udawało się utrzymać ciągłość podróży. Ostatecznie
w wypadku Tarnicy udało się dotrzeć do Ustrzyk
Górnych, wejść na szczyt i zdążyć na ostatni
powrotny autobus do Sanoka.
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Dodatkowo, żeby to się udało musiałem zmienić
taktykę weekendowego wypadu i przesunąć
wyprawę na czwartek ze skutkiem samego wejścia
w piątek i powrotu w sobotę – dlaczego tak – bo
niestety w okresie jesiennym w weekend dotarcie
do Ustrzyk Górnych jest z moich ustaleń
niemożliwe. Oczywiście można posiłkować się
uprzejmością innych kierowców, ale z zasady
traktuję to jako ostateczność, z której skorzystałem,
ale już przy zejściu. Na ostatnim odcinku około
trzech kilometrów asfaltu z Wołosatego do Ustrzyk
podrzucił mnie inny turysta, który zjeżdżał z powodu
kontuzji (swoją drogą dziękuję i pozdrawiam). 
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Tym artykułem chciałem podzielić się moimi
spostrzeżeniami związanymi z planowaniem i
realizacją wyprawy na szczyty Korony Gór Polski
korzystając jedynie z usług różnego rodzaju
dostępnych przewoźników głównie transportu
zbiorowego. Oczywiście zdarzyły mi się dwa wyjątki,
gdzie skorzystałem z taxi, ale to już była
ostateczność, która wynikała głównie z problemów
wywołanych sytuacją lockdownu (w kolejnej Koronie
zrobię wszystko, żeby ten element wyeliminować). 

Zatem zaczynamy. 

Jeżeli jedziesz z północy Polski bądź 
z centrum musisz nastawić się na kilkugodzinną

podróż pociągiem lub autobusem.
Głównie to podróż nocna, w zależności od
możliwości w pociągu przedział w pełnym obłożeniu
w klasie 2 lub nieco drożej w klasie 1. W tym drugim
przypadku może się zdarzyć różnie, czyli samotnie
lub w pełnym obłożeniu przedziału czy wagonu
bezprzedziałowego. W autobusie nie mamy
większego wyboru. Może przydać się wskazówka
odnośnie do pociągu, jeżeli lubicie podróżować w
bardziej komfortowych warunkach to polecam 1
klasę. W przypadku trasy np. z Torunia do
Wrocławia około 6 – 8 h w zależności od połączenia
dodatkowy koszt to około 20 zł, który może być
niewielki w porównaniu do wyższej jakości podróży.
Trzeba też powiedzieć, że należy brać pod uwagę,
że nie zawsze 1 klasa występuje. 

Sama podróż pociągiem 
jest w moim odczuciu bezpieczna.

Nawet nocne podróże przy zachowaniu minimum
czujności są bezpieczne. Na wielu trasach nocnych
jest ochrona, która chodzi i sprawdza przedziały
oraz toalety. Dwadzieścia moich wypraw to wyprawy
samotne i nigdy nie miałem żadnej niebezpiecznej
sytuacji. Niemniej jednak polecam ostrożność i
zachowanie czujności niezależnie czy sami czy w
grupie. Z praktycznych rozwiązań bezpieczeństwa,
jeżeli boimy się podróżować w nocy pociągiem to
wybierajmy wagony bezprzedziałowe, gdzie jest
więcej osób i nie jesteśmy tak odizolowani jak w
przypadku przedziałów. Taka opcja przy zakupie
biletu jest możliwa do wyboru. Zawsze też można
udać się do kierownika pociągu i poprosić o zmianę
miejsca rezerwacji.



Praktyczna uwaga w przypadku podróżowania
pociągami IC i chęci skorzystania z Warsu. 
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W przypadku podróży autobusem 
sytuacja jest o wiele prostsza, gdyż nie mamy 

w zasadzie większego wyboru.

Najlepiej od razu udać się do Warsu, a potem udać
się na własne zarezerwowane miejsce. Unikniecie
konieczności przemieszczania się i ewentualnego
proszenia innych współpasażerów, aby spoglądali
na Wasz bagaż, a w przypadku, gdy podróżujemy
jeszcze z kimś to nie musimy dzielić się wizytą w
wagonie restauracyjnym, tylko możemy delektować
się wspólnym posiłkiem. Nowa opcja z Warsem to
aplikacja, dzięki której możecie zamówić posiłek do
swojego miejsca w pociągu. 

Z Torunia w kierunku Krakowa są połączenia
autobusowe, ale trzeba przygotować się na podróż
około 7 – 8h w zależności od trasy i przewoźnika.
Popularny zielono pomarańczowy przewoźnik jeździ
w dość dobrych konfiguracjach i dociera do
głównych miejscowości wypadowych. I tu uwaga,
przewoźników jest naprawdę spora ilość. Często są
to firmy wycieczkowe, które oferują konkretne
regularne trasy. Wypuszczają jeden autobus np. z
Ustki do samego Zakopanego, który przejeżdża
przez wiele miejscowości jak Słupsk, Toruń,
Bydgoszcz, Łódź, Częstochowa, Kraków, Katowice
czy Myślenice. Sam dojazd do Zakopanego z
Torunia to około 8 – 10h, ale już dojazd autobusem
do Ustrzyk to przeszło 16h w autobusie. Tu warto
właśnie zatrzymać się i zastanowić się, czy nie
warto rozplanować całość wyprawy na nieco więcej
odcinków, aby nieco bardziej urozmaicić podróż.
Zazwyczaj czasowo wyjdzie podobnie, ale z nieco
większą ilością „atrakcji”. Wszystko zależy
oczywiście od możliwości, uwierzcie, że prawie
zawsze jest jakaś alternatywa. 

Są również połączenia mieszane, gdzie
wsiadamy w pociąg lub autobus, a w kolejności
przesiadamy się do autobusu lub prywatnego

busa lub w odwrotnej konfiguracji.
Czasem jak w przypadku podróży do Głuchołaz w
celu zdobycia Biskupiej Kopy (889 m n.p.m.) były aż
3 przesiadki, powrót z Radziejowej (1262 m n.p.m.)
to cztery etapy podróży.  Zawsze w takich
podróżach mieszanych trzeba zwracać uwagę na
miejsca przyjazdu oraz na miejsca odjazdu – często
wymaga to przejścia lub dojechania do miejsca
odjazdu. Tak było w przypadku Chełmca (818 m
n.p.m.), gdzie trzeba z dworca przejść na busa,
który dowiezie Was do Boguszów – Gorce pod
niebieski szlak – oczywiście można też dojechać do
stacji PKP, ale wszystko oczywiście uzależnione
jest od konfiguracji połączeń.
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Podobnie wyprawa z Krakowa pod Lubomira (904 m
n.p.m.), gdzie trzeba przejść z PKP Kraków na ulicę
Kamienną, z której odjeżdżają busy w okolice
Myślenic a w przypadku Mogielicy (1173 m n.p.m.)
to dojazd do Mszany Dolnej, przejście na inny plac i
dojazd do skrzyżowania, na którym trzeba wysiąść i
podejść do Jurkowa, a następnie dopiero na szlak.
Oczywiście można poczekać godzinę dłużej i
wyjechać z MDA Kraków, który jest razem z
dworcem PKP, ale może czasem warto podejść
kawałek i mieć dodatkową godzinę na
nieprzewidziane sytuacje lub też na dłuższe
delektowanie się widokami na szczycie lub
spędzenia dłuższej chwili w schronisku w miłej
atmosferze z ciepłym posiłkiem czy też napojami
wzmacniającymi. 

Prywatne busy co warto wiedzieć to, że nie
zawsze odjeżdżają planowo, a czasem nie jeżdżą

wcale i to nie wiadomo z jakiego powodu.

Ale ważne, żeby dowiedzieć się jacy przewoźnicy
operują na danych trasach i warto mieć telefon do
przewoźnika próbować się do niego dodzwonić.
Przykład: Wyprawa z kolegą na Wysoką (1050 m
n.p.m.), zeszliśmy do Szczawnicy i okazało się, że
niestety pomimo wskazanego na rozkładzie
połączenia nic nie przyjechało.  W tym wypadku
nałożyła się sytuacja pandemiczna i przez zdalną
naukę, pracę, busy zostały wstrzymane. Telefon do
przewoźnika, gdzie uprzejmy Pan kierowca
poinformował nas o sytuacji, niemniej jednak
powiedział, że coś skombinuje. I rzeczywiście
podjechał po nas busem, po drodze zgarnął jeszcze
jedną Panią, po czym zaparkował busa na parkingu
i poszedł po prywatne auto, którym zawiózł nas do
Nowego Targu na dworzec PKS. Co ciekawe
powiedział do nas, że koszt to 5 zł od głowy za
odcinek około 40 km. Oczywiście bez wahania
sięgnęliśmy głębiej do kieszeni, gdyż głupio nam
było za taką fatygę za dwie osoby zapłacić 10 zł.
Dla porównania taxi z Nowego Targu do Wąwozu
Homole to koszt około 200 zł. 



Istotne elementy poszukiwania połączeń 
to oczywiście dostępne portale internetowe, 

z których ja osobiście korzystam.
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W zasadzie zawsze startuję planowanie od e-
podróżnika, którym wstępnie wyznaczam
połączenie i czy taka konfiguracja jest możliwa.
Wskazówka, jeżeli portal nie wskaże połączenia, to
warto podzielić ją na odcinki do większych miast.
Sam portal już po wyszukaniu połączenia przydaje
się do wyszukania miejscowości na trasie, które
mogą mieć znaczenie w przypadku wariantowego
planowania podróży. W kolejności planowanie
przechodzi w pozostałe systemy typu PKP, czy też
wprost strony przewoźników lub dzwonię do
przewoźnika. W kolejności robię rozpoznanie na
mapach jakie mamy szlaki, skąd planuję start i
gdzie planuję wyjść. To jest istotne, bo może
okazać się, że nie ma możliwości dotarcia pod
wejście lub odjazd spod wyjścia. 
Niestety czasem jest mało informacji i tu czasem
pomaga forum na FB. Ja również korzystam z
portali internetowych miast i wsi. Miejscowości
turystyczne te mniejsze i te większe mają strony
internetowe, na których można znaleźć informacje
kontaktowe do informacji turystycznej lub oddziału
PTTK. Często na stronach samorządowych można
doszukać się informacji o organizacji lokalnej
komunikacji zbiorowej. 
Moim zdaniem najlepszą stroną z informacją o
połączeniach ma Dzierżoniów w zasadzie ZKM
Bielawa. Dojazd do Rościszowa i zejście do
Kamionek po zdobyciu Wielkiej Sowy (1015 m
n.p.m.) to perfekcyjnie co do minuty zaplanowana
podróż, łącznie ze śledzeniem on-line, gdzie jest
mój autobus. 
Oczywiście przesadzam, nigdy nie planuję co do
minuty. Zawsze musi pojawić się luz i spontan, to
ma być wyprawa z przygodą. Ostatecznie zdarzyło
mi się też kiedyś dodzwonić do sołtysa. Lokalni
mieszkańcy są dobrze zorientowani w komunikacji
do ich miejsca zamieszkania. 

Ludzie mieszkający bliżej gór moim zdaniem są
bardziej przyjaźnie nastawieni do ceprów (nie
obrażajcie się ludzie mieszkający na północy –
skoro to czytacie to tak czy tak jesteście po części
góralami). Zdarza się też i tak jak w przypadku
wyprawy na Kowadło (989 m n.p.m.) i Rudawiec
(1112 m n.p.m.), gdzie jedyna możliwość to start ze
Stronia Śląskiego przez Kowadło do Rudawca i
zejście przez Bolesławów do Stronia. Ja
przeszedłem tę trasę z przystanku do przystanku w
Stroniu. Łącznie z różnymi zakamarkami wyszło
ponad 46 km z buta. Wymagająca trasa zwłaszcza,
że początek jak i końcówka po asfalcie. No ale cóż
nie zawsze wszystko się da. Pamiętajcie też, że
rozkłady jazdy różnią się w weekendy od dnia
roboczego co oczywiste, ale również często są
zależne od pory roku czy też sezonu.



Maciej Jędrzejczak

W krótkim podsumowaniu chciałem Was 
zachęcić do podróżowania 

środkami komunikacji zbiorowej.
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To jest moje osobiste zdanie i nie zamierzam w
żaden sposób krytykować kogokolwiek, jeżeli chce
podróżować własnym autem. Każdy ma własny
pomysł na zdobywanie szczytów i uprawianie
turystyki i każdy sam podejmuje własne niezależne
decyzje. Być może sam pomysł był podyktowany
tym, że już się najeździłem autem w swoim życiu i
teraz jak tylko mogę zostawiam je pod domem. 

P.S. Zapraszam do lektury przyszłych moich artykułów. Będę starał się przybliżyć Wam nieco więcej
szczegółowych informacji na temat organizacji dojazdów oraz samych wejść i zejść z koronnych szczytów.
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami, uwagami no i oczywiście przeżyciami z wydarzeń na szlaku.
Dodatkowo udokumentuję to garścią amatorskich zdjęć. 
Postanowiłem ponownie zdobyć Koronę Gór Polski, ale innymi wariantami szlaków oraz o ile to będzie
możliwe inną porą roku, co znacząco może poszerzyć opis możliwości organizacji podróży. Postaram się
Was nie zanudzić. W razie pytań znajdziecie mnie z łatwością w mediach społecznościowych.

Pozostawcie swoje auta pod domem czy w garażu,
górom nie potrzebne są dodatkowe
zanieczyszczenia generowane przez potwory
spalinowe. Wystarczy spojrzeć na bilet PKP, gdzie
wskazane jest, zapis – „Wybierając PKP Intercity
emitujesz tylko 6,6 kg CO2 na pasażera. To ponad
3 razy mniej niż samochód (24,2 kg)”. Są to
dokładnie sprawdzone i zweryfikowane informacje.
Turystyka górska przyciąga coraz więcej osób co w
tych bardziej popularnych miejscach w sezonie
czasem powoduje zapchanie parkingów i może
chociaż w takie miejsca warto rozważyć dojazd
zbiorówką. 

Ten wpis ma za zadanie jedynie przedstawienie
jednego z wariantu podróżowania, do którego
zachęcam. 
                                                             Cześć górom!  

Ważna informacja dla osób wybierających się na
Śnieżnik lub Kłodzką Górę. Do 22 lutego kursuje
autobus z Wrocławia do Siennej przez Kłodzko i
Stronie Śląskie.                                       

Redakcja



BLOGOWY KĄCIK

Długo dumaliśmy nad sposobem spędzenia tegorocznego sylwestra. Zawsze postrzegaliśmy to jako
wydarzenie towarzyskie, nie podróżnicze. Dopiero w tym roku pomyśleliśmy, że w sumie to fajna okazja do
zwiedzenia jakiegoś miejsca w Polsce: jakiś miło przystrojony rynek, spacer po mieście. Zaczęliśmy
szperać: Poznań, Lublin, Wrocław - dopiero byliśmy. Powyżej Łodzi - trochę daleko na taki krótki wyskok z
Krakowa. Łódź? Warszawa? Śląsk? Mniejsze miasta? Sprawdźmy! Opisy sylwestrowych imprez sprawiały
wrażenia wyjścia spod jednego pióra: w tym roku w mieście x zrezygnowano z czegokolwiek. Wróciliśmy
więc do punktu wyjścia. Późnym wieczorem pewnej grudniowej niedzieli zakiełkowała myśl: a może... w
górach? Jakiś Karpacz czy inna Kudowa Zdrój - coś się powinno dziać w tę noc, a nazajutrz moglibyśmy iść
w góry. Albo... Nieeee, niemożliwe. Chociaż... Kurde, no może w sylwestrową noc iść w góry i północ
powitać na jakimś szczycie! Ale czad, ale czad!!!
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D: Ty chyba niepoważny jesteś! - nie ma to jak
     kubeł racjonalnej wody na łeb już na starcie. 
M: Ale przecież chodziliśmy w zimie i po  ciemku
     też!
D: Jak po ciemku? Kiedy?
M: No z Rysów schodziliśmy po ciemku.
D: Ostatnią godzinę, po asfalcie i w październiku! 
M: Ale...
D: Nie! Nie ma mowy! Dobranoc!
               (tydzień podchodów później)
D: Wiesz co? Cieszę się, że jedziemy na 
     sylwestra w góry. 

Wymarzony Sylwester w górach

Kropla drąży skałę. Kluczowe w namówieniu Doti okazało się
pokazanie jej filmików na YT, pokazujących, że inni też tak robią, jest
to więc możliwe, legalne i nawet stosunkowo popularne. 
Jako cel sylwestrowej wędrówki rozważaliśmy głównie dolnośląskie
szczyty: Chełmiec, Wielką Sowę i Ślężę. Stanęło na tej ostatniej. Z
kilku powodów, z których najważniejszym była znajomość tej góry.
Pozostałe to sylwestrowa popularność i fakt, że Ślęża to święta góra
Słowian - zawsze to dodatkowy, symboliczny aspekt. 
A więc torby do auta i w drogę!
Mając bazę w Świdnicy założyliśmy spokojny dojazd ze zwiedzaniem
przydrożnych pałaców. Wyhaczaliśmy trzy wcześniej nam nieznane:
Mańczyce, Jezierzyce Małe i Sokolniki. Wszystkie okazały się
właściwymi dla Dolnego Śląska klapami: załańcuchowane tereny
prywatne skrywające niszczejące ruiny.
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Sylwestrową noc rozpoczęliśmy
około 22:00 Startując z parkingu na
Przełęczy Tąpadła uzbrojeni w
czołówki, raczki, kijki i... kiełbasę - a
nuż będzie jakieś ognisko? Bardzo
ostrożnie podchodziliśmy do tematu,
więc braliśmy dużą poprawkę na
czas. Niepotrzebnie. Mimo ciemności
marsz przebiegał bardzo szybko i na
szczyt dotarliśmy prędzej niż znaki
przewidywały. Zaskoczyła nas liczba
ludzi. Może nie szliśmy gęsiego, ale
nie było takiego momentu, żebyśmy
byli na szlaku sami. 

Zbliżającą się zmianę daty zapowiedziało
wspólne (choć w różnych wersjach) odliczanie.
Niestety nie zabrakło fajerwerków. Nie osądzamy
ich używania jako takiego - byłaby to hipokryzja,
bo o ile sami ich nie odpalamy, to lubimy na nie
patrzeć. Ale w górach? W Parku
Krajobrazowym?!? Mimo to byliśmy i tak
pozytywnie zaskoczeni, bo domyślaliśmy się, że
tak to wygląda i spodziewaliśmy się wręcz
sztucznych ogni na większą skalę. Tymczasem
odpalało je zaledwie kilka (z blisko tysiąca?) osób
na szczycie. Masa ludzi miała zimne ognie lub po
prostu siebie w objęciach. Ludzie są coraz
bardziej świadomi.

Było dość gwarno i wesoło, ale bez żadnych ekscesów. W którymś momencie zaczęła podnosić się mgła,
która największa była na szczycie i gęstniała jeszcze z każdym kwadransem tak, że schodząc widoczność
była już bardzo ograniczona. 
Po dotarciu na szczyt ujrzeliśmy kilkaset rozproszonych wokół ognisk osób. Dołączyliśmy do jednej z
grupek, pogadaliśmy o górach, miastach itd. Kiełbaski smakowały wybornie.
Przed północą starym, rodzimym zwyczajem ulaliśmy trochę miodu przodkom i naturze robiąc przy tym
krótki rachunek sumienia za miniony rok i składając postanowienia na kolejny.
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Około kwadrans przed 1. w nocy zaczęliśmy schodzić.
Bez przygód, w miłej atmosferze. Dotarliśmy bardzo
szybko do auta stojącego na dużo bardziej pustym
parkingu i udaliśmy się w drogę do Świdnicy. Swoją drogą
nigdy i nigdzie nie widzieliśmy tylu przyozdobionych
dekoracjami świątecznymi domów. Królestwo lampek nie
pozwalało Doti oderwać wzroku od mijanych posesji.
Jak wspominać będziemy nasz pierwszy górski sylwester?
Cóż, najlepszą oceną jest myśl, że kolejne chętnie
spędzilibyśmy w górach. Może nawet zdobyć w ten
sposób Koronę Gór Polski? 28 sylwestrów na 28
szczytach, w tym na Rysach - no dobra, trochę nas
poniosło. Niemniej tegoroczny pomysł okazał się bardzo
trafiony. Pogoda sprzyjała, a obawy okazały się
bezzasadne. Tak co do warunków dyktowanych przez
naturę, jak i przez ludzi. 

                                                                                  
Doti i Michał, Bocznymi Drogami

Wiemy, że nazajutrz na szczycie było mnóstwo
śmieci do sprzątania. Spotkaliśmy się nawet z
żartobliwą opinią, że jeśli ktoś ma braki w ekwipunku
i krucho z kasą, niech jedzie na posylwestrową
Ślężę: czołówki, latarki, bandany, czapki, rękawice,
kijki, litry niedopitego alkoholu i... wok czekały na
znalazców. Widok takiego syfu jest oczywiście
smutny, ale naszym zdaniem nie ma też co popadać
w snobistyczną skrajność i wrzucać wszystkich do
jednego wora. Po górach chodzi coraz więcej ludzi.
Trzeba ich edukować, świecić przykładem. Zwracać
uwagę. Oglądając wspomniane wcześniej filmiki na
YT widzieliśmy, że kilka lat temu na Ślęży o północy
wybrzmiewała istna kanonada. Tym razem
fajerwerków było nieporównywalnie mniej, mimo
większej publiczności. Wierzymy, że i śmieci z roku
na rok będzie coraz mniej.

Pamiętajmy: 
Przez fajerwerki i nasze nieodpowiedzialne
zachowanie co roku w sylwestrową noc cierpią
dzikie zwierzęta - jelenie, łosie, sarny, wiewiórki, a
także ptaki. Zwierzęta boją się nie tylko dźwięku,
ale gwałtownego światła na niebie. W połączeniu z
niespodziewanym hukiem jest to dla zwierząt
przerażające zjawisko. W tą radosną dla nas noc
dochodzi do bardzo dużej liczby niepotrzebnych
śmierci zwierząt. 

Redakcja



G�rski wędrowiec
Karkonosze na zimowo
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Dojeżdżam do Jagniątkowa (Agnetendorf), który teraz jest częścią Jeleniej Góry. Osadę tę założyli w 1650
roku czescy protestanci, którzy uciekli na śląską stronę Karkonoszy przed prześladowaniami religijnymi, a
od połowy XIX wieku stała się popularnym miejscem letniskowym i zimowiskowym. W miejscowości tej, od
1901 do 1946 roku mieszkał niemiecki noblista Gerhard Hauptmann. W jego domu przy ul. Michałowickiej
(Villa Wiesenstein) dzięki staraniom Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w 1997 roku urządzono
Muzeum Miejskie, gdzie kultywowane jest wielokulturowe dziedzictwo dolnośląskie oraz przechowywane
są pamiątki po nobliście. W miejscowości tej wypoczywał w lipcu 1907 roku inny słynny niemiecki pisarz
Karol May znany z powieści z bohaterami Winnetou i Old Shatterhand. W zimie dzień krótki to zwiedzanie
muzeum planuję w innym terminie.

FOT. NR 1

FOT. NR 2

Jadę w Karkonosze, bardzo popularne pasmo
górskie zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.
Dlatego omijam tę część roku i jadę w zimie.
Jaką trasę wymyślić by nie była zbyt oklepana?
Karpacz i Szklarska Poręba, nawet Kowary
odpadają. Za duży tłok... W dodatku niektóre
szlaki w sezonie zimowym zamknięte ze
względu na lawiny. Możliwości wydają się być
mocno ograniczone... Może by tak zdobyć drugi
co do wysokości szczyt po polskiej stronie
Karkonoszy, który akurat w sezonie zimowym
jest dostępny? Wszyscy zdobywają Śnieżkę, a ja
tak przekornie chcę zdobyć ten drugi... 

FOT. NR 3
Staję na parkingu na końcu ul. Myśliwskiej tuż przy granicy Karkonoskiego Parku Narodowego (fot. nr 1).
Kasy nie ma, więc kupuję bilet online. Jestem na szlaku niebieskim. Jest zimno, mróz trzyma, ale
przynajmniej nie wieje. „Pani Kierowniczko, jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo
natury” przypomina mi się cytat z kultowego filmu „Miś”. Śniegu mało, ale im wyżej pewnie będzie go coraz
więcej... Idę w stronę Czarnej Przełęczy po drodze mijając Trzecią Drogę (a gdzie pierwsza i druga?!?).
Zatrzymuję się na platformie punktu widokowego obok skałek Paciorki (fot. nr 2) by podziwiać panoramę
Karkonoszy i Gór Kaczawskich (fot. nr 3). 



FOT. NR 4

FOT. NR 5
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FOT. NR 6

Mijam Rozdroże pod Śmielcem i po około 1,5 godz.
jestem na Czarnej Przełęczy (fot. nr 4,5). Tu już
śniegu dużo, ale szlak przetarty i nieźle wieje (fot.
nr 6). Zapinam kurtkę, ubieram okulary ochronne,
rękawice i kieruję się szlakiem czerwonym GSS w
stronę Śnieżnych Kotłów by zdobyć Wielki Szyszak
(czes. Vysoké kolo) 1509 m n.p.m. (fot. nr 7), czyli
ten drugi po polskiej stronie, a czwarty w całym
paśmie. Można tam wejść tylko od strony czeskiej w
sezonie zimowym wytyczoną wysokimi tyczkami
drogą z kamiennych płyt (fot. nr 8), która została
ufundowana w XIX wieku przez ród
Schaffgotschów.
Kilka lat po zjednoczeniu niemieckich krajów na
szczycie zbudowano w 1888 roku kamienną
piramidę z wyrytą literą „W” oraz posąg orła. Jest to
obelisk cesarza Niemiec Wilhelma I, a teraz to ruina
pomnika (fot. nr 9). Zdobywam szczyt, który nie jest
trudny technicznie. Jest to miejsce, w które można
dostać się tylko na określonych warunkach, bo to
teren Krkonošský národní park. W tym wypadku
tylko w zimie. 
Schodzę lekko w dół w stronę Śnieżnych Kotłów do
szlaku czerwonego GSS. Ścieżka wprawdzie
wydeptana, ale nie jestem do końca pewny czy to
legalna droga, czy trzeba wrócić szlakiem
„tyczkowym” i przejść trawersem od strony polskiej.
Trudno, idę... 

Po chwili jestem przy wspomnianych wcześniej kotłach polodowcowych Śnieżne Kotły (niem.
Schneegruben, czes. Sněžné jámy) 1490 m n.p.m. (fot. nr 10). Doskonały punkt widokowy na stronę
polską niemal w 180 stopniach. Od lewej widzę Szklarską Porębę, Piechowice, Zbiornik Sosnówka, nieco
dalej Jelenią Górę, z prawej Karpacz, a w tle Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie. Po lewej stronie obok
Czarciej Ambony (czes. Vysoká pláň) 1490 m n.p.m. znajduje się Radiowo-telewizyjny Ośrodek Nadawczy
(fot. nr 11), którego wieża rtv o wysokości 24 m wybudowana została w 1897 roku jako schronisko „Nad
Śnieżnymi Kotłami”. W 1944 roku Luftwaffe zorganizowało tam stację radiolokacyjną, a po II Wojnie
Światowej w 1960 roku wybudowano stację linii radiowych, co umożliwiło pokaz transmisji z letnich Igrzysk
Olimpijskich w Rzymie. W chwili obecnej RTON transmituje naziemną telewizję cyfrową w ramach
multipleksu telewizyjnego DVB-T. 

FOT. NR 7
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FOT. NR 9

FOT. NR 10

FOT. NR 8

Idę dalej Równią nad Śnieżnymi Kotłami po
drodze mijając Łabski Szczyt (czes. Violik)
1472 m n.p.m. od strony czeskiej (fot. nr 12) i
dochodzę do miejsca zwanego Česká budka.
Schodzę na stronę naszych południowych
sąsiadów szlakiem koloru żółtego i po
przejściu ok. 500m jestem u źródeł
europejskiej rzeki Łaba (czes. Pramen Labe)
1386m (fot. nr 13). Rzeki najdłuższej w
Czechach, jednej z najdłuższych w Europie
długości około 1200 km. 
W lecie to miejsce wygląda o wiele ciekawiej
ponieważ samo symboliczne źródełko
otoczone jest ocembrowaną studnią z
dopływem i odpływem wody, a na skarpie
widnieją herby wszystkich 26 największych
europejskich miast, przez które Łaba
przepływa m.in. Pardubice, Drezno, czy
Hamburg. Teraz to miejsce jest zasypane
śniegiem... Wracam na stronę polską i
zimowym przebiegiem szlaku (fot. nr 14) tzw.
Czeską ścieżką schodzę do schroniska PTTK
„Pod Łabskim Szczytem” (fot. nr 15) po drodze
mijając Mokre Rozdroże 1260m. Tu robię
dłuższą przerwę na popas, można się
„rozpłaszczyć”. Nie ma tu hotelowych
zwyczajów i zbędnych luksusów, natomiast
znajduje się tu wygodna sala biesiadna i
pokoje w stylu górskiego domu.

FOT. NR 11 FOT. NR 12

FOT. NR 13

FOT. NR 14



FOT. NR 15
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Schronisko jest jednym z najstarszych w Karkonoszach, bo powstało w czasie wojny 30-letniej (1618-1648)
jako buda pasterska lub leśniczówka dając schronienie wędrowcom. Najstarszy rysunek z 1780 roku
przedstawia prostą budowlę o konstrukcji zrębowej z naczółkowym dachem krytym gontem
charakterystycznym dla architektury sudeckiej. Stąd do Jagniątkowa szlakiem czarnym to 2 godziny.
Zszedłem z grzbietu to i wiatr ucichł i zrobiło się nieco cieplej (fot. nr 16). Po drodze mijam Wysoki Most
800 m. Za Trzema Jaworami 648 m skręcam w prawo w drogę pod reglami i europejskim szlakiem
rowerowym ER-2 wracam do szlaku niebieskiego tuż przy parkingu na ul. Myśliwskiej. Trasa nieco ponad
20 kilometrowa, czas przejścia ok. 7-7,5 godz. (fot. nr 17).

Tomasz Michalski

FOT. NR 17

W zimie po górach też można wędrować, ale potrzeba odpowiednio przygotować się. Zwłaszcza w
wysokich partiach. Termos z gorącą herbatą, naładowany telefon, raczki to zestaw obowiązkowy. Gdy
mocno wieje przydatne są nawet okulary ochronne. 
Na wycieczkę polecam wybrać się w słoneczny dzień, ponieważ na trasie znajduje się kilka punktów
widokowych (np. Paciorki, Śnieżne Kotły), a i sama wędrówka będzie przyjemniejsza.

FOT. NR 16
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Lando – miejsce, gdzie spotyka się natura,
architektura i pasja… to nie tylko puste słowa, czy
chwytliwy slogan – to po prostu prawda. Opisując
Lando należy zwrócić uwagę na jego interesujące
położenie – pomiędzy polami, lasami, a Repeckim
Parkiem – wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO.
To właśnie tam znajduję się słynna na całą Polskę, a
teraz również i Europę Sztolnia Czarnego Pstrąga.
Lando położone jest na terenie gminy Zbrosławice,
słynącej z tradycji jeździeckich, tuż przy samej
granicy z Tarnowskimi Górami – dzięki temu, choć
jedynie z nazwy – możemy nawiązać do nazwy,
formuły Korony Gór Polski. Co prawda, położenie na
niewielkim wzniesieniu też jest dobrym pretekstem
nawiązującym do tej zacnej inicjatywy.

Lando – miejsce w Tarnowskich
G�rach na szlaku pomiędzy

Sudetami, a Karpatami

Sam kompleks, którego nazwa może sama w sobie
być lekko myląca – Ośrodek Jeździecki – to przede
wszystkim konie, duża nowoczesna stajnia
pensjonatowa ze wspaniałą infrastrukturą jeździecką,
dużą halą i nowoczesnymi placami. Ważną rolą
działalności są również miejsca na eventy, wesela,
śluby plenerowe, konferencję, a uzupełnieniem tych
działalności jest nieduży, komfortowy hotel.

Działalność kompleksu sportowo – rekreacyjno –
bankietowego Lando położonego na 25 ha
realizowana jest na pięknie zadbanych, zielonych
terenach. Jest to idealne miejsce na odpoczynek.
Znajdują się tu oprócz infrastruktury jeździeckiej
czy konferencyjno – bankietowej tereny służące
wypoczynkowi i relaksowi. Na tym terenie znaleźć
można dwa stawy z bujną roślinnością,
ławeczkami i pergolami.
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Sport to jedno z oblicz jeździectwa – drugim jest
rekreacja. Nasza stajnia nastawiona jest zarówno na
treningi zawodników sportowych, jak też dla osób
pasjonujących się końmi, jeździectwem i traktujących
ten sport jako swoją działalność rekreacyjną. W tej
chwili na terenie Lando w pensjonacie dla koni
znajduje się około 60 koni, będących pod
profesjonalną opieką i obsługą dobrze wyszkolonej
kadry pracowniczej.

Lando to miejsce, które znajduje się na trasie
między Sudetami, a Karpatami, w którym można
zatrzymać się również tylko na sam nocleg.
Bliskość węzła autostrad A1 i A4 (prowadzącej z
dolnego śląska w kierunku małopolski) nadaje się
idealnie na nocleg i przerwę w wyprawie dla
zdobywców kolejnych szczytów. Ci zaś, którzy
zgromadzili już komplet 28 najwyższych szczytów,
pragnących poddać się weryfikacji na najbliższym
spotkaniu będą mogli to właśnie w lutym uczynić w
Ptakowickim Ośrodku Jeździeckim Lando. 

Lando to także sale konferencyjno – weselne,
urozmaicone pod kontem wystroju i wielkości.
Dzięki temu można zorganizować różnej wielkości
przyjęcia, konferencje, szkolenia – od 20 os.
poczynając na 160, a nawet 200 os. kończąc.
Korzystając z okazji tej infrastruktury jak i zaplecza
gastronomiczno - hotelowego w lutym 2022 roku w
Lando odbędzie się Międzywyprawowe
Stacjonarne Posiedzenie Loży Zdobywców. 

Lando to miejsce, gdzie organizowane są rok do roku
różne imprezy rozrywkowe i sportowe. Byliśmy
gospodarzami festynów rodzinnych, dużych imprez
firmowych, jak też zawodów jeździeckich –
skokowych i powożeniowych. W 2021 roku odbyły się
po raz pierwszy w historii Polski Drużynowe
Międzynarodowe Zawody w Powożeniu – CAIO 4*,
gdzie rywalizowały ze sobą reprezentacje Polski,
Czech, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Słowacji.
Wśród grona zawodników w swojej historii gościliśmy
reprezentantów Niemiec, Rosji, Litwy, Estonii,
Luksemburga, Węgier i wielu innych europejskich
krajów. Od 2017 roku na terenie Lando odbyły się
łącznie 4 razy Mistrzostwa Polski w Powożeniu
Zaprzęgami Parokonnymi, Zawody w Powożeniu CAI
3*, ponad 30 razy rozgrywane były zawody
regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez
przeszkody oraz raz w 2019 roku – pierwszy raz od
bardzo dawna Ogólnopolskie Zawody 2* w Skokach
przez przeszkody, gdzie rywalizowała elita
zawodników tej dyscypliny.

 
Remek Szeja
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25 - lecie 
Korony G�r Polski

20 sierpnia wspólne zdobycie wszystkich
szczytów jednego dnia, o jednej godzinie

   Rok 2022 jest szczególnie ważnym rokiem dla
Korony Gór Polski oraz klubu jej zdobywców. Jest
to jubileuszowy rok, w którym wszyscy razem
obchodzimy 25-lecie istnienia KGP. Wszystko
zaczęło się 13 grudnia 1997 roku na spotkaniu
inauguracyjnym, na którym oficjalnie powołano
Koronę Gór Polski oraz klub jej zdobywców.
Twórcami obecnie znanego zestawienia szczytów
byli ówcześni pracownicy Uniwersytetu
Warszawskiego dr Wojciech Lewandowski oraz dr
hab. Marek Więckowski. To właśnie tych dwóch
honorowych członków Klubu Zdobywców KGP stoi
za znanym nam wszystkim zestawieniem
szczytowym. Wszystko to zostało okraszone
programem zdobywania 28 szczytów, na którego
potrzeby wydawnictwo AMOS powołało Klub
Zdobywców Korony Gór Polski. Na czele klubu
stanął redaktor naczelny miesięcznika
krajoznawczo-turystycznego "Poznaj Swój Kraj" 
 Janusz Sapa. Dając klubowi miejsce na łamach
popularnego na owe czasy miesięcznika
turystycznego dał możliwość rozprzestrzenienia
wiedzy o istnieniu Korony Gór Polski. Tak właśnie
się zaczęła cała historia. Nikt w tamtych czasach
nie  myślał, że  zdobycie  KGP  stanie się celem dla 
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tak wielu turystów. Początkowo myślano, że
znajdzie się może kilkuset zakręconych, którzy
podejmą się tego wyzwania. Okazało się jednak, że
ziarno upadło na podatny grunt. Przez te ćwierć
wieku klub zrzeszył blisko 90 tysięcy osób
pragnących podjąć wyzwanie zdobycia Korony Gór
Polski. 
   Głównym, ale nie jedynym, punktem obchodów
25-lecia istnienia KGP będzie wspólne wejście na
wszystkie szczyty i zameldowanie się na nich o
godzinie 12:00 w dniu 20 sierpnia 2022 roku.
Takiego wyczynu udało nam się dokonać 5 lat temu
przy poprzedniej rocznicy. Spotkanie to będzie
koordynowane przez klub. Będzie możliwość
otrzymania pamiątkowego dyplomu z tego dnia.
Będą zespoły koordynujące, które będą
odpowiadać za spotkanie na szczycie. W serwisie
www powstanie na ten cel specjalny system
zapisów, aby każdy kto chce odebrać swoją
pamiątkę mógł z łatwością zgłosić się na wspólny
wypad na jeden ze szczytów. Ze względu na fakt,
że na Rysy i tak w tym czasie idą tłumy ludzi, takich
zapisów na wspólne wejście na ten szczyt nie
przewidujemy. Z Morskiego Oka w tym dniu
wyruszy nasza reprezentacyjna ekipa.   



Rysy są oblegane tak mocno w tym okresie, że nie
ma za dużych możliwości na zrobienie wspólnego
zdjęcia na szczycie w licznej ekipie. Nadrobić to
mogą Ci, którzy wybiorą inny szczyt niż Rysy. W
zasadzie na każdym z nich nie mamy ograniczeń
co do limitu osób. Spotkanie organizujemy na
szczycie. Wchodzimy sami, ale... zespoły
wspomagające akcję z pewnością poinformują Was
skąd i o której godzinie startują. Na szlaku też
możemy  być razem. Nie ma więc obowiązku
wchodzić w jednej grupie, ale można się przyłączyć
do innych. Najważniejsze, że o 12:00 spotykamy
się na 28 szczytach wchodzących w skład Korony
Gór Polski. 
   Trudno powiedzieć czy impreza plenerowa w
postaci koncertu zostanie również zorganizowana i
w jakim terminie się odbędzie. Wszystko będzie
zależało od tego jak będą się kształtowały przepisy
związane z covid-19. Nadal nie zdecydowaliśmy się
na termin i miejsce ewentualnego zorganizowania
takiej imprezy. W zasadzie wciąż jesteśmy otwarci
na propozycje. Będziemy Was o wszystkim
informować w kolejnych numerach KGP. Zapisy na
wspólne wejście rozpoczną się pod koniec kwietnia. 
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   Obecnie wciąż są wolne miejsca na Lożę
Zdobywców w systemie wysyłkowym. Loża ta
odbędzie się w dniu 4 marca. Wtedy też w Pieninach
spotkają się członkowie Loży Zdobywców, aby
zweryfikować nadesłane pamiątkowe książeczki
klubowe. Zapisy na weryfikacje są otwarte do 15
lutego. Po tym terminie nadesłane książeczki będą
przekierowane na wakacyjne zdalne spotkania,
chyba, że klubowicz zdecyduje się skorzystać z
jednego z wcześniejszych spotkań stacjonarnych
spotkając się nie tylko z członkami Loży Zdobywców,
ale również z innymi klubowiczami, którzy tak licznie
się zjeżdżają na nasze klubowe spotkania. 
   

   Stacjonarne spotkanie w Ptakowicach jest w
pełni zajęte, a zapisy na nie ostatecznie zakończyły
się 15 stycznia. Jeszcze w tym tygodniu 26-
stycznia uruchomimy zapisu na spotkanie w
zachodniej części Polski. Spotkamy się w
Sulęcinie. Kto pamięta nasz I ZLOT GÓRSKI w
Andrzejówce, ten zna z pewnością zespół Trupięgi.
Jaco Filipek członek zespołu i dyrektor Domu
Kultury w Sulęcinie zaprosił nas i zaoferował
pomoc w zorganizowaniu spotkania
weryfikacyjnego w tej cudownej miejscowości. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
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RACZKI CZUPEL WYSOKA KOPA

Zima w górach zagościła na dobre. TOPR i GOPR bezustannie prosi o rozwagę informując
o zagrożeniach lawinami. Opady śniegu spowodowały, że szlaki są często nieprzetarte. 

Wybierając się na Szczelinic
Wielki należy pamiętać, że jak
co roku w zimie, wejście  na
ścieżkę dydaktyczną jest
oficjalnie zamknięte. Można
wejść jedynie na własną
odpowiedzialność! 

W skrzyneczce zamontowanej
w miesiącu styczniu na Czuplu
znajduje się bardzo ładna
pieczątka. Nie jest to pieczątka
klubowa, jednakże stanowi
potwierdzenie zdobycia tego
szczytu.

Przypominamy, że teren wokół
Wysokiej Kopy jest zamknięty.
Tablica z nazwą szczytu oraz
skrzyneczka z nową klubową
pieczątką  znajduje się 400 m
od wiatki na czerwonym szlaku
Głównego Szlaku Sudeckiego. 

Wiadomo�ci
ze szlaku

Wychodząc w góry zadbajmy o
bezpieczeństwo swoich dzieci.
Trzymanie dziecka za ręce
podczas górskiej wędrówki nie
zastąpi raczków. Pod śniegiem
często jest lód, szlaki na pozór
łatwe bywają niebezpieczne.

SZCZELINIEC �NIEŻKA SKALNIK

Wybierając się na Śnieżkę
należy sprawdzić nie tylko
warunki pogodowe, ale również
dostępność szlaków. Niektóre
szlaki w okresie zimowym są
zamknięte. Aktualne inf. na
stronie KPN.

Zasuwka w skrzyneczce na
Skalniku została wymieniona.
Na serwis czekają kolejne
skrzyneczki. Dbajmy o nie, aby
służyły nam jak najdłużej.



„Od dawna mnie omija Żmija. 
A cho� i ja omijam żmiję - Jako� żyję.”

- czyli żmija zygzakowata 
i jej tajemnice…
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Już sam Jan Brzechwa ostrzegał, by omijać żmije. Jednak udając się na łono natury trzeba się liczyć, że
możemy je spotkać, szczególnie na obrzeżach lasu i podmokłych łąkach, a także polanach. Kiedyś nawet
podbijając pieczątkę w Muzeum Dziejów Tylicza przesympatyczna Pani ostrzegała przed wężami właśnie
na trasie z Tylicza na Lackową… i faktycznie w zaroślach coś „podłużnego” mi przemknęło błyskawicznie
przed nogami!

W Polsce występuje w kilku odmianach barwnych: czarna,
brązowa z czarnym zygzakiem oraz szara (popielata) z
czarnym zygzakiem. Ten charakterystyczny zygzak, który
nie jest widoczny u form melanistycznych, to tzw. „wstęga
kainowa”. Przykładem formy melanistycznej jest czarna
odmiana żmii. Co charakteryzuje żmije? Jej głowa jest płaska
i kształtem przypomina trójkąt, wyraźnie oddzielona od reszty
ciała, bowiem ciało zwęża się w kierunku głowy. Na głowie
natomiast jest znak przypominający X, Y lub V. Ponadto
żmija ma pionowe źrenice, ale lepiej nie patrzmy w jej oczy
zbyt długo, bo mogą nas zahipnotyzować.

Żmija zygzakowata, czyli Vipera berus, to gatunek
jadowitego węża z rodziny żmijowatych i na dodatek jest
jedynym jadowitym wężem w Polsce. Długość ciała żmii
dochodzi nawet do ok. 80-90 cm. Jej masa maksymalna to
ok. 0,17 kg. Żmija zygzakowata jest gatunkiem chronionym,
objętym częściową ochroną gatunkową. W celu ich ochrony
ustanowiono zakaz umyślnego zabijania i okaleczania, zakaz
chwytania, przetrzymywania, niszczenia siedlisk, schronień,
a także umyślnego płoszenia i niepokojenia żmij.

Gdzie możemy spotkać te fascynujące węże? Występuje
w Polsce na całym obszarze. Spotykana jest najczęściej na
obrzeżach lasów, podmokłych łąkach czy polanach leśnych.
Żmija zygzakowata lubi siedliska o chłodnym mikroklimacie,
jak np. torfowiska. Idealna dla niej kryjówka to gęste zarośla,
szczeliny skalne, wykroty i korzenie drzew, a także nory
gryzoni. Można je zobaczyć wygrzewające się na
kamieniach, często też na ścieżce lub drodze, dlatego przy
słonecznej pogodzie szczególnie należy uważać i patrzeć
pod nogi.
Jaką dietę stosują? Ich głównym pokarmem są małe ssaki owadożerne (np. ryjówki, krety) oraz gryzonie
(myszowate, nornikowate). Polują również na żaby, jaszczurki, pisklęta ptaków i owady (prostoskrzydłe,
biegaczowate). Młode osobniki odżywiają się przede wszystkim owadami, ślimakami, dżdżownicami,
młodymi płazami i jaszczurkami.



42

Żmija zygzakowata jest gatunkiem jajożyworodnym, stąd
pochodzi nazwa łacińska Vipera. W październiku zapadają w
sen zimowy, a budzą się z niego w marcu. Okres godowy
przypada na miesiące kwiecień-maj. Podczas godów samce
toczą rytualne walki tzn. walczące osobniki oplatają się wokół
siebie – unoszą przednie części do góry i każdy z nich usiłuje
przygnieść przeciwnika do ziemi – zupełnie jak w zapasach.
Zaloty i sama kopulacja są długotrwałe, bowiem trwają kilka
godzin. Samica składa latem w okresie miesięcy sierpień-
wrzesień ok. 5-15 jaj, z których wykluwają się młode
uwalniając się z osłonek jajowych. Młode osobniki są od
początku zupełnie samodzielne.

Żmije, jeśli zostaną zmuszone do obrony, ich ukąszenie
często, bo w 30–60% przypadków, jest suche tj. bez
wstrzyknięcia jadu. Oczywiście podczas kąsania żmija może
wprowadzić w organizm człowieka jad. Jad żmii
zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o różnorakim
działaniu: uszkadzającym układ nerwowy, powodującym
martwicę tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi, zmiany
rytmu pracy serca. Najbardziej niebezpieczne są zranienia w
okolicy szyi i twarzy – wówczas jad przemieszcza się bardzo
szybko w krwiobiegu. Zazwyczaj jednak ukąszenia dotyczą
stóp i łydek oraz dłoni i przedramion.
Żmije prowadzą dzienny tryb życia. Zasadniczo nie atakują
człowieka. Najczęściej ucieka przed napastnikiem, atakuje w
sytuacji, gdy jest osaczona i czuje się zagrożona albo, gdy
ktoś ją niechcący nadepnie czy na niej usiądzie. Wówczas
może ukąsić. Najpierw jednak zazwyczaj głośno syczy, aby
wystraszyć napastnika, stosunkowo rzadko kąsa.

Następstwa pokąsania zależą od wielu czynników tj. miejsca
zranienia, ilości wprowadzonego jadu do organizmu w
stosunku do masy ciała, a także stanu zdrowia osoby
poszkodowanej, jej kondycji i ewentualnego uczulenia
poszkodowanego na składniki jadu. Z kolei ilość
wstrzykniętego jadu zależy od głębokości wbicia zębów i
przecięcia skóry, stopnia wypełnienia gruczołów jadowych,
rozmiaru gada i poziomu jego rozdrażnienia.

Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób
starszych, jak również osób z chorobami układu krążenia, ale
także poszkodowanych będących pod wpływem alkoholu.
Jednakże nie jest śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowego
dorosłego człowieka, który powinien ukąszenie przeżyć bez
większych komplikacji. Śmiertelność po ukąszeniu żmii jest
oceniana na ok. 1%. 

Jeśli jednak mamy już tego pecha i dochodzi do ukąszenia… jak je wówczas rozpoznać? W miejscu
ukąszenia przez żmiję na skórze zostają charakterystyczne niewielkie, symetryczne i przekrwione ranki –
dwa ślady po zębach jadowych – w odległości ok. 1 cm od siebie. Odczujemy też miejscowy ból, ale
czasem możemy nie być do końca świadomi ukąszenia, bo odczujemy tylko lekkie uderzenie.
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zaczerwienienie i zasinienie,
narastający obrzęk, może być nawet większy niż miejsce 

drętwienie, uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia skóry,
zawroty i bóle głowy,
nudności i wymioty, biegunka, ból brzucha,
przyspieszenie tętna,
zaburzenia oddychania, uczucie lęku,
spadek ciśnienia krwi,
wybroczyny i surowicze pęcherze,
obrzęk węzłów chłonnych,
niebieskawe przebarwienie wzdłuż ukąszonej kończyny,
nadmierna potliwość i pragnienie,
gorączka,
senność, zaburzenia świadomości,
często występująca utrata przytomności i nasilone
powyższe objawy u dzieci,
u osób uczulonych na pewne składniki jadu obok
bezpośredniego działania toksycznego, jad może
wywoływać reakcję alergiczną: od pokrzywki, przez
obrzęk krtani aż do wstrząsu anafilaktycznego, a jest to
sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia.

Jeśli wąż wstrzyknął jad, to dodatkowo mogą wystąpić:

      ukąszenia,

Jeśli do około 10 minut od kontaktu ze żmiją nie pojawi się
ani obrzęk, ani zaczerwienienie w okolicy ukąszenia, można
podejrzewać, że jad nie został wpuszczony. Uff, mamy wtedy
większego farta! Jednak nie możesz zazwyczaj w 100 %
stwierdzić, czy doszło tylko do ukąszenia suchego, zawsze
zakładaj, że jad został wstrzyknięty. Ocenę pozostaw
personelowi medycznemu!

podstawa to zachować spokój, bowiem niepokój i
wzmożona aktywność ruchowa mogą pogorszyć stan
zdrowia poszkodowanego,
jeśli żmija nie uciekła w gąszcz krzaków, oddal się, aby
uniknąć kolejnego ataku,
należy unieruchomić miejsce ukąszenia,
należy ograniczyć do minimum ruchy, ewentualnie
poruszać się powoli, żeby jad wolniej rozprzestrzeniał się
po organizmie,
jeśli to możliwe należy umieścić zranioną kończynę
poniżej poziomu serca,
jeśli ukąszenie nastąpiło np. w rękę należy zdjąć
poszkodowanemu zegarek lub biżuterię,

Co robić jak już zostaliśmy ukąszeni? Oto kilka rad:

jeśli masz na sobie obcisłą lub krępującą odzież, postaraj się ją w miarę możliwości zdjąć z ukąszonej
okolicy,
należy przemyć ranę czystą szmatką (najlepiej wodą z mydłem), aby usunąć jad i bakterie ze skóry,
można w miejscu ukąszenia założyć jałowy opatrunek, jeśli taki posiadamy ze sobą,
na ranę można położyć zimny okład, aby zmniejszyć obrzęk,
po ukąszeniu przez żmiję wskazana jest wizyta w szpitalu lub wezwanie służb ratowniczych.
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Dlaczego potrzebujemy fachowej pomocy medycznej? Może się okazać, że konieczne będzie podanie
surowicy, czyli antytoksyny jadu żmij, która zawiera swoistą końską immunoglobulinę G. Surowicę powinno
się podać najpóźniej do 6 godzin od ukąszenia. U kobiet w ciąży i dzieci antytoksynę podaje się nawet po
wystąpieniu łagodnych objawów, bowiem podczas ukąszenia otrzymują one większą dawkę jadu na
kilogram masy ciała. Przy łagodnych i umiarkowanych objawach zatrucia jadem zwykle stosowane jest
leczenie przeciwbólowe i przeciwwymiotne, natomiast osobom z obrzękiem podaje się leki
przeciwhistaminowe. Wskazany też jest zastrzyk chroniący przed tężcem. Ponadto istnieje możliwość
wystąpienia opóźnionej reakcji na jad, a mając na względzie możliwość martwicy, należy zawsze zasięgnąć
pomocy medycznej przy potwierdzonym ukąszeniu żmii.

zbliżanie się do węża – nie próbuj go złapać ani zabić,
nacinanie rany, wyciskanie i wysysanie jadu – może to spowodować uszkodzenie naczyń, krwawienie
lub zakażenie,
zakładanie opaski uciskowej (może to zwiększyć ryzyko martwicy tkanek),
przyjmowanie leków np. aspiryny, ibuprofenu, ponieważ mogą one nasilać krwawienie.

Ponadto pamiętajmy, że w przypadku ukąszenia przez żmiję, niewskazane jest:

Odpowiedni ubiór to podstawa. Załóż spodnie z długimi
nogawkami, najlepiej wykonane z materiału typu rip-stop.
Wysokie obuwie, czyli buty za kostkę. Najbezpieczniejsze
będą wysokie kalosze lub solidne trzewiki – najlepiej
skórzane. Żmija najczęściej atakuje na wysokości kostki,
więc twarde i wysokie buty powinny zminimalizować
ryzyko ukąszenia znacząco. Sandały lub inne otwarte
obuwie jest niewskazane.
Przed zbieraniem owoców runa leśnego, załóż rękawiczki
i bluzkę z długim rękawem.
Jeśli w miejscu występowania żmij są z Tobą dzieci, pilnuj
ich, bowiem powinny poruszać się za dorosłymi.
Chodząc po lesie, biegając po łące, siadając na trawie,
kłodzie drzewa czy kamieniu, bądź przygotowany na
spotkanie ze żmiją. Patrz pod nogi, obserwuj otoczenie i
zachowuj spokój oraz ostrożność.
Jeżeli podczas spaceru napotkasz wygrzewającą się
żmiję, zostaw ją w spokoju. Wycofaj się spokojnie lub
obejdź miejsce, w którym leży. W żadnym wypadku nie
należy drażnić gada, czy próbować dotykać.
Idąc, stawiaj głośno kroki, bowiem wibracje, które w ten
sposób powstają, będą ostrzeżeniem dla żmii, która się
po prostu oddali w bezpieczne miejsce.

Jak można ograniczyć ryzyko ukąszenia? Wystarczy
stosować kilka poniższych zasad:

Żyjmy w zgodzie z naturą, żmije to piękne gady, które nie będą stanowiły dla nas zagrożenia, jeśli
zachowamy ostrożność. Jeśli będziemy mieli szczęście, może gdzieś w Bieszczadach czy Beskidzie
Niskim, uda nam się je uchwycić w obiektywie aparatu.

Tradycyjnie przypominam, że artykuł nie stanowi konsultacji medycznej. Jeśli żmija Cię zaatakowała,
bezwzględnie skonsultuj się ze specjalistą, który udzieli Ci pomocy medycznej.

Artykuł opracowano na podstawie poniższych źródeł:
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmija_zygzakowata
https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/gady/zmija-zygzakowata
https://gorydlaciebie.pl/zmija-zygzakowata/
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/gdy-zaatakuje-zmija
https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/ukaszenie-przez-zmije-objawy-i-pierwsza-
pomoc,7056,n,192

Czarny Kot

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


Wujek dobra rada
"Mały rak, cho� mały był
też do przodu i też w tył
chodził tak jak inne raki
i nie robił z tego draki."

 
Ponieważ chodzenie w rakach wymaga trochę
więcej umiejętności i dedykowane jest już na
bardziej wysokogórskie, zimowe wyprawy, a i
moje doświadczenie w tej materii jest małe, to
dzisiaj kilka słów o raczkach i innych
nakładkach antypoślizgowych. Tak jak ostatnio
opisywane rakiety, raczki należą do
obowiązkowego wyposażenia na zimowe
wędrówki. W przeciwieństwie do rakiet,
zdecydowanie bardziej są dedykowane do
śliskich, pokrytych lodem czy też zmarzłym
śniegiem nawierzchni. Tu też rynek oferuje
spory wybór sprzętu. Najważniejszą cechą
odróżniającą wysokogórskie raki od raczków
jest to, że te drugie nie wymagają specjalnych
butów. Raczki dzięki "szkieletowi", który
wykonany jest najczęściej z gumy są
uniwersalne i pasują praktycznie na każde buty. 

1. Wielkość zębów - jeśli chcemy
wykorzystywać je na mniej wymagających
szlakach, a także na miejskich oblodzonych
chodnikach wybierzmy model z niewielkimi
kolcami (mogą być jedno lub wielozębowe).
Kolce rozmieszczone są na pasach gumowych,
często są też wymienne. Jeśli wybierasz się na
poważniejsze szlaki górskie, to zęby muszą być
już większe. Są one połączone systemem
łańcuszków i innych stalowych elementów.
Raczki z większymi zębami mają też często
pasek zapinany na rzep, którym mocujemy je w
przedniej części buta.
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2. Oczywiście najlepiej raczki przymierzamy na buty, z
którymi będziemy je używać. Chodzi nie tylko o rozmiar,
ale też o łatwość zakładania. Może się zdarzyć, że
będziemy je zakładać w trudnych warunkach.
3. Ważne też, aby miały dosyć wysoki zapiętek, tak
aby z tyłu zachodziły jak najwyżej, co zapewni dobre ich
trzymanie na bucie. Dobrze, jeśli na czubek buta też
można je naciągnąć dosyć głęboko. Jeśli wyposażone
są w większe zęby, to pasek zapinający na rzep w
przedniej części buta jest obowiązkowy.
4. Jeśli kupujemy raczki z mniejszymi zębami, to
zwróćmy uwagę czy zęby są też na pięcie. Często są
one umiejscowione tylko pod przednią częścią stopy.
Nie ma nic gorszego niż "uciekająca" pięta na
oblodzonej powierzchni.
5. Tak jak przy rakietach kijki trekkingowe zdecydowanie
ułatwią nam zimowe wędrówki.

Zbyszek

Życzę Wam miłego raczkowania.

Na co tym razem zwracamy uwagę? 

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

Już 14 lutego rozpoczynamy IV edycję
klubowego konkursu fotograficznego
ZAKOCHANI W GÓRACH 2022. Podobnie
jak w poprzednich latach czekamy na
Wasze zdjęcia z romantycznych chwil w
górach. Walentynkowy konkurs
fotograficzny skierowany jest do członków
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Szczegóły konkursu niebawem na
klubowej stronie kgp.info.pl i klubowym
fanpage.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały
w klubowej zabawie.

Zakochani w g�rach
Walentynkowy 

konkurs fotograficzny

Ubiegłoroczni Zwycięzcy konkursu

Kolejny konkurs przed nami.



Start

                Labiryntowa kolorowanka

Stop
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                 Krzyż�wka z hasłem

1 .
2 .

3.
4.

5.
6.

7 .
8.

9.
10.

11 .
12.

13.
14.

15.
16.

Szwajcarka
Kolor jednego z jeziorek na zboczach Wielkie Kopy w Rudawskim Parku Krajobrazowym,
powstałego po zalaniu wyrobiska "Nadzieja"
Odbiera wody z rzeki Bóbr 
W cieniu jakiego pasma gór leżą Rudawy Janowickie 
Kolor Głównego Szlaku Sudeckiego
Kopalnia dolomitu w pobliżu Przełęczy Rudawskiej
Miejscowość z największym w okolicy żwirowiskiem u stóp Gór Sokolich 
Najwyższy szczyt Rudaw Janowickich 
Główny budulec zachodniej części Pasma Rudaw Janowickich
Drugi co do wysokości szczyt Gór Sokolich (642 m n.p.m.) 
Przełęcz ograniczająca Rudawy Janowickie od południa  
Przeważający drzewostan Rudawskiego Parku Krajobrazowego 
Ruiny zamku na terenie Rudaw Janowickich 
Rodzaj nietoperza zamieszkującego stare sztolnie w Rudawach Janowickich
Jedna z formacji skalnych przy niebieskim szlaku w kierunku Szwajcarka 
Kotlina oddzielająca Rudawy Janowickie od Gór Kamiennych 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



Wyniki konkursu 
z numeru 11/2021

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Robert BaranRobert BaranRobert Baran

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 11/2021

ZAGADKA NUMERU
Ślężą - Dom Turysty widziany z tarasu
przy Kościele.

ŚWIĄTECZNE REBUSY
Czapla, Chałwa, Kołacz,
Malinka, Sarenka

 

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA
 1. Mikołaj, 2. Lampki, 3. Gwiazda, 4. Dzwonek, 5. Prezenty, 6. Płatek, 7. Aniołek



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

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

dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

 Do klubowych rekomendowanych obiektów
 w miesiącu styczniu dołączył:

 Apartament Jedlinka 
w Jedlinie-Zdrój

 


