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Spis tre�ci



   Do Waszej dyspozycji oddajemy lutowy numer
klubowej gazety podróżniczej KGP. Kolejny numer
stworzony przez klubowiczów pełnych górskiej pasji,
chcących się jednocześnie podzielić wrażeniami ze
swoich podróży. Każdy numer miesięcznika jest
przygotowywany z największą starannością.
Wszyscy się mocno angażujemy, aby artykuły były
przedstawione Wam w sposób jak najbardziej
rzetelny. W końcu pracami redakcyjnymi nie zajmują
się profesjonalni dziennikarze. To jest owoc pracy
wielu klubowiczów. 
Szczególnie należy podziękować naszej klubowej
redaktor Joannie Prorok, której determinacja i
olbrzymie zaangażowanie doprowadziły do
powiększenia się rodziny osób piszących w
klubowym miesięczniku.
Często to właśnie Asia nas wszystkich piszących
mobilizuje do działania i terminowego przesłania
artykułów. Następnie przechodzimy do procesu
składania numeru. Zadanie to  wymaga wielu godzin 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

pracy, a czasami musimy konsultować się z
autorami artykułów w celu dokonania korekty np.
skrócenia tekstu lub jego modyfikacji. Jako
amatorskie pismo staramy się unikać artykułów,
które powinny być pisane przez profesjonalistów.
Jeżeli jednak znajdą się takie osoby np. ratownicy
górscy, którzy będą chcieli na łamach naszego
pisma podzielić się swoją wiedzą i przekazać nam
rady, jak się zachować w sytuacjach zagrażających
życiu w górach to z wielką przyjemnością
opublikujemy ich artykuł w klubowej gazecie. 
   W tym numerze długo wyczekiwany Wywiad
numeru z naszym 20-krotnym Zdobywcą KGP
Jerzym Siłuchem. Wspaniały gość i wielki przyjaciel
klubu. 
Do tego mnóstwo opisów wybranych szlaków KGP.
Nowy cykl Z biletem w plecaku, czyli jak
podróżować bez samochodu. Dużo informacji,
serdecznie zapraszamy do lektury. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 12

Kłodzka Góra z Przełęczy Kłodzkiej
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SYMBOL KŁODZKIEJ GÓRY

   Kłodzka Góra do niedawna uchodziła za jeden z najbardziej
odludnych szczytów Korony Gór Polski. Nawet w letni
weekend rzadko spotykało się tu turystów, częściej, jeśli już,
to grzybiarzy. Do niedawna - ponieważ po otwarciu nowej
wieży na szczycie, sytuacja diametralnie się zmieniła. Czy na
lepsze? 
Na pewno większa ilość turystów, wzrost popularności
regionu to przypływ pieniędzy i szansa dla okolicznych
pensjonatów, barów i zajazdów. 
   Wieża widokowa obecnie jest celem nie tylko dla turystów
górskich. Chętnie odwiedzają ten szczyt mieszkańcy
pobliskich gmin i miejscowości. Turyści wchodzący na wieżę
widokowa są liczeni za pomocą specjalnego systemu
pomiarowego. Na szczycie jest kilka miejsc ogniskowych, a w
ciepłe słoneczne dni roznosi się zapach pieczonej kiełbasy. 
   Atrakcyjności terenu dopełnia tzw. "Pętla Kłodzka" czyli
wybudowana na zboczach Kłodzkiej Góry ścieżka rowerowa
typu singletrack. To specjalnie zaprojektowana
jednokierunkowa, wąska trasa, wiodąca głównie przez las.
Zgodnie z regulaminem dopuszcza się korzystanie ze ścieżki
turystom pieszym.
Jeżeli szukacie ciszy i spokoju warto wyruszyć na Kłodzką
Górę w pochmurny dzień lub poza weekendem.

   Kłodzka Góra to nasz koronny szczyt i
zdobyć go należy. Przekonacie się, że trasa,
mimo braku widoków jest urokliwa.  Naszą
wędrówkę rozpoczynamy na Przełęczy
Kłodzkiej. Przełęcz Kłodzka (483 m n.p.m.)
oddziela Góry Bardzkie od Gór Złotych oraz w
szerszym zakresie – Sudety Środkowe od
Sudetów Wschodnich. Przebiega tędy droga
krajowa nr 46. Jest tu wiata i niewielki parking.
W czasach „przedwieżowych” zazwyczaj pusty
i w zupełności wystarczający. Obecnie auta
zajmują również placyk wykorzystywany przez
leśników do składowania drewna oraz sporą
część łąki po drugiej stronie ulicy.PRZEŁĘCZ KŁODZKA
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WIDOK Z WIEŻY NA KŁODZKIEJ GÓRZE
 

  Przed nami do zdobycia jeszcze Grodzisko
oraz Jelenia Kopa. Nie będzie już jednak aż
tak stromo. 
Przy rozwidleniu o nazwie Trzy Granice,
ponad koronami drzew dostrzeżecie już
kopułę wieży.
Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze ma
całkowitą wysokość 35 m, górna platforma
wznosi się ponad 30 m nad ziemię. Można z
niej podziwiać panoramę całych gór
Bardzkich, a także Orlickich, Sowich i
Masywu Śnieżnika. Przy dobrej pogodzie
widać nawet Karkonosze oraz Wrocław.

POCZĄTEK SZLAKU NA KŁODZKĄ GÓRĘ

   Oczywiście najbardziej charakterystycznym punktem na szczycie do zrobienia zdjęcia jest sama wieża
widokowa. Jesienią 2019 roku wylane zostały fundamenty pod wieżę, a wraz z rozpoczęciem prac
budowlanych przeniesiony został słupek z tabliczką i metalową skrzyneczką. Kilka miesięcy później
zmieniono tabliczkę i obok starego słupka ustawiono drugi z nazwą szczytu Kłodzka Góra. 
28 sierpnia 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie wieży widokowej. 
Na szczycie Kłodzkiej Góry charakterystyczna jest również tablica upamiętniająca wieloletniego ratownika
GOPR, Przewodnika Sudeckiego i miłośnika Sudetów - Władysława Biskupa, zamontowana 25 czerwca
2021 roku.  
Od września 2021 roku na szczycie Kłodzkiej Góry znajduje się klubową skrzyneczkę z nową pieczątką.

  Ruszamy szlakiem niebieskim i od razu
czeka nas dość strome podejście na
Podzamecką Kopę (615 m n.p.m.). W ogóle
na trasie czeka nas kilka podejść i zejść,
niektórych dość stromych. Wyznaczono też
drogę trawersującą te wzniesienia, wygodną
nawet dla rowerzystów, pozbawioną jednak
całkowicie uroku. 
Po dość stromym podejściu, nieco zdyszani
stajemy na szczycie Podzameckiej Kopy.
Szczyt jest całkowicie zarośnięty. Zresztą
praktycznie cała trasa niebieskiego szlaku
przebiega w lesie. Co z pewnością dodaje
uroku zimowym wędrówkom.

TABLICZKI SZCZYTOWE  2013 I 2016 ROK
 

AKTUALNE TABLICZKI SZCZYTOWE
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TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA WŁ. BISKUPA
 

   Z inicjatywy Grupy Sudeckiej GOPR oraz Oddziału
PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, żółty szlak
turystyczny przebiegający z Kłodzka na Kłodzką
Górę otrzyma  imię Władysława Biskupa. 

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

   Trasa z Przełęczy Kłodzkiej na szczyt Kłodzkiej Góry zajmuje około 1h 20min. Do pokonania mamy
ponad 330 metrów w pionie. Alternatywą dla tej trasy są dwie inne, nieco dłuższe. Jedna prowadząca na
szczyt z Przełęczy Łaszczowa (od strony Barda Śląskiego), a druga z punktu widokowego Kukułka (od
strony Kłodzka). W obu tych miejscach są niewielkie parkingi.
   Do atrakcji tego rejony zaliczyć należy na pewno twierdze w Kłodzku i Srebrnej Górze, kopalnię złota w
Złotym Stoku oraz Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku.

   Dojście do szczytu ułatwia dziś nie tylko widoczna
z daleka wieża, ale również kierunkowskaz na
skrzyżowaniu ze szlakiem żółtym. W przeszłości
wielu turystów przez pomyłkę skręcało tu w prawo w
kierunku, co prawda wyższego o 7 m szczytu o
nazwie Szeroka Góra, ale pozaszlakowego. Na
mapach turystycznych do dzisiejszego dnia nie ma
wyznaczonej oznakowanej trasy na ten szczyt.



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
uzyskasz do 25% zniżki 

na zimowe szkolenia 
w Beskidach, Sudetach i Tatrach.
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Kursy zimowej 

Kursy lawinowe
Kursy skiturowe
Kursy wspinaczki skalnej

Szkoła Górska REP

      turystyki wysokogórskiej

Szkolenie skiturowe 
Wycieczki na skiturach 
Wypożyczalnia sprzętu

Freetours.pl

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


Wyszukiwarka noclegów
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Porady praktyczne dla klubowiczów

Wykaz szczytów – propozycje tras na każdy ze szczytów Korony
Gór Polski, jak również zdjęcia przedstawiające charakterystyczne
miejsca na szczycie, w których warto zrobić swoją pamiątkową
fotografię.
Pieczątka KGP – gdzie? – zbiór miejsc, w których uzyskamy
pieczątkę do książeczki KGP.
Obiekty – baza obiektów noclegowych i usług turystycznych, w
których nasi klubowicze na podstawie Klubowej Karty Górskiej
mogą otrzymać zniżki.

Zanim wyruszymy na górski szlak warto zajrzeć na klubową stronę
kgp.info.pl 
Tam bez trudu znajdziemy 3 bardzo przydatne zakładki:

Zakładka Obiekty przydatna będzie przede wszystkim tym, którzy
podczas kilkudniowej wycieczki planują zdobyć kilka sąsiadujących
szczytów, a może i także poszerzyć swoją wiedzę na temat zabytków
czy skorzystać z innych atrakcji turystycznych danej okolicy.
Tutaj, korzystając z filtracji należy wyszukać szczyt, na który
planujemy się wybrać. Wyszukiwarka znajdzie nam wszystkie
przypisane do tego szczytu obiekty noclegowe. Są to: schroniska
turystyczne, pensjonaty, apartamenty, niewielkie domki, ośrodki
wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne. 
Możemy zawęzić swoje poszukiwania zaznaczając opcje, które nas
interesują np. pole namiotowe czy możliwość pobytu z pieskiem.



JP

Do większości obiektów noclegowych dopasowane są po 3 szczyty,
do których dojazd samochodem zajmie nam max. 1 godzinę,
najczęściej jednak czas nie przekracza 40 minut podróży. 
Jeżeli nawet nie skorzystamy z żadnego z proponowanych
noclegów, możemy zorientować się, w jakiej miejscowości szukać
wygodnej logistycznie bazy noclegowej.
Gdy już znajdziemy obiekt spełniający nasze oczekiwania możemy
w kilku zdaniach zapoznać się z jego ofertą, udzielanymi zniżkami,
a także skorzystać z formularza i wysłać zapytanie o ceny i terminy.
Możemy też, korzystając z linka, przekierować się bezpośrednio na
stronę obiektu i poznać więcej szczegółów.
Powodzenia!

Jeśli znacie właściciela pensjonatu, hotelu lub gospodarstwa
agroturystycznego, który chciałby dołączyć do naszego
programu Klubowej Karty Górskiej prosimy o wiadomość na
klubowego maila.

ZAGADKA

ZGADNIJ GDZIE TO JEST ? -  odpowiedź
na pytanie wpisz jako komentarz na
klubowym Facebooku pod postem

bieżącego numeru KGP. 
Wśród pierwszych dziesięciu

prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę niespodziankę.
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Więcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
znajdziecie na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/



Podr�że kulinarne
„Nie ma bardziej szczerej miło�ci niż miło�� do jedzenia”.
George Bernard Shaw

Tak, lubię jeść, szczególnie dobre potrawy, przygotowane z miłością. Tym razem moje kubki smakowe
zamarzyły o wytrawnym placku…Od planu do realizacji była bardzo krótka droga. I tak powstała mączna
potrawa z bogatym nadzieniem ze szpinaku, sera, z nutą cebuli i chrupkimi pestkami słonecznika. To
świetne dane na każdą porę dnia, dobrze sprawdzi się również w podróży.

No to zaczynamy.
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Wytrawne ciasto ze szpinakiem i serem
Składniki:

 260 g mąki orkiszowej, pełnoziarnistej 
 100 g oliwy z oliwek/może być olej rzepakowy
 90 g przegotowanej, chłodnej wody
 1 jajko
 1 ½ łyżeczki octu jabłkowego
 70 g ziaren białego sezamu
 szczypta soli i pieprzu

Ciasto



 230 g liści szpinaku
 100 g cebuli
 3 zielone cebulki ze szczypiorkiem
 10 g oliwy z oliwek
 180 g twarogu wędzonego
 40 g sera bursztyn
 1 jajko
 1 białko
 1 - 2 gałązki natki pietruszki, świeżej (tylko liście)
 1 łyżka słonecznika łuskanego
 szczypta soli, pieprzu, papryki wędzonej i gałki muszkatołowej

Nadzienie szpinakowe

Do naczynia miksującego wsypałam mąkę, dodałam oliwę, wodę, jajko, ocet, sezam i przyprawy. 
Mieszałam kilka sekund do połączenia wszystkich składników. Ciasto można wyrobić ręcznie, ja lubię
mojego pomocnika i często z niego korzystam.
Ciasto przełożyłam na folię spożywczą, uformowałam kulę, zawinęłam w folię i odstawiłam do lodówki
na 30 min. 
W tym czasie wzięłam się za serce potrawy, czyli nadzienie szpinakowe. 

Ciasto orkiszowe
1.
2.

3.

4.

Przygotowanie:

Szpinak przełożyłam do gara, lekko podgrzałam, żeby liście straciły na objętości. Po kilku minutach
lekko zmiksowałam liście i przełożyłam na sitko, żeby odcisnąć płyn.
W tym czasie rozgrzałam piekarnik do temp. 190°C. 
Cebulę pokroiłam w kostkę, dodałam pokrojony szczypior i zielone cebulki.
Na oliwie lekko poddusiłam cebulę ze szczypiorkiem, do czasu, aż cebula zrobiła się szklista.
Dodałam odciśnięty z płynu szpinak.
Do lekko ostudzonej masy dodałam pokruszony twaróg i starty na tarce ser, jajko, białko,
poszatkowaną natkę pietruszki.
Dodałam przyprawy: sól, pieprz, wędzoną paprykę i gałkę muszkatołową.
Wszystkie składniki dokładnie wymieszałam (można je zmiksować, jeśli ktoś lubi jednolite nadzienie).

Nadzienie szpinakowe
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Przygotowałam arkusz papieru do pieczenia (ok. 40 x 40 cm) i oprószyłam go mąką. 
Schłodzone ciasto przełożyłam na papier i rozwałkowałam na okrąg (Ø ok. 35 cm). 
Ciasto razem z papierem przełożyłam na blachę do pieczenia. 
Na środek ciasta przełożyłam nadzienie szpinakowe, zachowując ok. 7 cm margines. 
Brzegi ciasta zawinęłam do góry, delikatnie docisnęłam, posmarowałam białkiem za pomocą pędzelka. 
Wierzch posypałam lekko prażonymi pestkami słonecznika. 
Piekłam 45 min (190°C). Upieczone ciasto odstawiłam na min. 10 min. 

Formowanie i pieczenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciasto świetnie smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno.
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Jako dekorację posłużyły mi pachnące i lekko słodkawe kiełki groszku.

Kasia



Wywiad numeru
Rozmowa z Jerzym Siłuchem o górskiej pasji

wpisanej w codzienne życie
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Twoja górska historia to materiał na książkę, ja
pokuszę się o krótki wywiad. Znamy się od wielu
lat, zawsze z wielkim podziwem patrzę na Twoją
aktywność górską. Jak zaczęła się Twoja
przyjaźń z górami?
- Po górach chodzę już ponad 60 lat. Miałem 4 lata,
gdy rodzice zabrali mnie pierwszy raz w góry. To
była Szrenica. O własnych siłach wszedłem, choć
warunki były ciężkie, było trochę zimowo, był mokry
śnieg i byłem cały przemoczony. Nie poddałem się,
rodzice chcieli mnie znosić na dół, ale nie dałem się
i zszedłem o własnych siłach. Od tego dnia zaczyna
się moja przygoda z górami.
Gdy miałem 8 lat zabrał mnie tata w Tatry i jak
zabrał to już wsiąkłem. Do 18 roku życia chodziłem
po górach turystycznie. Po skończeniu 18 lat
zapisałem się do klubu wysokogórskiego i zacząłem
się wspinać. Moją pierwszą instruktorką, która
uczyła mnie wspinaczki skałkowej była Wanda
Rutkiewicz - polska himalaistka i alpinistka. Gdy
zacząłem się wspinać to nie było już czasu na taką
zwykłą turystykę górską. To były już tylko góry
wysokie, co najmniej Tarty. W klasie maturalnej w
Tatrach spędzałem więcej czasu niż w szkole. Do
matury dopuszczono mnie dzięki wstawiennictwu
wychowawcy, który rozumiał i wspierał moją pasję.

Jerzy Siłuch

Wspinałeś się nie tylko w naszych polskich
Tatrach, ale również w Alpach w Masywie Mont
Blanc i wielu innych majestatycznych górach.
Dlaczego zrezygnowałeś ze wspinaczki
skałkowej?
- W pewnym momencie, gdy człowiek już ma na
grzbiecie trochę lat zastanawia się co dalej. Moi
partnerzy wspinaczkowi zrezygnowali ze
wspinaczki, niektórzy odeszli, nie miałem się z kim
wspinać i zacząłem znowu chodzić po górach
turystycznie. Wspinaczka skałkowa miała inne
priorytety, tam nieważne było wejście na szczyt tylko
pokonanie drogi, na przykład Zamarła Turnia od
Doliny Gąsienicowej to nic wielkiego, a od Doliny
Pięciu Stawów to już przepiękna ściana.

Pasjonat żeglarstwa, narciarstwa
Miłośnik historii
Przodownik Turystyki Górskiej PTTK
Członek i wieloletni przyjaciel Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski nr klubowy 2609
20-krotny Zdobywca Korony Gór Polski
Członek Loży Zdobywców Korony Gór Polski
Członek Klubu Czeskich Turystów



Rok 2012 to początek Twojej górskiej przygody
w Klubie Zdobywców Korony Gór Polski. Z
pewnością podobnie jak i ja nie przypuszczałeś,
że klub stanie się Twoim drugim domem,
będziesz miał tu tak wielu przyjaciół, znajomych.
- W Internecie przypadkowo trafiłem na Klub
Zdobywców Korony Gór Polski. Pomyślałem czemu
nie, na wszystkich tych szczytach już byłem z
wyjątkiem Skopca w Górach Kaczawskich.
Studiowałem we Wrocławiu, ale Góry Kaczawskie
wydawały mi się mało interesujące.
Gdy się zapisywałem to było 15-lecie klubu.
Założyciel klubu Janusz Sapa zaprosił mnie na
spotkanie z tej okazji do „Jodełki” w Świętej
Katarzynie. Nie bardzo miałem ochotę pojechać aż
na 3 dni w Góry Świętokrzyskie. No, ale jak w końcu
pojechałem na wyprawę to wsiąkłem jak wcześniej
w Tatry. Atmosfera cudowna, poznałem
fantastycznych ludzi Rysia Chmurę, Antka Kubika,
Mirka Bawolskiego. Zaprzyjaźniliśmy się.
Korona Gór Polski to miała być jednorazowa
przygoda. Miałem zdobyć Koronę raz i więcej tego
nie robić. Pierwszą Koronę zdobyłem w 3 miesiące.
Spodobało mi się i postanowiłem powtórzyć ją w
zimie. Mając doświadczenie wspinaczkowe nie
obawiałem się zimowego wejścia na Rysy. Nic mnie
nie ograniczało. Wspinałem się przez tyle lat, że
topografię Tatr miałem w małym palcu. Zdawałem
egzamin z topografii Tatr u Józefa Nyki (polski
alpinista, taternik, autor przewodników - przyp. red.)
i zdałem, a zdało tylko 4 z 30 kursantów. 
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Twój ostatni szczyt podczas zimowych przejść
Korony Gór Polski to Czupel, niepozorna górka
w Beskidzie Małym często polecana przez
klubowiczów na pierwsze zimowe wejścia z
dziećmi, Ciebie prawie pokonała. Jak to było?
- Jak się okazało to nie Rysy, a Czupel był moim
zimowym wyzwaniem. Wyjechałem z Warszawy w
nocy, żeby rano wyruszyć w góry. W nocy na
Śląsku spadł metr śniegu. Przyjechałem do
Wilkowic. Miałem rakiety śnieżne, ale uznałem, że
do schroniska spokojnie dojdę, a dalej są
wyratrakowane trasy biegowe, więc rakiety
zostawiłem w samochodzie. I rzeczywiście do
schroniska dotarłem bez problemu, a na górze
okazało się, że nic nie jest wyratrakowane, a śniegu
cała masa. Przejście jednego metra wymagało
ogromnego wysiłku. To już był marzec, a bardzo
zależało mi na zdobyciu wszystkich szczytów w
zimie. Nieco mniejszym wyzwaniem okazała się
jeszcze Lackowa, ale tam już miałem rakiety i raki,
które co jakiś czas zamieniałem.

Jesteś 20-krotnym Zdobywcą Korony Gór Polski
i choć osiągnąłeś pułap klubowych krotności
nadal chętnie wędrujesz po koronnych
szczytach. Jak do tego doszło, że uzbierało Ci
się aż tyle Koron?
Prowadziłem swoją firmę, dużo jeździłem po Polsce.
Gdy wyjeżdżałem służbowo to przy okazji szedłem
w góry. Zdobywając kolejne Korony Gór Polski
zdobywałem inne odznaki. Diadem Polskich Gór
zdobyłem z numerem 9, zdobyłem też Sudeckiego
Włóczykija numer 13, Dwutysięczniki Tatrzańskie to
numer 6. W projekcie "Zdobywamy Szczyty dla
Hospicjum" w Pszczynie przez lata byłem w
czołówce. Kolejne Korony to już często zdobywałem
z ludźmi z klubu, zawsze znalazł się ktoś kto mnie
namówił lub zaprosił na wspólny wyjazd. Były też
wyprawy klubowe, w których brałem udział.



We wrześniu 2019 roku Roman Jankowski
pomysłodawca Projektu „28 marzeń -
niepełnosprawni w drodze na szczyt” zwrócił się
do naszego klubu z prośbą o pomoc i wsparcie.
Zostałeś jednym z ambasadorów tego projektu
obok takich osób jak Justyna Kowalczyk, Kinga
Baranowska, Piotr Zelt czy Ireneusz Krosny. 
Jak wspominasz czas spędzony na górskich
szlakach z wychowankami i ich opiekunami z
Ośrodka Rehabilitacyjno -  Edukacyjno -
Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Działdowie?
- Jestem wiceprezesem fundacji zajmującej się
dziećmi niepełnosprawnymi w Przysusze, mając
doświadczenie zapaliłem się do tego projektu. Sam
miałem pomysły na różne wyjazdy górskie z dziećmi
z fundacji. Projekt "28 marzeń" to niesamowita
przygoda i pozytywne doświadczenie, wiele mi dał.
Widać było jak cudownym ludźmi są osoby
niepełnosprawne. W planach z tymi dzieciakami
miałem wejść tylko na Śnieżnik, ale uczestniczyłem
w wyprawach aż do tej ostatniej na Rysy we
wrześniu 2021 roku. Autentycznie momentalnie
zaprzyjaźniłem się z nimi. Do dzisiaj mamy stały
kontakt, piszą do mnie o różnych sprawach,
pamiętają. Na święta dostaję kartki z życzeniami.
Zapraszają do siebie. Projekt się skończył, ale
przyjaźń została. Góry łączą ludzi. Cenię ludzi,
których poznaję się w górach.
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W działalność Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski od wielu lat jesteś bardzo zaangażowany.
Listopadowe Spotkanie Loży Zdobywców w
Warszawie z Twojej inicjatywy już po raz kolejny
odbyło się w budynku Zarządu Głównego PTTK
przy Senatorskiej 11. Jesteś również członkiem
PTTK?
- Gdy miałem 11 lat to tata zapisał mnie do PTTK.
Zawsze byłem mocno związany z Oddziałem PTTK
w Warszawie, prowadziłem z kolegą Koło
Młodzieżowe PTTK „Młokos”. To była wspaniała
przygoda, do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Mając
dużą złotą odznakę GOT postanowiłem zostać
przodownikiem. Poszedłem na egzamin i udało mi
się zdać. Obecnie jestem weryfikatorem odznak w
Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie.

Jednym z moich górskich niespełnionych
marzeń jest zdobycie Korony Beskidów
Ukraińskich i zakończenie projektu Wielkiej
Korony Beskidów. Howerla - Święta Góra
Ukrainy kusi mnie od dawna. Mam jednak
wrażenie, że to marzenie nie zostanie nigdy
zrealizowane. Wiem, że Ty Ukrainę schodziłeś
wzdłuż i wszerz. 
- Ukrainę pokochałem, to są przecudowne góry.
Lubię polskie Bieszczady, ale one są malutkie. U
nas najdłuższa połonina ma 5 km, a tam to średnia
połonina ma 25 km pięknych krajobrazów. To są
olbrzymie odległości, piękne widoki. Gdy kwitną
rododendrony w maju i czerwcu trzeba pojechać do
Czarnohory. Całe zbocze w różowym kolorze. 



JP

Leży się w tych kwiatach, bo one są wszędzie.
Ludzie też są tam wspaniali. Furmanki, koniki, jak u
nas w latach 50,60-tych. Chaty, chateczki. Na
początku, gdy tam jeździłem wszystko było
niezwykle tanie. Pop Iwan Marmaroski, szczyt w
Karpatach Wschodnich na Ukrainie, to jedno z tych
miejsc, w którym nie byłem. To jest dość trudne
przedsięwzięcie ze względu na to, że przez szczyt
przechodzi granica ukraińsko-rumuńska, trzeba
mieć zgodę, dostaje się żołnierza, więc może
kiedyś, ale na razie się na to nie zanosi. Latem, w
tym roku wybieram się na różaneczniki.

W ostatnich latach bardzo popularna stała się
Korona Europy. Czy ten projekt jest równie bliski
Twojemu sercu jak nasza Korona Gór Polski? 
- Koronę Europy mam mniej więcej w połowie
zdobytą, ale to za czasów, gdy się jeszcze
wspinałem. Teraz jednak chciałbym to wszystko
powtórzyć. Mam taką zasadę, że gdy zaczynam
zdobywać jakąś Koronę to zaczynam wszystko od
początku. Ja potrzebuję celu, po to zdobywam
korony, żeby mieć nowy cel w górach, a nie po to,
żeby dostać odznakę.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Wspomnienia z albumu:



Moja Korona
Śnieżnik z audiencją u Pana Słonia
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Śnieżnik to góra, na której byłem nie raz.
Zdarzało mi się tam bywać, jeszcze zanim
przystąpiłem do Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski. Udało mi się wejść na nią już z niejednej
strony, a podejrzewam, że jeszcze kilka szlaków
w okolicy, aby się na nią dostać, pozostało.
Nawet udało mi się być prawie na samym
szczycie na rowerze. 
Po jakimś czasie przystąpiłem do klubu, przyszła
książeczka i oczywiście należało wejść jeszcze raz
na ten szczyt. Tym razem padło na porę zimową.
Tam, gdy jest zima, to jest to jeden z nielicznych
regionów, gdzie ta zima rzeczywiście jest. Mroźno i
przede wszystkim biało. W takich warunkach bardzo
przyjemnie się wchodzi do góry, zakładając, że nie
ma za dużego wiatru i pogoda dopisuje.

Jak dla mnie, na tą porę roku są dwa fajne szlaki:
jeden nieco krótszy z Międzygórza z parkingu pod
skocznią (czerwony), a drugi nieco dłuższy, ale
bardziej łagodny z Kletna (żółty). Mój ulubiony jest
akurat ten z Międzygórza. 
Tak więc pewnego grudniowego dnia, z grupką
znajomych wybraliśmy się na zdobywanie
Śnieżnika. Samochód zostawiony na parkingu pod
skocznią (jest to ostatni parking dla samochodów),
wysiadka i w drogę. Pogoda na początku nie
rozpieszczała, było pochmurno i mroźno. Niby
najpierw po w miarę płaskim, ale droga wiodąca ku
górze jest nieco zalodzona. W takim przypadku
warto mieć choć raczki.
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Po pewnym czasie marszu, gdy pogoda też się już
poprawiła, wyłania się wolna od drzew przecinka,
skąd rozpościera się już piękny widok. Mówię do
znajomych, że czas na zdjęcia, no i aby się
odwrócili i popatrzyli nieco za siebie. Widoczność
była bardzo dobra i można było zobaczyć ośnieżony
szczyt Śnieżki! A jeszcze nie weszliśmy na górę. 

Dobrze jeszcze nie ruszyliśmy, a już trzeba było się
zatrzymać na założenie biżuterii na buty. 
Dalej trasa przebiega drogą pożarową wzdłuż
Wilczki. Po kilkuset metrach, po przejściu mostku
nad rzeką, szlak odbija lekko w lewo na ukos ostro
pod górę. No akurat aż tak nikt nie zamierzał się
męczyć już na początku trasy. Na całe szczęście
jest obejście tego fragmentu drogą pożarową, gdzie
większość osób wybiera taki właśnie wariant, nie
tylko zimą. Niestety, za jakiś czas droga ta się
kończy i szlak odbija na bardziej stromy, zboczami
Średniaka, gdzie już cały czas jest pod górę, z tym,
że tym razem w otoczeniu drzew.

Po serii zdjęć poszliśmy dalej cudownie śnieżnym
szlakiem. Po drodze jest jeden punkt widokowy z
wysuniętą skałką, oczywiście i w tamtym miejscu
nie obyło się bez zdjęć. Idąc wzdłuż zboczy
Średniaka dochodzimy do jednego ze stromych
podejść na tej trasie, przed samym schroniskiem.
Pogoda wciaż dopisuje, więc kilka fotek i idziemy
dalej. Znajomi chcą iść do schroniska, ale ja mówię:
hola hola, najpierw idziemy na szczyt, póki pogoda
jest i nie wieje. To jak się okazało było słuszną
decyzją. Czasem warto coś odpuścić na początku,
aby dostać w zamian coś lepszego.
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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

      Pędzący Ślimak

Po dotarciu na szczyt Śnieżnika było prawie
bezwietrznie i można było zobaczyć piękne widoki.
Do tego pełno śnieżnych stworów. Po podziwianiu i
wiadomo, zdjęciach, pozostało podejście do
słynnego Słonika po stronie czeskiej. Dla niektórych
osób wejście na szczyt bez wizyty przy kamiennym
posążku się nie liczy. Na powrocie, na zejściu do
schroniska pogoda już pokazywała swoje pazurki.
Wzmógł się wiatr i zaczęły nadchodzić chmury. 

W schronisku przybicie pamiątkowej pieczątki oraz
drobna strawa i zejście na parking, z tym, że powrót
niebieskim szlakiem do parkingu. Prawie na sam
koniec, gdy pogoda była dla nas znów łaskawa,
ukazał się piękny zachód słońca między drzewami.
To był bardzo mile i przyjemnie spędzony dzień
z wędrówką na szczyt Śnieżnika. 



Z biletem w plecaku
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Jednym słowem z daleka wygląda imponująco i
zaprasza do siebie, choć wiele opinii jest raczej
utrzymanych w konwencji kapryśnej i nieprzyjaznej
góry. Z tego też powodu, tym bardziej mnie
interesowała i była jednym z pierwszych celów
moich wypraw podczas zdobywania pierwszej
Korony Gór Polski. 

Babia Góra od zawsze wzbudzała we mnie
mocne zainteresowanie. 

Wracając do domu z ukochanych Tatr
obserwowałem ją wiele razy, obserwowałem ze

szczytów Tatr, obserwowałem również na
portalach społecznościowych. 

Zgodnie z zakładaną zasadą w swoich
artykułach mam zamiar opisywać przynajmniej
dwukrotnie zdobyte szczyty. Babia Góra została
przeze mnie zdobyta zarówno latem jak i zimą.

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

Diablak - Góra Niepogody

Babia Góra (1725 m n.p.m.) to słowacka Babia Hora
lub też w ludowych przekazach Diablak. I to ta
diabelska nazwa bardziej do niej pasuje. Mnie
zawsze przyjmowała w dość trudnych warunkach.
Choć latem była piękna pogoda, to mimo wszystko
na szczycie przywitała mnie nieprzyjemnym,
zimnym i dość mocnym wiatrem. Zimowe wejście to
troszkę ekstremalna podróż. 
Przytoczę tu moje pierwsze gorące opisy wejścia z
Sokolicy (1368 m n.p.m.) w kierunku Gówniaka
(1644 m n.p.m.) i potem na Diablaka:
 „No to siup i w drogę. Idę i coraz bardziej wieje.
Mijam turystów nie do końca przygotowanych, ale
jak zawsze myślę, że jeśli, ktoś chce iść, to niech
idzie. Mam tylko nadzieję, że NRC (tzw. folia życia)
nie będzie potrzebna. Im wyżej tym mocniej zacina
wiatrem uzbrojonym w ostre jak szpilki pociskami ze
śniegu. Zastanawiam się czy to już pora na zmianę
spodni na te cieplejsze, stuptuty i może cieplejsze
rękawice? Wieje i nie ma gdzie się schronić,  więc
napieram na szczyt. 
Na szczycie szczęśliwy, rozgrzewam ręce i nagle
słyszę - możesz zrobić nam zdjęcie? Skostniałymi
palcami pstrykam kilka ujęć. I świetnie, ktoś będzie
miał super pamiątkę.
Uzbrojony już kompletnie w raczki, ciepłe rękawice,
chwilowo chronię się przy schronie z kamieni.
Wychylam się nieco, żeby zrobić kilka zdjęć na
pamiątkę wejścia, co zmusza mnie do zdjęcia
grubych rękawic, a w konsekwencji znowu mi ręce
zamarzają. Czuję jakby było przy tym wietrze z
minus 30 stopni. No nic, znowu chowam się za
resztkami schronu, rozgrzewam ręce. Zaczynam
niełatwe zejście po skałach – śnieg zacina, ale
zaczyna wychodzić piękne słońce, co daje więcej
radości i szczęścia z tej wypraw. 
Już wiem, że będzie co wspominać. Adrenalina
podskoczyła, endorfiny na wysokim poziomie. Dalej
zejście w kierunku Małej Babiej Góry…” 



Zanim jednak delektowałem się 
wchodzeniem i podziwianiem widoków 

należało dotrzeć w okolice Beskidu Żywieckiego,
oczywiście bez użycia samochodu. 

Choć wydawałoby się, że region jakim jest Beskid
Żywiecki jest dobrze skomunikowany, to okazało się,
że niestety nie udało mi się zaplanować podróży tak,
żeby wyruszyć na szlak z innego miejsca niż
podczas pierwszej letniej wyprawy. Być może była
to wina tego, że letnia wyprawa, to były jeszcze
początki i dopiero co uczyłem się i odkrywałem
nowe możliwości planowania podróżnej logistyki.
Niemniej jednak po kilku analizach, zaplanowałem
podróż.

W czasach pełnej informatyzacji z dotarciem do tych
informacji nie jest trudne. A wszystko po to, aby od
początku przygody do samego  jej końca było
wszystko dobrze zaplanowane, ekscytujące oraz
aby przede wszystkim zapadła w pamięć na długie
lata. Zawsze pozostawiam pewien margines
dowolności i spontaniczności. Jak coś nie pójdzie
według planu, to trudno. Będę kombinował i jakoś
tak na delikatny żywioł coś się wykombinuje, być
może będzie to dodatkowa nieplanowana atrakcja.
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Warto poszukiwać przewoźników różnymi
sposobami. Często korzystam z portalu
rozkłady.nocowanie.pl, (co może się wydać dziwne
osobie podróżującej samochodem), na którym
nawet, jeżeli nie można wyszukać połączenia, to
można znaleźć przewoźników,  którzy w tym
regionie obsługują połączenia. Na ich stronie
można znaleźć informacje o rozkładzie jazdy, jak i
też informacje kontaktowe.

Każdą wyprawę rozpoczynam od zasiądnięcia
przed komputerem, mapą i kartką na notatki.

Ważnym elementem planowania jest
sprawdzenie pogody oraz 

panujących warunków na szlakach. 
 

Szczegółowo jak zawsze, planowanie zaczynam od
tych najszybciej dostępnych portali, czyli
ePordróżnik. Przyznam szczerze, że ostatnio
obserwuję pogorszenie się serwowanych przez ten
portal informacji wynikowych o połączeniach. Choć
wiem, że nie zbiera on wszystkich możliwych
połączeń, bo nie uwzględnia bardzo wielu lokalnych
połączeń, to niemniej jednak odnoszę wrażenie, że
przy dłuższym skomplikowanym połączeniu, często
wyrzuca „Upss”, a w wielu przypadkach wskazuje na
możliwość skorzystania z usług osób prywatnych.

Dlatego też, jak już pisałem w poprzednim numerze
naszego miesięcznika, należy skupić się na kilku
etapach wyszukiwania, podzielonych na odcinki do
głównych znaczących miejscowości. 
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Co do kursów do Zawoi należy zwrócić uwagę na
komunikaty przewoźników, które informują, że
często kursy do Zawoi Markowej, czy też Policzne
wykonywane są na życzenie. Korespondowałem z
przewoźnikiem w sprawie możliwości dostania się w
zimie do Zawoi Policzne, a w zasadzie na Przełęcz
Krowiarki. Otrzymałem odpowiedź, że na kurs do
Policzne jest zbyt małe zainteresowanie, a już
dojazdu na Krowiarki w zimie, to absolutnie się nie
podejmują ze względu na możliwe śnieżne
utrudnienia. Jest też połączenie z Zawoi Markowej,
ale jak podaje BgPN „BUS na Krowiarki kursuje od
01.04. do 31.10. 2022 roku (od poniedziałku do
niedzieli) oraz ze Skawicy (od poniedziałku do
piątku)”.

Mój plan zakładał w lecie wejście z Zawoi
Markowej i tu problemu nie ma. 

Pierwsza wyprawa w Beskid Żywiecki to
przewoźnika Majabus (uwaga nie Majabusy - to inny
przewoźnik), z którym to rozmawiałem pytając się o
szczegóły i możliwości dojechania w okolice wejścia
do Babiogórskiego Parku.  Całe szczęście, że
skontaktowałem się z nim bezpośrednio, bo poprzez
sms mogłem zarezerwować sobie wcześniej
miejsce. Okazało się, że kilka osób niestety nie
dostało się na ten kurs. Mogę sobie wyobrazić dość
spore rozczarowanie w takiej sytuacji. Numer
telefonu można uzyskać poprzez formularz
kontaktowy na stronie lub dzwoniąc na podany
numer telefonu. Gdy masz rezerwacje podajesz
dane i jedziesz bez obawy o brak miejsca.

Sugeruję również, spoglądnięcie na stronę MDA
Kraków, gdzie można znaleźć informację o
połączeniach, choć tu też nie uzyskacie pełnej
informacji. Podejrzewam, że aby znaleźć się na
rozkładzie MDA, to zapewne przewoźnik musi mieć
jakąś umowę, bądź dodatkowo zapłacić za obsługę.
Można również podejść do kasy na dworcu i
zapytać o bilet. Kasy są umieszczone w dwóch
lokalizacjach. W budynku MDA czynne od 7:00 do
19:45 oraz na płycie dolnej czynna od 5:00 do
21:30. Ta kasa jest zaraz przy wyjściu z dworca
PKP przy budce z preclami, na pewno znajdziecie. 
Niestety kasy nie sprzedają biletów wszystkich
przewoźników. 

W każdym bądź razie udało mi się latem dojechać
bez problemów do Zawoi Markowej, a następnie
wejść zielonym szlakiem do schroniska Markowe
Szczawiny, następnie żółtym, tzw. Percią
Akademików na szczyt. Pamiętajcie, że szlak jest
okresowo zamykany na zimę, ze względu na
zagrożenia bezpieczeństwa turystów. Na stronie
BgPN obecnie jest informacja, że szlak zamknięty
jest od 8.12.2021 do odwołania. Co równie ważne
szlak ten jest jednokierunkowy, nie wolno nim
schodzić z góry.



Tu się zatrzymam. Jak może wiecie, 
na Perci Akademików jest kawałek podejścia 

ze sztucznymi ułatwieniami. 
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Podróż do Zawoi zimą zaplanowałem sobie na
piątkowy wieczór. 

Jak tylko się o tym dowiedziałem to musiałem
wybrać ten wariant podejścia. Szlak jest dość
prosty, choć dla niektórych może to być spore
wyzwanie. Jeżeli ktoś nigdy nie był na szlaku ze
sztucznymi ułatwieniami, to polecam na pierwszy
raz właśnie ten szlak. Można to potraktować jako
sprawdzian radzenia sobie przed wyprawą na Rysy.
Nie traktujcie tego jako zachętę czy weryfikację
umiejętności. Wszystko zależy od wielu czynników
i od nabytego doświadczenia. Sama Babia Góra ma
klimat już wysokogórski, ze względu na swoja
wysokość, jest również kamiennym szczytem.
Można ją porównać do szczytów w rejonie Tatr
Zachodnich. Mamy tu do czynienia zarówno z
lasami, kosodrzewiną no i odsłoniętym szczytem. 

W zimowej wyprawie z przyczyn wcześniej
opisanych ponownie dotarłem do Zawoi

Markowej. 

Pociągiem z Torunia do Poznania, a następnie
przesiadka w Poznaniu na połączenie do Krakowa
skąd busem o 7:05 rozpocząłem ostatni etap
podróży.  Z praktycznych wskazówek w Poznaniu
na stacji można zjeść, zaopatrzyć się w niezbędne
artykuły spożywcze na drogę. Po dotarciu do
Krakowa mam około 2h przerwy. Ta przerwa w
zależności od połączenia może być nieco dłuższa.

Gdy będę opisywał podróż na Mogielicę i Lubomira
to wspomnę o ławeczkach na Krakowskim dworcu i
zasadach korzystania w nocy i od 6 rano – się nieco
zdziwiłem. 
Na szczęście ostatnia wizyta w Krakowie bardzo
mile mnie zaskoczyła. Znajduje się tam całodobowa
kawiarenka, w której można usiąść wygodnie,
zamówić kawę, herbatę, kanapki lub coś słodkiego.
Można też podładować telefon, a wszystko w
delikatnie ekologicznej oprawie. Można również
skorzystać z ekologicznej wypożyczalni
powerbanków. Nie spotkałem się z tym
rozwiązaniem i na razie nie wiem, jak to działa, ale
jak ktoś wie, to taka informacja może się przydać. 

Na miejscu przy wejściu do BgPN przybijam
pieczątkę i wchodzę na zielony szlak w kierunku
Schroniska Markowe Szczawiny, Następnie przy
schronisku skręcam za wschód szlakiem niebieskim
mijając po prawej stronie zamknięte podejście
Percią Akademików kierując się dalej w kierunku
zielonego szlaku Perci Przyrodników, która
doprowadzi mnie na Sokolicę. Podejście zielonym
szlakiem w wielkiej ciszy. Co jakiś czas zatrzymuję
się i nic tylko cisza normalnie jak nie okolice
Diablaka. Nikogo nie ma co jakiś czas tylko ślady
kopytnych na śniegi. Dopiero pod samą Sokolicą
słychać wędrowców z Krowiarek.



Maciej Jędrzejczak

Powroty do domu w zimie są nieco trudniejsze,
należy dobrze oszacować czas przejścia szlaku,

aby zdążyć na planowany kurs busa.
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Podsumowując, trzeba podkreślić, że wariant
zimowy jest dość mocno okrojony, czyli
wspomniane Krowiarki mogą być niedostępne.
Zimowe poszukiwania nie dały zbyt obfitych
wyników. A jak już coś znalazłem, to podejście do
szlaku było w dość sporej odległości co przekładało
się na mało atrakcyjną podróż lub wręcz
niewykonalną w ciągu jednego dnia. Wszystko
jeszcze przede mną i zapewne w przyszłości będę
próbował różnych opcji. 
Kolega żartobliwie powiedział mi podczas jednego z
powrotów do domu, że ja to wymyślam szlaki, na
których jak idziemy to wszyscy schodzą, a jak
schodzimy to wszyscy podchodzą – coś w tym jest,
ale ja podkreślam, że trzeba próbować różnych
wariantów.  

Raczki przydają się przy zejściu w kosówkach do
Przełęczy Brona i dalej do schroniska. Mam zapas
czasu, więc zatrzymuję się w schronisku i
zamawiam wspaniałą zupę pomidorową (jest mega
gęsta z kawałkami pomidorów, warzyw i zdaje się
papryką – dość zaskakujące jak dla mnie). Po
posileniu się i nabraniu nieco sił, kieruję się w dół do
Zawoi Markowej, skąd łapię busa. 
Niestety to co jest na rozkładzie jazdy nie do końca
odzwierciedla to, jakie i o której godzinie busy
odjeżdżają. Pocieszające jest to, że jak się
dowiedziałem nawet zimą jest ich dość sporo. 
Przed 16:00 podjeżdża bus z opisem Kraków. Pan
kierowca mówi, że musi być w Krakowie o 18:00, bo
ma kolejny zakontraktowany kurs. Dość nerwowo
pogania wsiadających i rusza bardzo szybko w
kierunku Krakowa. Cała podróż dość ekstremalna,
nie można w zasadzie odpocząć, bo co chwilę
przyśpiesza, hamuje i bardzo ryzykownie
wyprzedza. 
Po dotarciu do Krakowa mam chwilę na zjedzenie
czegoś ciepłego przed dalszą podróżą. Jeżeli
chcecie zjeść coś lepszego niż fast food, to polecam
przejście na ul. Bosacką (stojąc plecami do dworca
PKP musicie podejść po schodach w górę i przejść
za dworzec PKS). Na tej ulicy znajdują się ukryte
restauracje.
Dalsza podróż przebiega już zgodnie z planem,
dojeżdżam pociągiem do Bydgoszczy, a następnie
do Torunia, gdzie melduję się o 6:10 kończąc
szczęśliwie kolejną górską przygodę. 

Pamiętajcie, że to moje doświadczenia i z
pewnością nie wyczerpuje tematu wszystkich opcji
dotarcia pod szlaki wejściowe. Zapewne są osoby,
które mają jeszcze więcej informacji. Ja staram się
jedynie przekazać Wam moje spostrzeżenia i tym
samym zachęcić Was do spróbowania bardziej
ekologicznego podejścia do podróżowania w tak
wspaniałe miejsca jakimi są nasze góry. I na koniec
podkreślam, nie krytykuję innych sposobów, a to jest
moja metoda. 
Trzymajcie się ciepło i życzę udanych wypraw i
powrotów z samymi przyjemnymi doznaniami.

                                                             Cześć górom!  



BLOGOWY KĄCIK

pętla Ostre - Malinowska Skała - Skrzyczne - Ostre
BESKID ŚLĄSKI
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A może by tak okrężną drogą na Skrzyczne? 
czyli pomysł na zimową wędrówkę z dala od tłumów

I powiem Wam szczerze, że choć wtedy nie było
nam do śmiechu, to teraz, jak emocje opadły,
jestem wdzięczna za tamtą naszą „niewypałową”
wędrówkę, bo dzięki niej, kolejnym razem
odkryliśmy inny szlak, który okazał się całkowitym
przeciwieństwem tego ze Szczyrku i do którego
wróciliśmy ostatnio już drugi raz.

Ze Skrzycznem jakoś się nieszczególnie
polubiliśmy. Gdy szliśmy rok temu na Skrzyczne
niebieskim szlakiem ze Szczyrku, już na starcie
przytłoczyła nas ogromna liczba ludzi tłocząca się
przed wejściem na kolej linową. Niebieski szlak
prowadzi właśnie zaraz obok wejścia i tak naprawdę
do samego szczytu idziemy wzdłuż wyciągu. Gdy w
pewnym momencie minęliśmy grupę młodych
facetów popijających piwa, którzy głośno
lamentowali, że „mogliśmy jednak jechać kolejką!”,
stwierdziliśmy, że definitywnie kolejny raz
wybieramy się na Skrzyczne innym szlakiem!

Dobra, koniec tych przydługawych wstępów, już
przechodzę do konkretów, obiecuję! Jeśli marzy
Wam się odpoczynek od zgiełku, a do tego
piękne zimowe widoki, pozwólcie, że
teleportujemy Was do małej wsi Ostre, gdzie
zaczniemy (i skończymy) naszą dzisiejszą zimową
wędrówkę. Bo gdzie, jak nie w górach zaznamy
prawdziwego ukojenia dla duszy po ciężkim
tygodniu? Tylko weźcie ze sobą raczki, mówię serio.

Potrzebujecie odpocząć od zgiełku i tłumów? 
Ta pętla sprawdzi się idealnie!

Cała trasa według mapa-turystyczna.pl liczy
15,7km i powinna teoretycznie zająć 5h 20min.
Nam zajęła niecałe 5h spokojnym tempem, z
wieloma przerwami na „ochy i achy” nad widokami i
sesje zdjęciowe.



Piątek wieczór, jakieś 12h przed startem górskiej
wyprawy nasza kuchnia przypomina bardziej
finalne odliczanie w Masterchefie niż
klimatyczny kącik kulinarny. Ruch zamieszanie,
włączyć patelnię, wyciągnąć blachę z piekarnika,
podaj mi łyżkę, gdzie jest blender? a na deser
jeszcze „Karo! Zjadłaś mój serek wiejski?”. Tak w
skrócie wyglądają nasze standardowe
przygotowania posiłków przed wyjazdem. Odkąd
wróciliśmy na siłownię, oboje liczymy kalorie i
czasami zdarza się, że każdy z nas gotuje sobie
sam. Sytuacje, że „ktoś coś komuś zjadł” zdarzają
się nagminnie. Mam teorię, że w lodówce mieszka
cwana myszka Grażynka, która wyjada nam zawsze
te najlepsze produkty. Bo przecież nie ja! 

Nasza dewiza wyjazdowa 
czyli „Bez jedzenia nie jedziemy!” i Grażynka do kompletu

Dojazd, parking i lodowisko
Godzina 10:30, dojeżdżamy do Ostrego, małej wsi
niedaleko Żywca. Jest dość późno, więc liczymy się
z tym, że może być problem z miejscem. I
rzeczywiście - pierwszy parking cały zajęty. No nic,
jedziemy kawałek dalej coraz bardziej żałując tej
decyzji. Brak wolnych miejsc? Gdzież tam, tych było
całkiem sporo. Problemem był lód na drodze, jak i
na samym parkingu. Zero soli czy piasku, jednym
słowem lodowisko. Co (nie)śmieszne, parking
znajduje się „w dole”, więc mieliśmy niemałe
wątpliwości, czy uda nam się w ogóle wrócić dzisiaj
do domu. Ale dobra, będziemy się tym martwić
potem, teraz ruszamy na szlak! Dopakowujemy
plecaki, ubieramy się i jazda!

Decydujemy się pętlę „zaatakować” od strony
Malinowskiej Skały - po pierwsze, ta opcja jest
łatwiejsza i przyjemniejsza. Po drugie, jeśli
zaczniemy od drugiej strony, już po pierwszym
etapie jesteśmy w schronisku (na Skrzycznem), a
my wolimy sobie takie przyjemności zostawić na
koniec, kiedy dopadnie już zmęczenie. Po trzecie, i
chyba najważniejsze, nie mamy tych nieszczęsnych
raczków (zamówiliśmy parę dni wcześniej i jeszcze
nie dotarły), a przy przewyższeniach od strony
Skrzycznego (w drugą stronę) moglibyśmy nie zajść
zbyt daleko. 
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1. etap Ostre - Malinowska Skała (żółty szlak):
mało ludzi, piękny punkt widokowy, przerwa

Odcinek do Malinowskiej Skały zajmuje nam jakieś
3 godziny. Początkowo mamy niemałe wątpliwości,
czy powinniśmy iść. Przez dobre 20 minut idziemy
cały czas drogą asfaltową, tą samą, która
prowadziła na nasz parking, tak, nadal jest
„lodowisko”. Na całe szczęście, jak tylko odbiliśmy
na leśną ścieżkę, zrobiło się bardziej „śniegowo” i
po lodzie nie było śladu. Ten odcinek jest naprawdę
przyjemny, jest kilka większych podejść, ale
całościowo, jeśli mamy oceniać, jest miło,
przyjemnie i bardzo kameralnie. Słowo
kameralnie nie pojawia się tu przypadkiem – w
górach szukamy (jak pewnie wielu z Was) ciszy i
odpoczynku dla głowy po całym tygodniu pracy i
życiu w biegu. Mieszkanie w centrum miasta ma
swoje plusy, jak choćby przystanek pod blokiem,
czy Biedra 5 minut na nogach. Jednak fakt, że
nierzadko Tychy weekendami chodzą późno spać
sprawia, że tak bardzo lubimy zaszyć się na cały
dzień na jakimś spokojnym szlaku.



Po niecałych 3 godzinach, zaczyna się robić ruch na
trasie – oho, to chyba znak, że jesteśmy już blisko
słynnej Malinowskiej Skały. Nie sposób jej nie
zauważyć, ponieważ: a) zaczyna się robić coraz
bardziej tłoczno, b) ta skała w nazwie to nie
przypadek – znajduje się tu całkiem sporych
rozmiarów skała – upodobana na sesje ślubne, ale i
na zwyczajne „selfiaki” w ramach pamiątki z
wycieczki. „Malinka”, jak na nią lubimy mówić, ma
jeszcze coś więcej w zanadrzu – a mianowicie
piękne widoki. Często turyści robią sobie tu przerwę
na szybką herbatę lub po prostu na małe
pogaduchy. Tak też zrobiliśmy i my – od jakiejś
godziny jedyne o czym rozmawialiśmy to jedzenie,
więc nie mogliśmy dłużej już sobie tego robić i
rozbiliśmy mini piknik na jednym z przewróconych
konarów. Dawid wyciągnął swoją potężną porcję
placuszków z serka wiejskiego – uwielbia je,
praktycznie codziennie robi je na śniadanie. U mnie
wpadają mini tortille z jajkiem i warzywami. Dawid
uprzedzając już moje notoryczne pytania podczas
jedzenia mówi „tak, zostawię Ci jednego”. W
międzyczasie dosiada się do nas para turystów,
szybkie pogaduchy, dopicie herbaty i lecimy dalej.
UWAGA! Na Malinowskiej lubi mocno wiać. A, no i
polecamy wziąć coś pod tyłek – nam idealnie
sprawdzają się takie srebrne maty do siedzenia z
Decathlonu za jakieś 15zł.

Przed nami jakieś 1h 15min drogi do Skrzycznego.
Robi się tutaj już tłoczno, na szczęście sama
ścieżka jest bardzo szeroka, więc nie odczuwa się
tego jakoś mocno. Zewsząd dobiegające „dzień
dobry” nadaje fajnego klimatu naszej wędrówce. Po
3 godzinach ciszy i spokoju, fajnie jest powymieniać
się dobrą energią z innymi. Zresztą, bardzo często
rozmawiamy na ten temat, na temat ludzi na
szlakach. I żeby nie było, żadne obgadywanie!
Mówię tu o takim ogólnym i pozytywnym
rozmyślaniu na temat tego, że chyba nigdy nie
spotkaliśmy w górach kogoś, kto byłby do nas
negatywnie nastawiony. Powiedzieć komuś obcemu
na ulicy „dzień dobry”? Popatrzy się na nas
dziwnym wzrokiem lub nawet nie usłyszy przez
grającą muzykę w słuchawkach. A w górach? To
jest zupełnie naturalne, krótka rozmowa, zapytanie
o to, w którą stronę iść? Jakoś tak życie tu jest
prostsze i przyjemniejsze, prawda?
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2. etap Malinowska Skała – Skrzyczne (zielony szlak): dużo ludzi
 i narciarzy, problem z miejscem w schronisku, pieczątka



Po około 50 minutach docieramy do Małego
Skrzycznego, gdzie znajduje się wyciąg orczykowy.
Aż zachciało nam się wskoczyć w narty... Dawid jest
wprawionym narciarzem, natomiast ja miałam narty
na nogach raz na obozie ze szkoły, a drugi, kiedy
Dawid zabrał mnie na sportową randkę, jak
zaczynaliśmy się dopiero spotykać. Pojechaliśmy
wtedy z jego kumplem (dalej nie rozumiem tego
posunięcia). Finalnie, gdy ja wreszcie zrobiłam
jeden zjazd pługiem, oni zdążyli już zjechać 3 razy.
Od tamtego czasu nie jeździmy na nartach.

Tu już będzie z górki, dosłownie. Znowu robi się
„luźno”, spotykamy po drodze dosłownie z 10 osób.
Kilka minut po zejściu ze Skrzycznego, widzimy
piękną panoramę Żywca. Przystajemy na chwilę, by
nacieszyć oko, bo dalsza część szlaku prowadzi
przez las i widoków niestety za bardzo już nie
uświadczymy. Zejście do parkingu powinno zająć
około 1h, jednak końcowy odcinek jest mocno
oblodzony, co w połączeniu z moją małą paniką,
wydłuża nam trochę ten czas. Oddycham z ulgą,
gdy pojawiają się pierwsze domy – jesteśmy już
blisko! Szlak prowadzi nas prosto do drogi, którą
przyjechaliśmy. Wystarczy skręcić w prawo i za
parę minut widzimy parking.
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3. etap Skrzyczne – Ostre (niebieski szlak): 
ostro w dół, już bez ludzi, piękny widok na Żywiec

Po około 20 minutach docieramy do schroniska na
Skrzycznem. Swoją drogą, wiecie, że według
pewnego podania, nazwa „Skrzyczne” wzięła się od
skrzeczenia żab? Podobno było ich w pobliskim
stawie mnóstwo. Niestety, w schronisku jest bardzo
tłoczno. Kolej krzesełkowa i sezon narciarski robi
swoje. Decydujemy się odpuścić wchodzenie do
środka i robimy sobie szybką przerwę na
drewnianym tarasie przed wejściem. (Jeśli zbieracie
pieczątki do książeczki KGP, pieczątka znajduje się
przy kasie).

Wycieczka zaliczona do udanych!: 0 upadków,
milion pięknych widoków, 100% słońca i wyjazd
z lodowego parkingu zakończony happy endem.
Jedyne, czego zabrakło, to raczków, ale! Teraz
jesteśmy już mądrzejsi o te doświadczenie,
raczki kupiliśmy i teraz grzecznie czekają na
przetestowanie.

Start i meta: wieś Ostre (gmina Lipowa)
Polecany kierunek wędrówki: Ostre - Malinowska Skała - Skrzyczne - Ostre
Dystans: 15,7km
Czas: 5:20h
Poziom trudności – według nas szlak nie jest wymagający, taka o, długa, ale przyjemna
wędrówka
Schronisko na trasie: PTTK Skrzyczne
Na piątkę z plusem: jeśli wolicie dłuższą wędrówkę, polecamy wydłużyć pętlę o Magurki -
Ostre - Magurka Radziechowska - Magurka Wiślana - Malinowska Skała - Skrzyczne - Ostre.
Byliśmy i tam, są cudowne widoki!
Raczki: góry zimą są przepiękne, ale też dużo bardziej niebezpieczne. Jeśli często odwiedzacie
góry zimą, polecamy zainwestować w raczki lub pożyczyć od znajomych. My momentami
mieliśmy bardzo oblodzony szlak i żałowaliśmy, że zbagatelizowaliśmy warunki.

PRAKTYCZNE INFORMACJE W SKRÓCIE:
 

                                                                                  
Karolina i Dawid, Podróżniki Dwa



G�rski wędrowiec
Góry Kamienne czyli dookoła

zapomnianego zdroju
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Przechodzę przez ruchliwą drogę nr 35 zmierzającą
do granicy w Golińsku, dalej przez mostek na rzece
Ścinawka, ubieram raczki i zaczynam bez
rozgrzewki podejście. Śniegu napadało, ale szlak
przetarty. Pod szczytem odnajduję punkt widokowy
na stronę północną. Wprawdzie chmury nisko
wiszą, ale widać Unisław Śląski i Masyw Dzikowca.
Po chwili zdobywam Stożek Wielki 841m n.p.m. (fot.
nr 2). Uff, zajęło mi to niecałą godzinę. Kilka lat
temu na szczycie była platforma widokowa na
stronę północną właśnie, ale została spalona. Komu
to przeszkadzało, pytam retorycznie. Poniżej
zatrzymuję się chwilę przy wiacie turystycznej
„Bocianka” (fot. nr 3). 

FOT. NR 1
 

FOT. NR 2

W niedzielny zimowy poranek jadę w Góry
Kamienne, ale nie parkuję przy schronisku PTTK
„Andrzejówka” (chociaż planuję tam być w połowie
trasy) tylko w Unisławiu Śląskim, w zatoczce za
wiaduktem kolejowym. W pierwszej części trasy
zamierzam zdobyć Stożek Wielki i Mały szlakiem
żółtym, a później zejść do uzdrowiska Sokołowsko.
Spoglądam na mój pierwszy szczyt (fot. nr 1). To
odsłonięty komin wulkaniczny wygasłego wulkanu,
dzięki któremu zawdzięcza swój kształt i nazwę. 
Szlakowskaz pokazuje czas przejścia jedną
godzinę, a to tylko półtora kilometra z
przewyższeniem ok. 300m. Łatwo nie będzie... 

FOT. NR 3

Solidna konstrukcja schronu turystycznego, gdzie
awaryjnie może spać nawet sześć osób. Schodzę w
dół i na pierwszej krzyżówce (fot. nr 4) skręcam w
prawo i po ok. 400m zdobywam Stożek Mały 750m
n.p.m. (fot. nr 5). Wracam do szlaku żółtego (fot. nr
6) i po ok. 15min jestem w Sokołowsku
(Görbersdorf). Teraz to cień dawnego uzdrowiska,
chociaż gmina Mieroszów robi co może, by
przywrócić dawną świetność. 



30

FOT. NR 6
 

FOT. NR 4

Spaceruję po miejscowości, która ma bardzo
ciekawą historię. Otóż, tak naprawdę to nie
wiadomo kiedy powstała osada, która związana była
z pobliskim zamkiem Radosno. Pierwsza wzmianka
pojawiła się w 1357 roku o istniejącej wsi
Goerbersdorff należącej do zakonu benedyktynów w
Broumovie. 
W 1509 roku ówczesny Görbersdorf wraz z
południową częścią księstwa świdnickiego nabył
hrabia von Hochberg, który założył siedzibę rodową
w Książu. W 1849 roku nastąpiła zmiana w losach
wsi za sprawą hrabiny von Colomb, która zajechała
na wypoczynek. Zauroczona okolicą namówiła
swojego szwagra doktora Hermanna Brehmera na
utworzenie uzdrowiska leczącego metodą
hydroterapii Vincenta Priessnitza (to właśnie ten
dobrze znany wszystkim łazienkowy „prysznic”). 

FOT. NR 5
 

FOT. NR 7

W 1855 roku został uruchomiony pierwszy na
świecie specjalistyczny ośrodek leczenia gruźlicy, w
którym zastosowano metodę leczenia klimatyczno-
dietetycznego. Przypomina o tym jeden z murali na
ścianie budynku (fot. nr 7). Na jego wzór zostało
stworzone sanatorium w Davos w Szwajcarii. W
późniejszym czasie Görbersdorf zyskał przydomek
„śląskie Davos”, chociaż powinno być odwrotnie.
Bliskim współpracownikiem Brehmera był Polak
profesor Alfred Sokołowski (dla jego zasług w 1946
roku miejscowość zyskała nowe miano Sokołowsko,
fot. nr 8). W sanatorium tym przebywał inny znany
rodak Tytus Chałubiński, który po wizycie zaczął
poszukiwać na ziemiach polskich miejsca
zbliżonego warunkami klimatycznymi dla
zorganizowania ośrodka leczenia gruźlicy. Wybór
padł na Zakopane. 



FOT. NR 8
 W latach 50-tych XX wieku w młodości mieszkał tu

inny znany Polak, reżyser Krzysztof Kieślowski
przedstawiciel „kina moralnego niepokoju”,
przypominają o tym dwie tablice pamiątkowe. Kurort
obfituje w kilka zabytków. Najefektowniejszym jest
piękny neogotycki „Grunwald” (fot. nr 9)
przypominający gotyckie zamczysko. 
To dawne sanatorium dra Brehmera, teraz to ruina
zwłaszcza po podpaleniu w 2005 roku. Innym
zabytkiem jest jedyny przetrwały ośrodek leczenia
chorób płuc „Biały Orzeł” (fot. nr 10) - to dawne
sanatorium dra Theodora Römplera, w którym w
1910 roku przebywali bracia Lumière (to Ci od
kinematografu). 
Pozostałe zabytki to sanatorium Heinricha;
opuszczony budynek sanatorium „Górnik” (fot. nr
11); budynek dawnego obserwatorium
meteorologicznego; chata konstrukcji szachulcowo-
przysłupowej zwana „Domem Hauptmanna”,
ponieważ ten znany noblista niemiecki przebywał i
tworzył tu na początku XX wieku; chata „Dom
Pisarza” - dobry przykład sudeckiego budownictwa
ludowego. 

FOT. NR 9
 

FOT. NR 10
 W miejscowości tej znajduje się jedyna w Sudetach

prawosławna cerkiewka pw. św. Archanioła Michała
położona w dawnym parku zdrojowym (fot. nr 12).
Jak widać przyjeżdżali tu kuracjusze z całej Europy,
nie tylko z tej zachodniej. 
Po zwiedzaniu miejscowości kuracyjnej ulicą
Unisławską kieruję się szlakiem niebieskim w
stronę schroniska PTTK „Andrzejówka”.
Szlakowskaz pokazuje półtorej godziny, w
warunkach zimowym może być trochę dłużej, a po
drodze są do zdobycia jeszcze trzy szczyty. Na
podejściu zatrzymuję się na chwilę przy sztucznych
ruinach zameczku Friedenstein (fot. nr 13), który na
przełomie XIX i XX wieku pełnił rolę schronienia dla
kuracjuszy spacerujących po ścieżkach górskich. 

FOT. NR 11
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FOT. NR 12
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FOT. NR 13
 

Po niecałej godzinie jestem na Włostowej 903m
n.p.m. (fot. nr 14), tu znowu miałem ok. 300m
przewyższenia od ulicy. Łapię oddech i napieram
dalej. Po ok. 10 min zdobywam Kostrzynę 906m
n.p.m. (fot. nr 15), która jest doskonałym punktem
widokowym na Góry Suche i Przełęcz Trzech Dolin.
Tym razem nie było mi dane oglądać widoków. No
cóż... nie ma co stać i marznąć. Schodzę w dół i za
krzyżówką odbijam w lewo, by po ok. 200m dotrzeć
do Czerwonych Skałek, pomnika przyrody
nieożywionej i punktu widokowego. Skałki te to
mikro fragment Alp w Sudetach, ponieważ odnaleźć
tu można grzędy skalne, turnie, żleby i
monumentalny piarg (rumowisko skalne). Jest zima
to nie ryzykuję zejścia.

Wracam do szlaku i zdobywam trzeci szczyt na tym
odcinku czyli Suchawę 928m n.p.m. (fot. nr 16).
Chwila przerwy i schodzę do Rozdroża pod
Waligórą. Zatrzymuję się przy schronie
turystycznym, by chwilę porozmawiać z
napotkanymi ludźmi, którzy przyjechali tu z dziećmi
na sanki. No tak, pora ferii, a śniegu dużo to można
wykorzystać ten czas na zabawę na świeżym
powietrzu. 
Do „Andrzejówki” pozostało ok. 15min lekko w dół,
ale skoro jestem już tak blisko od naszego szczytu
KGP to grzechem byłoby go nie zdobyć... Zmieniam
kolor szlaku na żółty i niejako „od tyłu” podchodzę
pod Waligórę. 

FOT. NR 14
 

FOT. NR 15
 

FOT. NR 16
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Ponieważ chmury podniosły się na tyle, że powinno
coś być widać zaglądam do tzw. „Owczarni” (fot. nr
17) czyli ruin pałacyku myśliwskiego Hochbergów
(letniej siedziby) wybudowanej z inicjatywy Marii
Teresy Oliwi Hochberg von Pless, rodowitej Brytyjki
zwanej Księżną Daisy, nazywanej przez sztywną
pruską arystokrację „Daisy is crazy”. Tu należy
wspomnieć, że Księżna była tak otwarta, że potrafiła
zjednywać sobie ludzi bez względu na ich status
społeczny. Była wielką filantropką, wspierała
ubogich, prowadziła szeroką działalność
charytatywną, wspierała prawa kobiet. W tamtych
czasach nie było to takie łatwe nawet dla
arystokracji. 

FOT. NR 17
 

Rozglądam się... Widoki na wschodnią stronę Gór
Suchych. Po lewej stronie Turzyna 898m n.p.m. i
Jeleniec 902m n.p.m., a po prawej Ruprechtický
Špičák 881m n.p.m. z wieżą widokową i Javorovy
vrch 777m n.p.m. Już czas zdobyć Waligórę 936m
n.p.m. naszego KGP (fot. nr 18) najwyższego
szczytu w Górach Kamiennych, a w zasadzie Gór
Suchych, które są częścią Gór Kamiennych. Teraz
trzeba przygotować się na ostre zejście... Powoli,
powoli schodzę w dół. Na tym odcinku szlak żółty
jest tak wyślizgany, że uważam na każdy krok. Nie
lubię tędy schodzić nawet w porze letniej
(zdecydowanie wolę wchodzić), no ale tak wyszło z
trasy... 
Zejście zajmuje mi więcej czasu niż podejście.
Udało się i po chwili jestem na Przełęczy Trzech
Dolin 810m n.p.m. (fot. nr 19) przy schronisku PTTK
„Andrzejówka” (fot. nr 20). Tu jak zwykle pełno ludzi.
Do samego schroniska można podjechać autem,
jest tu kilka parkingów. Dojeżdża tu nawet autobus
miejski z Wałbrzycha.

FOT. NR 18
 

Zdecydowana większość osób na narty zjazdowe
do wyciągu „Gwarek”, „Muflon” i biegowe, a reszta
po prostu z dziećmi na sanki. Zachodzę do środka,
tłum ludzi. No cóż pora obiadowa to trzeba będzie
odstać swoje w kolejce... 
Samo schronisko zostało otwarte 21.10.1933 roku
przez Wałbrzyski Związek Górski WGV
(Waldenburger Gebirgsverband) z inicjatywy jego
prezesa, aptekarza Andreasa Bocka, od którego
imienia nazwano „Andreaubaude”. W 1936 roku
przebywała tu królowa Holandii Wilhelmina wraz z
córką Julianą. W czasie II WP obiekt został przejęty
przez Hitlerjugend, a pod koniec wojny prze
Wermachtjako siedziba obrony przeciwlotniczej. Po
wojnie mimo, że nadano schronisku imię Mirosława
Krajewskiego (członka komunistycznego podziemia
antyniemieckiego w czasie II WP) to niemiecka
nazwa wygrała z polską. Mniej więcej dwa lata temu
zmienił się najemca, środek budynku został
odremontowany, otwarto drugą salę i wygląda to o
wiele lepiej... 



FOT. NR 19
 

FOT. NR 20
 

Po zjedzeniu gorącej zupy z wkładką i odpoczynku
czas zbierać się do wyjścia i drogi powrotnej. Nie
schodzę szlakiem zielonym prosto do Sokołowska,
byłyby to za proste, chociaż kusi podejście szlakiem
żółtym do ruin zamku Radosno. Decyduję się na
przejście fragmentem szlaku czerwonego Głównego
Szlaku Sudeckiego i zdobyć Bukowiec 898m n.p.m.
Przed zdobyciem szczytu, schodzę ze szlaku w
prawo i po ok. 150m jestem na punkcie widokowym
by popatrzeć „od góry” na kopalnię melafiru (a
właściwie trachyandezytu) w Rybnicy Leśnej (fot. nr
21), która rozpoczęła działalność w 1935 roku. 

Trwają spory między dyrekcją kopalni, a
okolicznymi mieszkańcami i ekologami na temat
eksploatacji, co może doprowadzić do całkowitej
degradacji tego szczytu i będzie miało wpływ na
mikroklimat Przełęczy Trzech Dolin. Mimo wszystko
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu wydała w 2016 roku pozwolenie na
wznowienie pracy kopalni. 

FOT. NR 21
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Po zdobyciu szczytu nie schodzę szlakiem
niebieskim (fot. nr 22) do Unisławia Śląskiego
(Langwaltersdorfu, fot. nr 23), tylko wracam do
Sokołowska (Görbersdorfu), by dotrzeć do szlaku
zielonego. Po drodze mijam dawny cmentarz
parafialny, w którym chowano zmarłych od lat 30-
tych XX wieku. Po 20min jestem z powrotem w
uzdrowisku. Miejscowość już zwiedzałem to nie idę
w lewo do ul. Głównej tylko w prawo ul. Unisławską
fragmentem szlaku zielonego Szklarska Poręba-
Wałbrzych. Godzina już mocno popołudniowa to
przyspieszam na płaskim już odcinku mojej trasy. 

FOT. NR 22
 

FOT. NR 23
 



Przechodzę przez łąki, by na rozdrożu zatrzymać
się na chwilę przy tablicy pamiątkowej
upamiętniającą męczeńską śmierć księdza Józefa
Sikory 23.12.1945 roku (fot. nr 24). Duchowny w
1939 roku został przeniesiony do Sokołowska
(Görbersdorfu) jako kuratus (opiekun sanatoryjny) i
tam pełnił swoją posługę. W czasie II WP i po
wojnie pomagał wszystkim cierpiącym. W
okolicznych wioskach zbierał u rolników produkty
spożywcze, by rozdać biednym, potrzebującym.
Wspierał wszystkich duchowo. Był osobą
powszechnie lubianą i szanowaną. W czwartą
niedzielę adwentu po ostatniej mszy wracał przez
zaspy z Unisławia Śląski (Langwaltersdorfu) do
Sokołowska (Görbersdorfu) i na tym rozdrożu
właśnie znaleziono jego ciało z otwartymi ranami co
wskazywało na użycie broni palnej. Sprawców oraz
motywu zbrodni do dnia dzisiejszego nie wykryto.
Taka oto tragiczna historia przytrafiła mi się na
koniec wędrówki. 

FOT. NR 25
 

Po lewej stronie mijam zdobyty wcześniej Stożek
Wielki 840m n.p.m. (z tej strony też wygląda
okazale, fot. nr 25) i zbliżam się do drogi nr 35.
Mijam mostek na rzece Ścinawka i w lewo szlakiem
czarnym Pamięci Wędrowców kieruję się w stronę
„mojego” parkingu. Tu muszę bardzo uważać, gdyż
zrobiło już się szaro, a droga ruchliwa. Odblaski
przypięte do plecaka powinny zwrócić uwagę, ale to
i tak nie zwalnia mnie od uwagi. Do przejścia mam
ostatni kilometr trasy. Przechodzę pod wiaduktem
kolejowym i jestem przy aucie. Dzień udał mi się
znakomicie chociaż z rana nie zapowiadało się na
poprawę pogody. Do południa chmury podniosły się
na tyle, że było widać okolicę Gór Suchych. Z trasy
wyszło ok. 18km, a i przewyższeń też się uzbierało
(fot. nr 27).
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FOT. NR 26
 

Tomasz Michalski

FOT. NR 24
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Zapraszamy do wzięcia udziału oraz do
współtworzenia trzeciej edycji „Tam i z powrotem –
festiwalu podróży i przygody”, który odbędzie się w
dniach 1-3 kwietnia 2022 roku w Sulęcinie oraz w
jego pięknych okolicach.
Pragniemy, aby nasz Festiwal był wspólną
przestrzenią do wymiany doświadczeń związanych z
podróżami i zaistniałymi przy nich przygodami.
Podróże mogą być małe, po okolicach swojej
miejscowości czy regionie, a także duże po kraju
czy świecie. Zresztą to od nas zależy jak je
nazwiemy – małymi czy dużymi, najważniejsze, że
są podróżami...
W tym roku chcemy zaprezentować miejsca
znajdujące się w naszym urokliwym województwie
lubuskim. Pragniemy promować jego niewątpliwe
walory turystyczne, kulturalne, rekreacyjne i jego
wspaniałą przyrodę, nazwaliśmy ten pomysł
„Lubuskie i reszta świata” / „Lubuskie w jednym
miejscu… w Sulęcinie”.

"Tam i z Powrotem - festiwal 
podr�ży i przygody" w Sulęcinie

Trzecia edycja festiwalu

WAŻNE !!!
Na festiwalu jest miejsce także dla Ciebie - jako współorganizator,

osoba/instytucja wspierającą (patron medialny / sponsor) czy też jako uczestnik.

Jeśli chcielibyście współtworzyć z nami ten Festiwal, chcielibyście być jego częścią, jesteście
podróżnikami, wędrowcami, wystawcami, prelegentami, autorami książek czy publikacji,
fotografami, filmowcami, muzykami czy prowadzicie ciekawe turystyczne miejsce (agroturystykę,
miejsca kultury, ośrodki kultury, muzeum, skansen, atrakcję turystyczną itp.) zgłoście się do nas, a
na pewno znajdziemy wspólną płaszczyznę współpracy.
W przypadku zainteresowania piszcie na adres: tamizpowrotemfestiwal@gmail.com

Festiwal podróżniczy to szereg ciekawych wydarzeń stricte związanych
z podróżami. To między innymi spotkania z ciekawymi ludźmi - podróżnikami,

promocja aktywnego stylu życia, zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży,
koncerty tematyczne oraz wystawy fotografii z podróży. 

W tym roku gościć będziemy Klub Zdobywców Korony Gór Polski, który
objął festiwal patronatem medialnym. 
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Fotorelacja z ubiegłorocznego festiwalu

Główną bazą wydarzeń będzie Sulęciński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, ale także przestrzeń
miasta, okoliczne jeziora, lasy i łąki. 
Budowany program będzie składał się z wykładów, spotkań z podróżnikami, prezentacją lubuskich (i nie
tylko) miast z ciekawymi w nich miejscami, tętniącymi kulturą i życiem. W programie będą również
warsztaty, wystawy fotografii, pokazy filmów, koncerty, historyczne spacery po Sulęcinie, a także po
Uroczysku Lubiewsku i Sulęcińsko-Łagowskim Parku Krajobrazowym. Szykujemy również spływ rzeką
Postomią, jak i rodzinną wycieczkę rowerową. Odbędzie się również Absurdalny Bal Podróżnika, a imprezą
towarzyszącą będzie spotkanie Loży Zdobywców Korony Gór Polski. 

                                                                                             
Jacek Filipek
Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
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Wyprawy Klubowe
Jeszcze przed wakacjami 

wracamy z wyprawami klubowymi

   Styczeń 2020 roku, to miesiąc, w którym jako klub
zorganizowaliśmy ostatnią wyprawę górską.
Wszystkie kolejne wyprawy ze względu na
obowiązujące obostrzenia zmuszeni byliśmy
odwołać. Do tego czasu organizowaliśmy każdego
roku 3 wyprawy górskie. Pierwsza taka wyprawa
zawsze odbywała się z początkiem roku
kalendarzowego, jako wyprawa zimowa. Kolejna w
zależności od roku była to wyprawa wiosenna lub
letnia, ale zawsze zorganizowana jeszcze przed
wakacjami. Zamykającą wyprawą była wyprawa
jesienna. 
Klub w okresie wakacji letnich i okresu na przełomie
roku nie organizuje imprez i spotkań klubowych. W
tym roku wyjątkowo ze względu na jubileusz 25-lecia
KGP odbędzie się wspólne wejście na wszystkie
szczyty KGP jednego dnia. Staniemy na 28
szczytach jednocześnie w samo południe w dniu 20
sierpnia 2022 roku. 
  Wyprawę klubową planujemy jednak jeszcze
wcześniej. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w
dniach 4-6 czerwca. Zapisy na nią planowo ruszyć
mają 6 kwietnia. Szczegóły tej wyprawy będą
przedstawione w marcowym numerze. To gdzie
wyruszymy nie jest jeszcze przesądzone. 



   Wszystko jednak wskazuje na to, że spróbujemy
zrealizować jedną z wypraw, których nie udało
nam się przeprowadzić w 2020 roku. Naszym
celem stać się wtedy miała Kłodzka Góra. Nie
będzie to jednak zwykłe zdobycie tej góry. Plan
jest taki, aby wyprawa zaczęła się od spływu
pontonowego Nysą Kłodzką. Następnie ruszymy z
przystani w Bardzie prosto na Kłodzką Górę. Dzień
wyprawowy będzie wymagający. Sam spływ
zajmie nam w rekreacyjnym tempie około 4
godzin. Wejście na Kłodzką z Barda to kolejne 3,5
godziny. Zejście na Przełęcz Kłodzką to kolejne
1,5 godziny. Razem z przerwami i przystankami to
będzie dziesięciogodzinna wyprawa. 
  Standardowy schemat wyprawy  to zjazd w
piątek, wtedy odbędzie się wieczorne spotkanie
klubowe. Sobota przeznaczona jest na góry. W
niedzielę po śniadaniu i pasowaniu Zdobywców,
którzy zweryfikowali się podczas wyprawy,
pożegnamy się. Trzymajcie kciuki, aby udało nam
się wszystko zorganizować. Zastrzegamy sobie
jednak możliwość zmiany planów wyprawowych.
Wszystko zależy od możliwości bazy noclegowej,
której obecnie poszukujemy. 
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   Jesteśmy obecnie po weryfikacji stacjonarnej w
Ośrodku Jeździeckim Lando. W pierwszy weekend
marca odbędzie się weryfikacja zdalna, na którą już
nie ma otwartych zapisów. Przed nami jednak
jeszcze trzy możliwości zweryfikowania swoich
górskich osiągnięć przed wakacjami. Pierwszą z
nich będzie spotkanie podczas festiwalu
podróżniczego TAM I Z POWROTEM, który
odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2022 roku w
Sulęcinie. Klub Zdobywców Korony Gór Polski objął
oficjalny patronat medialny nad tą imprezą.
Będziemy Was informować na naszym klubowym
fanpage o szczegółach tej turystycznej imprezy.
Sama weryfikacja odbędzie się w dniu 2 kwietnia w
Sulęcińskim Domu Kultury. Zapisy są wciąż otwarte i
posiadamy jeszcze sporo wolnych miejsc. 

   Kolejną sposobnością na weryfikację będzie opcja
wysyłkowa lub stacjonarna na czerwcowej wyprawie
klubowej. Korzystając z tego, że zbierze się
podczas wyprawy duża część Loży dopuścimy
możliwość nadesłania do nas książeczek, po
uprzednim zapisaniu się na taką formę weryfikacji.
Zapisy ruszą tego samego dnia co zapisy na
wyprawę. Planowo 6 kwietnia startujemy z zapisami
na tą formę loży. 
    Na przełomie czerwca i lipca, prawdopodobnie w
pierwszy weekend lipca spotkamy się w Gorlicach
na weryfikacji stacjonarnej. Na tą weryfikację zapisy
uruchomimy na koniec kwietnia 2022 roku.
Szczegóły powinny już być znane w marcowym
numerze KGP.

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
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BILET DO BgPNLAWINY BIEG�WKI

Wybierając się na zimową wędrówkę warto wyposażyć się w raczki, kije, pobrać aplikację
RATUNEK i być na bieżąco z klubowymi informacjami.

Ze względu na bezpieczeństwo
na górskich szlakach nie
używajmy "jabłuszek". Rynna
pozostawiona przez osobę
zjeżdżającą na jabłuszku może
przyczynić się do poważnego w
skutkach wypadku.

Warto wiedzieć, że najwięcej
lawin schodzi w miesiącu
marcu. Wyruszając w góry
należy sprawdzić aktualną
prognozę pogody i stopień
zagrożenia lawinowego na
stronie GOPR, TOPR i PN.

Wędrując po górskich szlakach
szczególnie w Górach Izerskich
i  Bystrzyckich możemy natrafić
na trasy przygotowane dla
narciarzy biegowych. Stacje
narciarskie apelują do turystów
pieszych o uszanowanie torów. 

Wiadomo�ci
ze szlaku

Od 22 stycznia 2022 roku
zakup biletów wstępu na
obszar Babiogórskiego Parku
Narodowego jest możliwy
bezpośrednio od pracownika
Mobilnego Punktu Sprzedaży,
które znajdują się na szlakach.

"JABLUSZKO" DRONY W GOPR TUSZOWNIK

Od stycznia 2022 roku GOPR
posiada program umożliwiający
wykrywanie ludzi na zdjęciach
lotniczych wykonywanych z
dronów. Program ten może
realnie skrócić czas działań
poszukiwawczych w górach.

Aby w zimie cieszyć się ładną
pamiątkową pieczątką warto ze
sobą na wędrówkę zabrać
tuszownik. Tusz na szczytach
w klubowych skrzyneczkach
często zamarza.



Z ostatniej chwili...
Krótka fotorelacja z zimowego kursu
turystyki wysokogórskiej w Tatrach
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Zajęcia praktyczne podczas wejścia na Świnicę



Pomoc wzywamy dzwoniąc pod numer alarmowy:
985 lub 601 100 300

 
Zostaniemy połączeni ze służbą ratunkową pracującą w danym
terenie. Dyżurni ratownicy, po przyjęciu wezwania i sprecyzowaniu
lokalizacji zdarzenia przekażą nam, co należy robić i jak udzielić
poszkodowanemu niezbędnej pomocy. 
Alternatywą jest wezwanie pomocy poprzez bezpłatną aplikację
Ratunek  www.ratunek.eu.

Jak wezwać na pomoc TOPR i GOPR?

Statystyki wypadków lawinowych pokazują, że osoby
porwane przez lawinę i całkowicie zasypane, mają ponad 90
procent szans na przeżycie pod warunkiem, że zostaną
odnalezione w ciągu 15–18 minut, a podczas spadania z
lawiną nie doznały śmiertelnych urazów i utworzyły wokół
ciała wolną przestrzeń, tak zwaną poduszkę powietrzną.
Po około 35 minutach szanse na przeżycie drastycznie
maleją aż do 25 procent. Niestety tyle czasu potrzebują na
dotarcie na lawinisko pierwsi ratownicy, pod warunkiem, że
jest sprzyjająca pogoda, do akcji ratunkowej zostanie
wykorzystany śmigłowiec oraz o wypadku ratownicy zostali
powiadomieni tuż po zdarzeniu. 
Szybkiej i skutecznej pomocy mogą udzielić jedynie turyści
będący na szlaku, jeśli posiadają zestawy lawinowe i
umiejętności posługiwania się nimi.
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Wyruszając zimą w góry, szczególnie w góry wysokie nie
lekceważmy ostrzeżeń TOPR-u i GOPR-u. Szukajmy
bieżących informacji o zagrożeniach lawinowych na stronach
Parków Narodowych. Sprawdzajmy prognozy pogody przed
wyruszeniem na szlak, a nie kilka dni wcześniej. Pogoda w
górach jest niezwykle dynamiczna. 
Teoretyczna wiedza to zbyt mało. Nie wystarczy posiadanie
Lawinowego ABC wypożyczonego z górskiej wypożyczalni.
Wiedza praktyczna zdobyta na specjalistycznych kursach od
profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem z pewnością
pozwoli nam bezpieczniej cieszyć się z górskich wypraw, a i
samo szkolenie może być fantastyczną przygodą,
poznaniem nowych ludzi i miejsc.

Dziękujemy naszemu Lożantowi Marcinowi Pawłowskiemu za przesłane zdjęcia. Marcin uczestniczył
niedawno w zimowym kursie turystyki wysokogórskiej w Tatrach. Podczas kursu miał możliwość wejścia na
piękną i śnieżną Świnicę. 
Tego typu szkolenia przygotowują do samodzielnego poruszania się zimą w terenie górskim. Skierowane
są do osób rozpoczynających swoją przygodę z zimową turystyką wysokogórską. Uczą m.in. technik
posługiwania się czekanem, chodzenia w rakach, budowania schronienia w śniegu czy też poszukiwania
zasypanego śniegiem turysty (pozoranta). Niezwykle przydatne są dla osób, które pragną poszerzyć i
uporządkować swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia odbywają się zazwyczaj przez 3-4 dni i składają z
części teoretycznej i praktycznej. 
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                Obrazkowe sudoku
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W puste pola wstaw obrazki w taki sposób, aby nie powtarzały się
w kolumnach i rzędach. 



Sudety podzielone są na: 
11 pasm górskich
8 pasm górskich
14 pasm górskich
Chatka Górzystów to schronisko leżące w:
Górach Izerskich
Górach Suchych
Górach Kaczawskich
Sowia Przełęcz znajduje się w:
Górach Sowich
Górach Opawskich
Karkonoszach
Przechodząc przez Gwarkową Perć dojdziemy na szczyt:
Skopca
Biskupiej Kopy
Śnieżki
Który szczyt należący do Korony Gór Polski objęty jest ochroną cietrzewia:
Wysoka Kopa
Kłodzka Góra
Skopiec
W drodze na Śnieżnik możemy zwiedzić:
Jaskinię Raj
Jaskinię Niedźwiedzią
Jaskinię Mylną
Który z wymienionych szczytów nie leży w Sudetach:
Skrzyczne
Szrenica
Sępia Góra
W których górach znajduje się Włostowa, Waligóra, Kostrzyna :
Bystrzyckich
Złotych 
Kamiennych
W Rudawach Janowickich znajdują się ruiny:
Zamku Chojnik
Zamku Bolczów
Zamku Radosno
Na Przełęczy Komarnickiej znajduje się:
Sandałowe drzewo
Pomnik z butów
Rzeźba lokalnej artystki "Into the Blue"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                                                 Prawidłowe odpowiedzi w następnym numerze miesięcznika.
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                 Quiz wiedzy o Sudetach



Wyniki konkursu 
z numeru 1/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Olga Antonina KrólOlga Antonina KrólOlga Antonina Król

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 1/2022

ZAGADKA NUMERU
Kamień pamiątkowy dla harcmistrza

Janusza Boissé na skrzyżowaniu szlaków
w Rudawach Janowickich

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA
1. schronisko, 2. Purpurowe, 3. Odra, 4. Karkonosze, 5. czerwony, 6. Rędziny,

7. Wojanów, 8. Skalnik, 9. granit, 10. Sokolik, 11. Kowarska, 12. Świerk,
13. Bolczów, 14. Mopek, 15. Piec, 16. Kamiennogórska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawy_Janowickie


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 dołączyły:

 Apartamenty na Skraju 
w Nowej Wsi

 


