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Spis tre�ci



   Po raz kolejny, już trzeci w tym roku, wydajemy
naszą klubową gazetę podróżniczą KGP tworzoną
przez klubowiczów dla klubowiczów. To już 13 raz,
gdy się z Wami spotykamy na łamach naszego
wspólnego miesięcznika. Numer 13 to dość
szczególny numer, gdyż właśnie w lokalu nr 13 przy
ul. Nałęczowskiej 30 w Lublinie będzie się od teraz
mieścić siedziba Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski oraz Klubu Znawców Polskich Pomników
Historii, który kilka lat temu został przekazany przez
Wydawnictwo AMOS pod opiekę klubu KGP. 
   Rozpoczyna się nowy etap naszej klubowej
działalności. Przed nami przygotowanie systemu
zgłoszeń zapisów na wspólne wejście na wszystkie
szczyty, które z okazji XXV-lecia Korony Gór Polski
organizujemy w tym roku. Z pewnością zostanie
wydana okolicznościowa odznaka jubileuszowa,
która podobnie jak w przypadku odznaki z okazji
XX-lecia KGP będzie dostępna jedynie do końca
bieżącego roku. Przed nami  wiele  nowych wyzwań, 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

których się z wielką przyjemnością podejmujemy. 
   W tym numerze Jaro zabierze nas na szczyt
Wysoka, koniecznie przeczytajcie co Was czeka na
szlaku, a może to właśnie Jaworki będą Waszym
wymarzonym miejscem na weekendowy
wypoczynek? Ósmy marca to przecież Dzień
Kobiet. Kto może przebić pomysł Ani na uczczenie
Święta Pań? Sprawdźcie koniecznie czytając
wywiad numeru. Cykl z Biletem w plecaku, czyli
Korona Gór Polski bez samochodu. Maciek w tym
numerze zabierze Was na Biskupią Kopę. Nasz
Górski Wędrowiec Tomasz przemierzał Beskid
Wyspowy. Warto sprawdzić co przy tej okazji
odwiedził. Blog "Bocznymi Drogami" zagościł w tym
numerze. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie Was tym
razem ze sobą zabierają po prostu przejdźcie do
ich publikacji. Konkurs Zakochani w Górach 2022,
relacja z naszego spotkania w LANDO i wiele
innych ciekawostek również znajdziecie na łamach
miesięcznika KGP. 
                                            Zapraszamy do lektury ! 
                                               



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 13
Wysoka z Jaworek
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WEJŚCIE DO WĄWOZU HOMOLE
 

   Z czasów podstawówki pamiętam dwa miejsca,
które mnie zauroczyły. Pierwsze to palmiarnia w
Wałbrzychu, a drugie to Wąwóz Homole, jedna z
największych przyrodniczych atrakcji w Pieninach. 
   Naszą wyprawę na Wysoką, najwyższy szczyt
Pienin rozpoczynamy w Jaworkach. Jest to
niewielka połemkowska wieś usytuowana w dolinie
Grajcarka. Administracyjnie do 2008 roku była ona
częścią oddalonej o niemal 10 km Szczawnicy. Dziś
jest już w pełni samodzielna. Do lat powojennych
Jaworki stanowiły etniczną stolicę regionu
łemkowskiego zwanego Rusią Szlachecką. W
latach międzywojennych mieszkał tu zaledwie jeden
Polak, w dodatku żonaty był z „Łemką”. 
W ostatnim czasie Jaworki stanowią niezwykle
ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski. Działa
tutaj m.in. sławny klub muzyczny Wieńczysława
Kołodziejskiego.

PARKING W JAWORKACH
 

Kołodziejski z belek, pochodzących z rozbioru starej
owczarni niszczejącej, na halach Jaworek wzniósł
oryginalny drewniany budynek, który stał się swego
rodzaju oazą muzyczną. Odbywają się tutaj ważne
koncerty rockowe, bluesowe oraz jazzowe z
udziałem wybitnych artystów, a także inne
wydarzenia kulturalne takie jak – wystawy, nagrania,
plenery malarskie oraz rzeźbiarskie. Blisko 20 razy
koncertował tu już Nigel Kenedy – światowej sławy
wirtuoz skrzypiec. 
Do Jaworek można dojechać busem lub
samochodem. Duży parking oferuje, poza miejscami
parkingowymi również restaurację, karczmę i kramy
z pamiątkami regionalnymi.
Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się wejście do
wąwozu. W sezonie turystycznym pobierana jest
opłata za wstęp do rezerwatu i Wąwozu Homole.

http://www.pieniny.net.pl/miejscowosci/szczawnica/
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WĄWÓZ HOMOLE - MOSTEK
                                            

   Wąwóz znajduje się w rezerwacie, dlatego należy
się poruszać tylko i wyłącznie po wyznaczonych
szlakach pieszych. Większa część ścieżki biegnie
wzdłuż potoku Kamionka. 
Ze względu na obecność strumienia oraz dbałość o
pierwotny stan wąwozu, w wielu miejscach
zamontowano schody i przeprawy – mostki. Dzięki
tym zabiegom droga staje się wygodna i bezpieczna
i można szybko i sprawnie ją przejść.

   Trasa nie jest długa ani wymagająca specjalnego
przygotowania. Jej długość to około 800 metrów,
szlak jest rekreacyjny i bez skrupułów należy się
cieszyć otaczającymi skarbami natury. Można
podziwiać przepiękne kaskady, zatoczki oraz
robiące wrażenie wielkie głazy. Na naszą
największą uwagę zasługują wysokie nawet do 120
metrów zbocza skalne zbudowane z wapienia. 
Po około kilometrowym podejściu dochodzimy do
rozległej polany pod Czajakową Skałą. Są tu ławki i
stoły oraz przepiękna górska łąka. Idealne miejsce
na odpoczynek czy też piknik.
Niestety dalej będzie już mniej miło, bo ślisko i
błotnie. Praktycznie przez cały rok szlakiem płynie
woda. Nie polecam więc wędrówki w białych
adidaskach.

WĄWÓZ HOMOLE
                                            

POLANA POD CZAJAKOWĄ SKAŁA
                                            
   W końcu wychodzimy z lasu w miejscu, gdzie
szlak zielony skręca w prawo na Wysoką, w lewo
zaś prowadzi ścieżka do górnej stacji kolei linowej.
Jesteśmy już prawie 700 m n.p.m. – do szczytu
jeszcze 350 metrów. Teraz idziemy przez chwilę po
równej, szerokiej drodze w kierunku harcerskiej
bazy namiotowej. Pozostaje nam jeszcze
przeprawa przez dość szeroki w tym miejscu potok
po kamieniach i zaczynamy podejście na szczyt.
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 PODEJŚCIE NA WYSOKĄ (2)
           

Początkowo jest stroma łąka, na której w sezonie
oscypkowym pasą się owce, ale są też piękne
widoki na pasmo Radziejowej, więc pomijając, że
latem słońce daje tu nieźle popalić, a zimą
niemiłosiernie wieje – nie jest tak źle.

PRZEPRAWA PRZEZ STRUMIEŃ
 

ODEJŚCIE ŚCIEŻKI DO KOLEJKI LINOWEJ
 

Powyżej łąki dochodzimy znów do krawędzi lasu i
teraz zaczyna się prawdziwa wspinaczka. Zimą
raczki i kijki obowiązkowe, latem kijki, chyba że
chcecie wchodzić i schodzić na czworaka.
Wysoka (1050 m n.p.m.) posiada również drugą
nazwę – Wysokie Skałki. I ta druga nazwa
odzwierciedla jej prawdziwy charakter. Szczyt jest
skalisty, stromy i przepaścisty. Gdyby nie metalowe
schody z poręczami wejście byłoby bardzo trudne i
niebezpieczne. 
Dzięki swojej wybitności, najwyższy szczyt Pienin
oferuje przepiękne widoki sięgające aż do Tatr.

HALE POD WYSOKĄ (1)
         

HALE POD WYSOKĄ (2)
         

 PODEJŚCIE NA WYSOKĄ (1)
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 SZCZYT WYSOKIEJ
 

Na szczycie znajdziecie naszą tabliczkę i pieczątkę.
Ale szczyt jest tak charakterystyczny, że zdjęcie
można sobie zrobić w dowolnym punkcie. Pieczątkę
można też zdobyć w kilku miejscach w Jaworkach.
Warto sprawdzić na klubowej stronie:
kgp.info.pl/pieczatka-korony-gor-polski-gdzie/
Zejść można oczywiście tą samą trasą lub nieco
dłuższą przez schronisko pod Durbaszką żółtym
szlakiem do Szlachtowej, skąd można podejść lub
podjechać busem do Jaworek, jeśli tam zostawiliście
swój samochód. Wejście na szczyt zajmuje przy
dobrej pogodzie latem około 2 godzin.

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

 WIDOK Z WYSOKIEJ
 



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w powyższych obiektach 

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi 
i usługi turystyczne.

Podczas górskiej wędrówki po Pieninach 
skorzystaj z obiektów rekomendowanych przez klub.
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POKOJE NAD CZARNĄ WODĄ 
W JAWORKACH

TRZY KORONY 
W SZCZAWNICY BAR GROŃ NA PALENICY

 

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


Apartamenty „Inny Świat” - Zakopane
Bacówka Bartne - Bartne
Bacówka PTTK „Na Krawcowym Wierchu” - poniżej szczytu
Bar „Groń” - poniżej szczytu Palenicy
Centrum Wypoczynku JordaNova - Gołkowice Górne
Dom Wypoczynkowy „Koliba” - Białka Tatrzańska
Dom Wypoczynkowy „Trzy Korony” - Szczawnica
Domek „Tworkowo” - Tylmanowa
Folwark Stara Winiarnia - Mszana Dolna
Stacja Centralnej Grupy Krynickiej GOPR - Krynica-Zdrój
Osada Podróżnika - Hoczew
Ośrodek Szkoleniowo -Turystyczny „Dworek Gorce” 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pod Kamiennikiem”

Ośrodek Wypoczynkowy „Helena” - Zakopane
OW „Cztery Pory Roku” - Wysowa-Zdrój
Pensjonat „Jurkowski” - Ochotnica Dolna
Pensjonat „Lubań” - Ochotnica Górna
Pokoje „Nad Czarną Wodą” - Jaworki
Przystanek noclegowy pod Łopieniem - Chyszówki
Schronisko Górskie PTTK „Na Wielkiej Raczy” - poniżej szczytu
Schronisko PTTK "Na Luboniu Wielkim" - na szczycie
Schronisko PTTK „Markowe Szczawiny” - poniżej szczytu Babiej
Góry
Schronisko PTTK „Na Kudłaczach” - Pcim
Schronisko PTTK „Na Przehybie” - przy szlaku na Radziejową
Schronisko PTTK „Na Starych Wierchach - przy szlaku na Turbacz 
Schronisko PTTK „Na Turbaczu” - poniżej szczytu
Willa „Maciejka” - Trybsz

KARPATY:

      - Kamienica Rynek

      - Trzemeśnia

Klubowa Karta Górska
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Baza Obiektów rekomendowanych

Klubowa Karta Górska dostępna jest na stronie
kgp.info.pl/sklep/ i przeznaczona wyłącznie dla
członków Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Karta upoważnia do zniżek w Obiektach
Rekomendowanych, których listę przedstawiamy
poniżej:



Agroturystyka „Pod Dudziarzem” - Radomierz
Agroturystyka „Ptasi Śpiew” - Czarny Bór
Apartament „Jedlinka” - Jedlina Zdrój
Apartamenty „Na skraju” - Międzylesie 
Camp66 - Ścięgny koło Karpacza 
Dom Pod Błękitnym Dachem - Międzygórze
Dom Turysty „Pod Biskupią Kopą” - poniżej szczytu
Dom Turystyczny „Pod Wieżycą” - Sobótka
Domek Glinno77 - Walim
Domki „Przystań nad Bobrem” - Janiszów
Gościniec „Kowalova” - Kowalowa
Ośrodek Turystyczny „Bolko”  - Bolesławów
Ośrodek Turystyczny „Menos” - Stronie Śląskie
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczna Zagroda” – Lewin Kłodzki
Pensjonat „Pod Chmielarzem” - Wojcieszów
Pensjonat „Pod Smerkami” - Szklarska Poręba
Pensjonat „Słoneczna Willa” - Międzygórze
Schronisko „Na Śnieżniku” - poniżej szczytu
Schronisko „Srebrny Potok” - Lubawka
Schronisko Górskie „Orzeł” - na szlaku na Wielką Sowę
Schronisko PTTK „Andrzejówka” - Rybnica Leśna
Schronisko PTTK „Na Przełęczy Okraj” - Kowary
Schronisko PTTK „Samotnia” - na szlaku na Śnieżkę
Schronisko PTTK Jagodna - Przełęcz Spalona

SUDETY:
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JP

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

Freetours.pl - szkoła skituringu, wypożyczalnia w Ustroniu
Freetours.pl latem - wypożyczalnia e-bikes, wycieczki rowerowe w Ustroniu
Góral Ponton spływ Dunajcem w Sromowcach Niżnych
Szkoła Górska REP - szkolenia z zimowej turystyki wysokogórskiej,
wspinaczkowe, lawinowe, skiturowe
Warsztaty fotografii krajobrazowej Wiktor Baron Photography
Wypożyczalnia Turystyczna w Katowicach
Karczma Podgórzanka w Kaczorowie
Sudecka Księgarnia Wysyłkowa NaszeSudety.pl

USŁUGI TURYSTYCZNE:

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka” - Święta Katarzyna
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE:



Wywiad numeru
Rozmowa z Anną Szczepańską o jej niezwykłym

pomyśle świętowania Dnia Kobiet
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Przeglądając wiadomości na Facebooku trafiłam
na Twój niecodzienny post i pomyślałam, że
wywiad w marcowym numerze miesięcznika
musi być z Tobą, młodą, wyjątkową i
niesamowicie kreatywną klubowiczką. Do klubu
należysz zaledwie 3 miesiące. Czy wcześniej
chodziłaś po górach?
- W górach zakochana jestem już od dawna. Do tej
pory chodziłam głównie po Tatrach. Z początkiem
tego roku całkiem przez przypadek przystąpiłam do
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Na początku Korona wydała mi się zbyt nudna po
tym jak już zdobyłam Rysy, Świnicę, czy Kościelec.
Wydawało mi się, że im wyżej tym piękniej. Po
wczytaniu się jednak w przesłanie Korony, uznałam,
że to może być naprawdę fajna przygoda, mimo ze
wiele gór z Korony nie imponuje swą wysokością.
Pomyślałam, że pozwoli mi to lepiej poznać swój
kraj, bo jak to mówią ,,Cudze chwalicie, a swego nie
znacie... ’’

Jestem przekonana, że nie jeden szczyt należący
do Korony Gór Polski będzie dla Ciebie miłym
zaskoczeniem. Na jedną z pierwszych górskich
wypraw wybrałaś Babią Górę. „Baby na Babiej
Górze w Dzień Bab” to Twój projekt?
- Tak, już w styczniu zrodził mi się w głowie pomysł,
aby wejść na Babią Górę w Dzień Bab, czyli 8
marca. Do mojego projektu natychmiast przyłączyła
się jedna z koleżanek, a tuż za nią kolejne. I tak oto
zebrał się nasz team 6 kobitek, którym spodobał się
ten pomysł.
Przy okazji wyprawy w Beskidy na rozgrzewkę
postanowiłyśmy wejść na Skrzyczne - największy
szczyt Beskidu Śląskiego, a na podsumowanie
naszego krótkiego, ale intensywnego wyjazdu na
Czupel - najwyższy szczyt Beskidu Małego. Tym
sposobem zdobyłyśmy dwa kolejne szczyty
należące do Korony Gór Polski. 
Nasz główny cel to jednak Babia Góra w dniu 8
marca.

Anna  Szczepańska

członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski
miłośniczka gór i górskich wędrówek 
lubi aktywnie spędzać czas: Nordic Wolking i
taniec
uwielbia teatr i dobrą książkę 
kocha przyrodę i las 
spośród zwierząt domowych serce skradły jej
koty 
nie znosi pająków, jaskiń oraz ciemności

Ulubiony cytat:
„Lubię góry, ponieważ sprawiają, że czuję się mały.
Pomagają mi uporządkować to, co w życiu ważne".

Mark Obmascik
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O Babiej Górze często mówi się, że to Kapryśna
Góra lub też Królowa Niepogody, w marcu jest
tam jeszcze bardzo dużo śniegu. Nie obawiałaś
się, że złe warunki atmosferyczne pokrzyżują
Wasze plany?
- Prognozy na ten dzień niestety nie wróżyły nic
dobrego. Ogromne zachmurzenie przez cały dzień,
oraz opady deszczu i śniegu. Byłyśmy jednak tak
zdeterminowane, że nie mogłyśmy się poddać i
nawet beznadziejna pogoda nie była w stanie nas
powstrzymać.
Grunt to pozytywne nastawienie! Uznałyśmy, że na
pogodę nie mamy wpływu i należy się cieszyć z tego
co mamy i doceniać to co mamy. Teraz i Tu …
Na Babią Górę wybrałyśmy szlak czerwony z
Przełęczy Krowiarki. Na początku wędrówka była
bardzo przyjemna. Las pokryty był w białą pierzynkę
i wyglądał jak zaczarowany, a my czułyśmy się jak w
baśniowej Narni. Oczarowane tym widokiem
zrobiłyśmy tysiące fotek. Lubię wyprawy w góry z
dziewczynami, bo wtedy jest zawsze czas na
zdjęcia.

W tak niesprzyjających warunkach wędrówka nie
należy do łatwych i przyjemnych, choć po latach
bywa wspominana jako wyjątkowa. Mam na
swoim koncie podobne doświadczenia zarówno
na Babiej Górze jak i w Bieszczadach. Dzielnie
walczyłyście z żywiołem nie poddając się do
końca.
- W głowie rodziły się wątpliwości, czy dobrze
robimy. Wiatr coraz bardziej, zawiewał ślady i trzeba
było bardzo uważać, aby nie zgubić szlaku. Dłonie
nam zamarzały coraz bardziej, a na rzęsach i
włosach pojawił się urokliwy szron - miało to jednak
niesamowity urok.
Opatulone w kaptury (z sukienkami w plecakach)
wędrowałyśmy coraz wyżej i wyżej z nadzieją, ze
może Królowa Beskidów okaże się dla nas choć
trochę łaskawa.
Gdy już zbliżałyśmy się do szczytu, nagle, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki słoneczko
zaczęło wychodzić zaa chmur, a przy okazji
odsłaniać nam widoki, które zapierały dech w
piersiach. Czułyśmy, jakby chmury tańczyły
wyłącznie dla nas.
Gdy już stanęłyśmy na szczycie, wszelkie
zmęczenie i zimno zniknęło. Udało się!!!
Szczęściary z nas!!! Ogarnęła nas niesamowita
radość i euforia, którą ciężko wyrazić słowami...

Wędrując coraz wyżej i wyżej doszłyśmy do
Sokolicy. Tam na tarasie widokowym ujrzałyśmy
wokół wyłącznie mgłę i nic nie wskazywało na to,
aby widoki się polepszyły.
Po krótkim odpoczynku, udałyśmy się dalej. Z
upływem czasu robiło się coraz mniej przyjemnie.
Widoczność pogarszała się coraz bardziej, a nam
coraz mocniej doskwierał mróz i zadyma śnieżna.
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Królowa Beskidów pokazała swoje drugie,
łaskawe oblicze, postanowiła docenić Wasz trud
i determinację. W tym dniu na szczycie było
wielu turystów?
- Na szczycie spotkałyśmy grupkę młodszych
koleżanek, które również świętowały Dzień Kobiet.
Po chwili miałyśmy całą Babią na wyłączność.
Jak na kobitki przystało, jednogłośnie uznałyśmy, że
takie wydarzenie trzeba świętować w wielkim stylu.
Odziałyśmy się więc szybciutko w długie czerwone
spódnice, które wcześniej przygotowałyśmy na te
okazję, oraz wianki z czerwonych goździków -
symbol Dnia Kobiet.
Były śpiewy, tańce i swawole oraz piknik, gdzie
głównym specjałem były czekoladowe babeczki
specjalnie upieczone na tę okazję.
Na szczycie zrobiłyśmy sobie obfitą sesję zdjęciową,
gdzie każda z nas mogła się poczuć jak zawodowa
modelka. Późnym popołudniem pożegnałyśmy
naszą Królową Beskidów i udałyśmy się na nocleg
do Schroniska Markowe Szczawiny.
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JP

Nocleg w górskim schronisku, moim zdaniem,
przedłuża radość przebywania w górach i jest
dopełnieniem górskiej przygody. Jak
wspominasz ten czas?
- Tam bardzo miło i wesoło spędziłam wieczór w
gronie moich towarzyszek wyprawy. Każda z nich
jest inna, zajmujemy się na co dzień rożnymi
rzeczami, a mimo to znalazłyśmy wspólny język i
bardzo przyjemnie i wesoło spędziłyśmy wspólnie
czas.
Nocleg w schronisku ma swój niesamowity urok, a
świadomość, że nocujesz gdzieś wysoko w górach
tworzy niesamowity klimat i atmosferę.
Mimo, że tego wieczoru położyłyśmy się spać
bardzo późno, to wszystkie rano obudziłyśmy się
wypoczęte i gotowe do drogi powrotnej.

Do parkingu na Przełęczy Krowiarki doszłyśmy
szlakiem niebieskim. Droga prowadziła przez las
pokryty w białą pierzynkę, a śnieg tego dnia sypał
bardzo intensywnie.
Wędrując tak na dół, w głowach zrodził nam się już
pomysł, aby za rok z okazji naszego święta
zorganizować wyprawę na kolejny szczyt z Korony
Gór Polski.
Jaki? To na razie nasza tajemnica.

To był najpiękniejszy, najweselszy i najbardziej
szalony Dzień Kobiet w moim życiu.
Babeczki, dziękuję Wam za ten czas i za to, że
Jesteście.
Łączy nas wspólna pasja - GÓRY-  A to wystarczy.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Uczestniczki wyprawy:

Ania
Kasia 
Monika

Iwona
Dorota
Marzena



Moja Korona
Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy

na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą
górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć

wszystko..." (Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont).
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Dzięki przypadkowej informacji na FB dwa lata temu
poznałam Koronę Gór Polski. Z miłości do gór, było
dla mnie oczywiste, że muszę to zrobić. Jestem
mieszkanką cudownego miasta Bielska-Białej, więc
mieszkam pomiędzy wschodnim, a zachodnim
pasmem górskim. Między Wysoką Kopą, a Tarnica
jest 700 km, pomyślałam będzie ciężko, ale dam
radę. Udało mi się zdobyć już 25 z 28 szczytów w
tym zarówno Tarnicę, jak i Wysoką Kopę. Wszystkie
szczyty, na których do tej pory byłam zapadną na
długo w mojej pamięci. Każdy z osobna miał swój
niepowtarzalny urok i charakter. 

Z Bielska-Białej wraz ze znajomymi wyjeżdżamy
zawsze w środku nocy w weekendy, na miejscu
jesteśmy bladym świtem, kiedy wszystko dopiero
budzi się i na szlakach przeważnie nie ma nikogo,
te chwile są najpiękniejsze. Ze smutkiem myślę, że
pozostały mi jedynie 3 szczyty do końca. Ale już
wiem na pewno, że będę robić ją ponownie, być
może innymi szlakami, być może w innych porach
roku. Każdy miłośnik górskich wycieczek powinien
choć raz w życiu mieć okazję dotrzeć na wszystkie
28 najwyższych szczytów Polski. 
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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

Ze względu na lokalny patriotyzm serdecznie
zapraszam wszystkich zdobywających na
najwyższy szczyt Beskidu Małego o wdzięcznej
nazwie Czupel. Jak wiadomo, każdy z nas, ma
swoich górskich ulubieńców, z różnych przyczyn - 
 widoków, atmosfery, szlaku na szczyt. 
Ja kocham Czupel ze względu na to ile wspaniałych
chwil i śmiechu na nim przeżyłam, o widokach i
atmosferze nie będę wspominać, bo możecie
podziwiać je sami. 
W ramach ciekawostki powiem, że Ci którzy chcą
iść z Przełęczy Przegibek drogą techniczna w
połowie szlaku pod jedną z kapliczek mogą znaleźć
stos kamieni usypywany przez naszą rodzinę od lat.
Nie są to tylko zwyczajne kamienie, wśród nich
dzięki uprzejmości naszych znajomych i rodziny
oraz naszych własnych podróży znajdują się
kamienie z całego świata. To nasza rodzina
tradycja. 
Wszystkim życzę udanych wędrówek dużych i
małych. 

Do zobaczenia na szlaku.
                Monika Wiącek



Z biletem w plecaku
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Biskupia Kopa (cz. Biskupská kupa) - 889 m
n.p.m. to najwyższy polski szczyt Gór
Opawskich i najdalej na wschód wysunięte
pasmo polskiej części Sudetów. Pasmo to
położone jest w pobliżu takich miejscowości jak
Prudnik czy Głuchołazy.
Wyprawa na ten szczyt pomimo bliskości wielu
miast i dość dobrze skomunikowanej okolicy,
według mnie, wymaga nieco więcej myśli
logistycznej. Wspomniane miejscowości, zgodnie z
moim planem, były głównymi punktami
wypadowymi na Biskupią Kopę zarówno latem jak i
zimą.

Na Biskupią Kopę po raz pierwszy wybrałem się
latem. Plan zakładał podróż pociągiem jak dotąd

z największą liczbą przesiadek. 

Chciałem się przekonać, czy sześć przesiadek jest
możliwe do zrealizowania. Start w Toruniu o 21:41
w kierunku Inowrocławia. Kolejno przesiadka na
pociąg do Poznania, Lublińca i Opola. W Opolu
nieco dłuższe oczekiwanie na pociąg do
Kędzierzyna - Koźla, a następnie do stacji Nowy
Świętów i Głuchołazy - Miasto. 
Udało się dotrzeć wszędzie prawie na czas pomimo
obaw o punktualność pociągów. Najważniejsze, że
nie spóźniłem się na żaden pociąg, bo o ile
spóźnienie na regionalne połączenia może
skutkować koniecznością poczekania chwili dłużej
na kolejny pociąg, to spóźnienie na połączenia
dalekobieżne może skończyć się utknięciem na
dobre.

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

Góra złośliwego Skrzata Ludoszy ...

W Głuchołazach pomimo lipca przywitał mnie
letni, ale wyjątkowo rześki poranek. 

Z braku możliwości dojazdu zapowiadała się bardzo
szybka rozgrzewka już w drodze "z buta" do
Jarnołtówka, a następnie wejście na czerwony szlak
w kierunku szczytu. Podejście nie jest jakoś
specjalnie wymagające.  Po drodze można podejść
do Górskiego Domu Turysty „Pod Biskupią Kopą”,
ja pozostawiłem te odwiedziny na drogę powrotną. 
Po dotarciu na szczyt obowiązkowym punktem jest
wejście na postawioną w XIX wieku wieżę, z której
rozpościera się widok na całe Góry Opawskie,
Sudety polskie i czeskie oraz Beskidy, a przy
bardzo dobrej pogodzie można dostrzec nawet
szczyty Tatr. 
Niestety mi to nie było dane z powodu nie
najlepszej pogody. Miałem za to innego rodzaju
szczęście ...



Po wejściu na wieżę spotkałem przewodnika 
z małą grupą turystów. Mogłem przysłuchać się

różnym ciekawym opowieściom o okolicy 
oraz pobliskich szczytach. 

Niestety wszyscy musieliśmy sobie to wyobrazić ze
względu na chmury, które napłynęły w czasie
wędrówki na szczyt.
W drodze powrotnej, po obowiązkowym zdjęciu na
szczycie i przybiciu pieczątki w kasie wieży,
odwiedziłem schronisko, a następnie ruszyłem w dół
przez Gwarkową Perć do Jarnołtówka. I tu uwaga na
połączenia. W Jarnołtówku przy rondzie jest
przystanek, niestety w weekend jest bardzo mało
połączeń w kierunku Głuchołaz czy też Prudnika. 
Nie mając wyboru podjąłem decyzję powrotu
piechotą po asfalcie do Głuchołaz. W obliczu
perspektywy niezdążenia na pociąg kolega, który mi
towarzyszył, machną niewinnie ręką przed
nadjeżdżającym samochodem. O dziwo zatrzymała
nam się dziewczyna, która pomimo własnego
spóźnienia podrzuciła nas pod dworzec PKP.
Powiedziała, że musiała się zatrzymać widząc nas -
widocznie wzbudzaliśmy zaufanie lub politowanie,
do dziś nie wiem. Powrót do domu to w zasadzie
odwrotność planu przyjazdu. 

Zapewne każdy z nas lubi wędrować w
okolicznościach pięknej przejrzystej pogody. Na
szczęście nie musiałem używać raczków, ale z
pewnością dzień czy dwa wcześniej byłaby to
konieczność. O tej porze roku trzeba uważać na
płaty zmożonego śniegu i lodu.
Zimny wiatr dodatkowo utrudnił podróż. Zapewne
znacie to uczucie, gdy startujecie opatuleni, w
drodze ściągacie czapkę, potem puchówkę, polar, a
następnie wchodzicie w wyższe partie graniowe,
gdzie wieje i w zasadzie nie wiecie, jak się
dostosować. 
Ja zawsze w takiej chwili zaciskam zęby i
przyspieszam kroku, żeby utrzymać stałą
temperaturę przy minimalnym opatuleniu. To taka
moja metoda na dość zmienne warunki pogodowe.
Niemniej jednak docieram do szczytu, gdzie
wszystko przestaje mieć znaczenie i zapominam
choć na chwilę o trudach podróży. 

18

W lutym po raz drugi wybrałem się na 
Biskupią Kopę, ale jak się okazało pogoda była

bardziej wczesnowiosenna niż zimowa, czyli
poranek mocno mroźny, a później piękne słońce

oraz intensywne zimne podmuchy wiatru. 

Tym razem podróż rozpocząłem wieczorem 
w czwartek jadąc pociągiem z Torunia do

Poznania, a następnie do Gliwic. 

W Gliwicach przesiadka na PolRegio do
Kędzierzyna - Koźla, następnie przesiadka do
Prudnika. W Prudniku wysiadłem na stacji PKP,
przy której rozpoczyna się GSS (Główny Szlak
Sudecki), idąc tym szlakiem doszedłem do dworca
PKS. Dworzec obecnie jest w przebudowie, a w
zastępstwie rolę dworca odgrywa leżący naprzeciw
Plac Wolności, skąd odjeżdżają głównie PKS Opole
obsługujące połączenia miejskie oraz PKS
Głubczyce, który obsługuje połączenia nieco dalsze.
Wybrałem stanowisko pierwsze i o 8.45 z biletem za
8zł pojechałem do Pokrzywnej, skąd ruszyłem
czerwonym szlakiem w kierunku Biskupiej Kopy. 



Początek to droga pośród zabudowań, a
następnie już w lesie przez Szyndzielową Kopę

(533 m n.p.m.) i Zamkową Górę (571 m n.p.m.). 

Warto patrzeć na znaki, chwila nieuwagi i
poszedłem za daleko wydeptaną ścieżką (nie jeden
musiał się tu zapędzić). Następnie na rozejście o
ciekawej nazwie Złodziejska Droga (581 m n.p.m.) i
dalej czerwonym szlakiem do Srebrnej Kopy (785 m
n.p.m.)  aż na sam szczyt Biskupiej Kopy. Niestety
tym razem wieża była zamknięta. Po zrobieniu zdjęć
zszedłem do schroniska na zupkę i po pieczątkę. 
Do ronda w Jarnołtówku dotarłem czerwonym
szlakiem. To był piątek, a w dni robocze i w roku
szkolnym kursuje sporo autobusów co ułatwiło mi
powrotną podróż do Prudnika. Musiałem co prawda
poczekać ponad półtorej godziny, ale pogoda była
przyjemna co pozwoliło mi odpocząć i zaplanować
dalsza podróż. 

Dla podróżujących z Głuchołaz gmina 
Głuchołazy ma uruchomioną komunikacje

miejską, która całkowicie bezpłatnie rozwozi
podróżnych po jej terenie. 

Niestety nie doszukałem się połączenia do
Prudnika. Rozkład bezpłatnej komunikacji
znajdziecie na stronie www.głucholazy.pl wybierając
zakładkę „mieszkaniec”. Wszystko jest dokładnie i
przejrzyście rozpisane. 
Ja nie skorzystałem, wybrałem powrót do Prudnika
na stację PKP, skąd pojechałem do Kędzierzyna -
Koźla, następnie do Gliwic i Bytomia, gdzie pociąg
Kolei Śląskich podróżuje  wahadłowo. Mniej więcej
co godzinę startuje z Gliwic do Bytomia bez
zatrzymania po drodze i potem z Bytomia do Gliwic. 

Z Bytomia udałem się w ostatni zaplanowany 
na ten dzień etap podróży do Tarnowskich Gór. 

Tam zrobiłem przystanek na nocleg w miejscowości
Ptakowice w Ośrodku Jeździeckim Lando, gdzie
miałem zaszczyt następnego dnia być uczestnikiem
Loży Zdobywców KGP.
Zostałem pierwszy raz zaproszony do Loży
Zdobywców. Był i cały czas jest to dla mnie
zaszczyt, że mogę być członkiem tak wspaniałej
społeczności ludzi gór. „Cześć Górom” i „Górom
Cześć” nabrało dla mnie nowego znaczenia. Sama
weryfikacja przebiegała w bardzo przyjaznej
atmosferze, ale potrafię też zrozumieć, że jako
kandydat można poczuć się jak przed maturą.
Podpowiem tylko tyle, że nie ma się czego obawiać.
W zespołach zasiadają ludzie gór, są to ludzie o
trochę bardziej niż standardowo pozytywnie
skrzywionym podejściu do świata i ludzi. Z
nastawieniem do nawiązywania przyjaźni, poprzez
pasję i miłość do gór. Ośrodek Jeździecki Lando w
Ptakowicach jest wart odwiedzin nie tylko dla tych,
którzy kochają konie.
Całą wyprawę zakończyłem w niedzielę
uprzednio korzystając z podwózki z Ośrodka
Lando na dworzec PKP w Katowicach, gdzie o
21.28 wystartowałem w podróż powrotną do
Torunia z przesiadką w Bydgoszczy. 
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http://www.xn--gucholazy-qub.pl/
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Tak jak zaplanowałem udało mi się dotrzeć na
szczyt w odmiennych porach roku. Letnia wyprawa
miała być tylko podróżą koleją i tak też się udało (z
małą podwózką STOPEM). Jest to oczywiście nieco
bardziej skomplikowana podróż, ale cóż trzeba
sobie urozmaicać podróż i stawiać wyzwania. 
Wiem, że z Opola czy nawet z Kędzierzyna - Koźla
można wsiąść w PKS Głubczyce i spokojnie dotrzeć
do Głuchołaz, a z Głuchołaz komunikacją bezpłatną,
ale uwaga nie jeździ ona w niedzielę i święta oraz
nie wszystkie kursy są realizowane w soboty.
Podobnie też jest z połączeniem z Opola. 
W weekend łatwiej jest dostać się PKP niż PKS.
Choć widziałem przejeżdżające lokalne busy to nie
udało mi się znaleźć szczegółów ich połączeń i
trasy. Do nadrobienia przy kolejnej wizycie w
okolicy. 

Cześć Górom!

Podsumowując: dwie moje wyprawy na Biskupią
Kopę udało się zrealizować, choć nie obyło się
bez modyfikacji planów już w trakcie podróży.

Maciej Jędrzejczak

Pociąg zwany Rozewie – pociąg ten wyjeżdża z Gdyni
i jedzie do kilku miast jednocześnie, czyli startuje z
jednego miejsca, a kończy bieg w dwóch różnych
miastach. Jest on rozłączany we Wrocławiu, a dalej już
jako dwa samodzielne połączenia pod tą samą nazwą
jadą do Polanicy Zdroju i Krakowa.

CIEKAWOSTKA
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BLOGOWY KĄCIK

Niby chodziliśmy po górach w zimie, nawet po
ciemku (sylwestrowe wejście na Ślężę), ale są
góry i góry, a Śnieżnik należy do tych przez ciut
wyższe "G". 
Wychodząc z Międzygórza czerwony szlak z
początku prowadził prawie płasko doliną
Wilczki, by następnie odbić na Średniak (1210
m n.p.m.). Ten odcinek z początku dość ostry z
czasem wyłagodniał do optymalnego dla nas
stopnia nachylenia: bez wywieszonych języków
wyraźnie pnęliśmy się w górę wąską, ścieżką
na zboczu góry. Szliśmy beztrosko gęsiego, aż
w pewnym momencie powietrze za moimi
plecami prześwidrował krzyk przerażenia. Z
boku przepaść, z tyłu krzyk... 
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Jedna z tych wypraw, 
które przebijają szklany sufit

Niesamowite, ile myśli może się skłębić w umyśle w
trakcie sekundy trwożnego odwracania głowy. Gdzie
Doti? Jest! Leży... na czworaka na ścieżce. Klasyczna
mata do przodu na kolana i dłonie. U mnie nerwowy
śmiech, u Doti atak paniki, również po wstaniu na nogi.
Przerabialiśmy to na Rysach, nie ma się co spieszyć.
Trzeba stanąć z boczku, powiedzieć wszystko jedno co,
byle spokojnie i z piętnaście razy. Przytulić, a w
międzyczasie oszacować straty. Gdyby kierować się
samymi decybelami: kolana przestrzelone bazooką. Na
szczęście tylko silnie stłuczone (i jak się później okazało
obtarte). Po dojściu do siebie mogliśmy ruszyć dalej.
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Los potrafi nieźle zakpić. Wywrotka przydarzyła się zaraz
po tyradzie na temat bezpieczeństwa w górach. Tego
dnia zaobserwowaliśmy dużo osób zupełnie nie
radzących sobie z oblodzonym podłożem. 
Na przykład taka sytuacja: szlak z ubitej drogi zakręca
ostro pod górę w prawo między drzewa na ścieżkę
szeroką, którą spływająca z góry woda zmieniła w
lodowisko. Podchodzi rodzinka. Matka jakoś przeszła
maksymalnie bokiem. Córka lat około 8 utknęła lekko
wystraszona i przeszklonymi oczami błagalnie patrzy na
ojca, tańczącego na lodzie między nią a... psem, który
panicznie przebiera łapami próbując złapać podłoże. Idąc
szerszym łukiem postanawiamy skręcić i pomóc,
począwszy od najbliższego nam psa, ale ten,
doprowadzony do skrajnej sytuacji okazuje się
nieprzewidywalny, lekko agresywny. I konsternacja, diabli
wiedzą co robić. 
Koniec końców poradzili sobie, ale dlaczego nie mają
raczków? Nie wiedzieli, to ich pierwsze wyjście w zimie?
To po kiego lezą akurat na Śnieżnik? Każdy kiedyś
zaczyna, ale może warto delikatniej, sprawdzić się na
mniejszej górce. Albo pogadać ze znajomymi, poszukać
informacji w necie. I tak sobie rozważając jakimś cudem
Doti zahaczyła kolcem raczka o szlufkę drugiego buta.
Jedna stopa pociągnęła drugą, resztę już znacie.

Niedługo po tym zajściu wyszliśmy z lasu na
odkrytą przestrzeń ze schroniskiem na
wyciągnięcie ręki. Ostatnie metry przed nimi
były męczące. Szybko weszliśmy do środka i...
knock down. Doti pognała do toalety, ja
zostałem. Nagła zmiana temperatury, duchota i
przejście z całkowitej bieli zmieszanego śniegu
z mgłą w prawie zupełną ciemność schroniska
były jak cios obuchem w potylicę połączone z
uderzeniem szpadlem w klatę. Do tego
nudności. Wygramoliłem się na zewnątrz nieco
przejęty i niepewny co dalej. 
Kwadrans przerwy, samoobserwacja. Jest
dziwnie, jakby przelękniony człowiek, ale już
spokojniejszy. Pójdziemy powolutku dalej
(zostało ok. 1,5 km). Dalszy marsz przebiegał
bardzo mozolnie, ciężko. Doti mimo bolących
kolan radziła sobie świetnie, ja z oczami jak
pięć złoty wsłuchiwałem się w organizm,
doszukując się niepokojących objawów. Powoli
uwaga przesuwała się jednak we właściwą
stronę: Śnieżnika. Szczyt spowijała gęsta mgła.
Było zimno i wietrznie. Wysoka wieża
widokowa mimo oddalenia o kilkadziesiąt
metrów widoczna była tylko przez ułamki
sekund, w których wiatr przerzedzał mgłę. 
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Doszliśmy. Mieliśmy jeszcze szukać po czeskiej stronie
słynnej rzeźby słonia, ale tak jak przy poprzedniej wizycie
na Śnieżniku w 2020 roku, tak teraz pogoda
pokrzyżowała nasze plany. Trzeba będzie spróbować
kolejny raz. Tymczasem zeszliśmy do schroniska i
spróbowaliśmy wejść do środka. Tym razem już na pół
metra za progiem nastąpił odwrót. Tylko Doti, sama,
poszła podbić książeczki KGP. Potwierdziło się, że to
nagła zmiana temperatury tak zadziałała. Po długim
marszu na mrozie organizm zgłupiał po wejściu bardzo
ciepłego i dusznego pomieszczenia. Doti okazała się
bardziej na to wytrzymała.
Rozmiłowaliśmy się w pętlach, toteż na powrót obraliśmy
odmienną trasę niebieskim szlakiem. I w sumie dobrze,
bo choć ten wariant był dłuższy i bardziej nudny, to
prowadził łatwą, szeroką drogą. Do auta dotarliśmy tuż
po zmierzchu. 
Sukces? Choć wolelibyśmy uniknąć atrakcji w postaci
upadków i zapaści, to na pewno. To najtrudniejsze nasze
wejście zimą i top 5 jeśli chodzi o górskie eskapady w
ogóle. Okupione wypadkami, które napędziły nam
stracha. Nazajutrz prawie cały dzień spędziliśmy leżąc,
dochodząc do siebie i... oglądając zdjęcia z dnia
poprzedniego. Warto było!

                                                                                 
Doti i Michał, Bocznymi Drogami



G�rski wędrowiec
Beskidzkie Wyspy
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rozmawiałem z samym Wójtem Gminy. Zleca pani
sekretarce przygotować dla mnie mapki i inne gadżety.
Jestem pozytywnie zaskoczony. Grzecznie dziękuję i
wychodzę. Dlaczego o tym wspominam? Właśnie taki
powinien być samorządowiec. Zainteresowany
człowiekiem, a nie swoim urzędowym stanowiskiem.
Łącko. Pierwsze skojarzenie? Ha, ha, ha te właściwe
oczywiście, ale nie tylko z mocno procentowego
alkoholu słynie ta miejscowość. Otóż prawdziwą
ozdobą są pięknie kwitnące na początku maja sady
jabłkowe rosnące na okolicznych łagodnych
wzgórzach. Wtedy odbywa się tu „Święto kwitnącej
Jabłoni”, które ściąga wielu turystów zainteresowanych
bogatym folklorem i dorobkiem kulturalnym Górali
Łąckich (białych) oraz potajemną degustacją zacnego
trunku. Drugą podobną imprezą jest organizowane we
wrześniu „Święto Owocobrania”. Pierwszy znany
dokument dotyczący miejscowości pochodzi z 1251
roku i dotyczy właściciela wsi kasztelana sądeckiego
Wydżgi herbu Janina władającym także Czorsztynem,
Ciężkowicami i Lusławicami. 

FOT. NR 1

FOT. NR 2

Busem przyjeżdżam do miejscowości Łącko
pięknie położonej na pograniczu Beskidu
Wyspowego i Beskidu Sądeckiego. Zatrzymuję
się na chwilę pod Urzędem Gminy (fot. nr 1), by
spojrzeć na mapę. Zaczepia mnie elegancki pan
„pod krawatem” i pyta grzecznie czy może
pomóc. Gestem zaprasza mnie do urzędu
chociaż żaden ze mnie biznesmen. Jestem
zaskoczony, ja taki turysta plecakowy do
urzędu? W holu stoi starsza pani i widać, że jest
zagubiona. Pan ów dopytuje w jakiej sprawie i
kieruje panią do odpowiedniego biura. Wchodzę
do  sekretariatu  i  dopiero  dociera  do  mnie,  że 

W 1257 roku książę Bolesław Wstydliwy ofiarował dobra łąckie swej żonie Kindze, a ta z kolei uposażyła
założony przez siebie klasztor klarysek w Starym Sączu rozległymi włościami m.in. Łąckiem. Dobra
klasztorne puszczane były często w dzierżawę okolicznym rodom rycerskim. Gospodarzyli tu Prokop
Pieniążek (rotmistrz Stefana Batorego) zasłużony w walkach na Pomorzu Gdańskim; Sebastian Lubomirski
pan na Wiśniczu; Stanisław Lubomirski bohater spod Chocimia; czy Wawrzyniec Spytek Jordan z
Zakliczyna. Po pierwszym Rozbiorze Polski klasztor uległ kasacie, a wszystkie włości przejął cesarz
austriacki Józef II, który zaczął planowaną akcję kolonizowania osadnikami niemieckimi. Kolonia w Łącku
(niem. Wiesendorf) była jedną z pierwszych.



FOT. NR 3

FOT. NR 4
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FOT. NR 5

W 1835 roku dobra wykupił hrabia Seweryn
Drohojowski, który prowadził poszukiwania złota z
marnym skutkiem. Na przełomie XIX/XX wieku za
sprawą nauczyciela z miejscowej szkoły Stanisława
Wilkowicza i księdza Jana Piaskowego rozwinęło
się na szeroką skalę sadownictwo, które
kontynuowano po pierwszej i drugiej Wojnie
Światowej. Wybudowano zakład przetwórstwa
owoców, który zajmował się produkcją min łąckiej
śliwowicy. Uprawa śliwy załamała się w latach
siedemdziesiątym XX wieku na skutek choroby
roślin zwanej szarką roznoszoną przez mszyce.
Aktualne w łąckich sadach hoduje się głównie
znakomite jabłka. 
Tyle historii, czas ruszyć w trasę. Spod Urzędu
Gminy kieruję się do centrum, które ma
charakterystyczny układ małomiasteczkowy.
Pośrodku stoi studnia z figurą św. Floriana patrona
strażaków (fot. nr 2). Tu odnajduję szlak żółty. Na
Modynię 1029 m n.p.m. cztery godziny czyli
wyruszam w Beskid Wyspowy. Po drodze zaglądam
jeszcze do XVIII wiecznego trójnawowego kościoła
p.w. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła o
wystroju barokowym (fot. nr 3). 
Legenda głosi, że materiały do jego budowy
pozyskano z rozbiórki rzekomego zameczku
Zyndrama z pobliskich Maszkowic, znanego z bitwy
pod Grunwaldem.

Obok kościoła niewielki pomnik, który jest ciekawym połączeniem dwóch wątków historycznych - walki z
faszyzmem i postacią Józefa Piłsudskiego. Ulicą Kościelną kieruję się lekko pod górę w stronę Kawulówki
cały czas przechodząc obok gospodarstw. Dopiero po około pół godzinie mijam zabudowania, przechodzę
przez łąki i przystaję przy lesie. Widoki na południe, na drugą stronę rzeki Dunajec czyli to już Beskid
Sądecki (fot. nr 4). Rozglądam się, szukając charakterystycznej wieży widokowej na Koziarzu 942 m
n.p.m., ale nie odnajduję jej. Bliżej widać charakterystyczny pogórzański krajobraz „Doliny Kwitnących
Jabłoni” (fot. nr 5). Nie ma co stać, trzeba zdobyć pierwszą w dniu dzisiejszym beskidzką wyspę, a jest nią
Piechówka 623 m n.p.m. Po około pół godzinie zdobywam zalesiony szczyt obok szlaku. Dalej to już z
górki, oczywiście chwilowo... Wychodzę z lasu na łąki, później wędruję asfaltem (fot. nr 6) po drodze
mijając rozrzucone zabudowania osiedla Łazy. Ten odcinek jest bardzo atrakcyjny pod względem
krajobrazowym. 

FOT. NR 6
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FOT. NR 8

FOT. NR 9

FOT. NR 7

Widoki na Beskid Wyspowy (fot. nr 7), a po lewej stronie dostrzegłem nawet Tatry (fot. nr 8). Śniegu jest
mało to idzie się całkiem dobrze. Przede mną kolejna beskidzka wyspa, a ta jest już okazała. Przede mną
Mała Modyń 988 m n.p.m. i Modyń 1029 m n.p.m. - jedyny tysięcznik na dzisiejszej mojej trasie.
Rozpoczynam forsowne podejście, cały czas do góry. Zatrzymuję się na chwilę na niewielkiej polance
(Kramarzówka), by złapać oddech i jeszcze raz popatrzeć na panoramę Beskidu Sądeckiego. Dalej w las i
docieram na Małą Modyń 988 m n.p.m., która jest niewyraźnym zalesionym wierzchołkiem, a po około 15
minutach docieram na Modyń 1029 m n.p.m. (fot. nr 9). Druga beskidzka wyspa zdobyta. 
Uff, tu trzeba zrobić sobie przerwę. Są ławeczki i miejsce na ognisko (fot. nr 10). Nie doszukałem się
niestety historii nazwy „ta Modyń”, bo nazwa jest rodzaju żeńskiego, a jedynie to, że Modyń przez
miejscowych zwana jest górą zakochanych. Szczyt ma jeszcze jedną atrakcję. Rok temu (marzec 2021
roku) były fundamenty (fot. nr 11), ale 15 sierpnia 2021 roku została oficjalnie oddana do użytku drewniana
wieża widokowa o wysokości 27 m. 

FOT. NR 10 FOT. NR 11

FOT. NR 12

Platforma widokowa umożliwia obserwację
całej panoramy 360 st. Widać nie tylko Beskid
Wyspowy, ale też Gorce, Beskid Sądecki,
Magurę Spiską, Tatry. Budowę wieży
sfinansowała m.in. Gmina Łącko czyli
ponownie „kłania się” Pan Wójt. Na szczycie
znajduje się jeszcze drewniany pamiątkowy
krzyż (fot. nr 12), a na drzewie figurka Matki
Boskiej. Po odpoczynku czas zejść. Zmieniam
kolor szlaku na niebieski (fragment
długodystansowego szlaku Tarnów-Wielki
Rogacz) i kieruję się na Cisowy Dział 795 m
n.p.m. Początkowe zejście jest dosyć strome,
trzeba uważać, a po około pół godzinie
docieram do kolejnej „atrakcji”. 



Otóż przed samą przełęczą na punkcie widokowym
został postawiony w 2000 roku przez parafian Młyńczysk
i części mieszkańców Kiczni krzyż milenijny (fot. nr 13)
„jako wotum wdzięczności Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu za łaski roku świętego”, a obok krzyża w
kwietniu 2016 roku została wybudowana droga
krzyżowa i ołtarz polowy (poświęcony 1 maja) dla
uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
honorowego członka Związku Podhalan z inicjatywy i
staraniem członków Związku Podhalan o/w Łącku z
pomocą okolicznych mieszkańców. Całość ta, tworzy
bardzo spójną kompozycję (fot. nr 14). 
Ponieważ jestem na punkcie widokowym to widzę nie
tylko moją przebytą trasę, ale również tę przyszłą (fot. nr
15). Schodzę na przełęcz Cisowy Dział 795 m n.p.m.,
mijam odnowioną kapliczkę oraz zadaszoną wiatę
turystyczną. Szkoda, że nie wiedziałem o niej wcześniej,
bo to rewelacyjne miejsce na odpoczynek z widokami na
Beskid Wyspowy i Sądecki (fot. nr 16). Asfaltem
schodzę do Młyńczysk. Droga odśnieżona to nie ma
problemu. Prostopadle przechodzę przez główną ulicę i
kieruję się w stronę kolejnej beskidzkiej wyspy po
drodze mijając kolejne zabudowania. FOT. NR 13

FOT. NR 15FOT. NR 14

FOT. NR 16

Po około 20 minutach schodzę nareszcie z asfaltu,
ale to nie koniec. Teraz kolejne strome, ale krótkie
podejście i jestem na szlaku zielonym. Zakręcam w
lewo i po chwili zdobywam Jeżową Wodę 896 m
n.p.m. (fot. nr 17). To zalesiony szczyt z małą
polanką pośrodku. 
Idąc dalej krótkim wypłaszczeniem zdobywam Ostrą
925 m n.p.m. (fot. nr 18) również z zalesioną małą
polanką, by stromym zejściem (trzeba bardzo
uważać na wystające spod śniegu korzenie) wyjść
na Przełęcz pod Ostrą 612 m n.p.m. (fot. nr 19).
Przecinam drogę asfaltową łączącą Limanową z
Kamienicą. Obok stoi tablica informująca o tym, że
droga ta,  to  trasa  wyścigu  górskiego   Limanowa - 
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FOT. NR 17,18,19
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Przełęcz pod Ostrą długości 5,5km, a serpentyny
występują na odcinku 3km. To raczej atrakcja dla
turystów zmotoryzowanych. Ja jednak wolę odcinki
piesze, dlatego przechodzę na szuter i kieruję się na
kolejną (ostatnią na trasie) wyspę. Szlak zielony
prowadzi mnie na Cichonia 926 m n.p.m., którego
zdobywam po około pół godzinie. Jak przystało na
beskidzką wyspę również było strome, ale nie za
długie podejście. Szlak trawersem omija szczyt, ale
nie ma problemu, by go zdobyć, ponieważ od szlaku
prowadzi wydeptana ścieżka za początkiem szlaku
czarnego, którym później będę schodził. Na
szczycie nie odnalazłem tabliczki jedynie na oparciu
ławeczki ktoś ręcznie wypisał nazwę (fot. nr 20).

Wracam do szlaku czarnego, który łączy Cichoń z Modynią (fot. nr 21), by zejść do Zalesia osady Wierzyka
do przystanku. Kończę moją wędrówkę przy kapliczce (fot. nr 22). Za kilka minut „złapię” busa to zachodzę
jeszcze do sklepiku po małe zakupy. 
Udało mi się zdobyć pięć beskidzkich wysp, chociaż trasa nie była taka łatwa, ponieważ występowały
strome podejścia i zejścia (fot. nr 23). Po drodze było dużo punktów widokowych i mimo pochmurnej aury
udało mi się dostrzec kilka pasm górskich. Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować Panu Wójtowi
Gminy Łącko za okazaną bezinteresowną pomoc.

FOT. NR 20

FOT. NR 22FOT. NR 21
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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

FOT. NR 23

Tomasz Michalski
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WYPRAWA KGP

   Wszystkim nam wiadomo, że oficjalne wyprawy klubowe zostały odwołane ze względu na
wprowadzenie wielu niejasnych nam obostrzeń. Dotychczas przywróciliśmy jedynie jednodniowe
spotkania weryfikacyjne Loży Zdobywców Korony Gór Polski. W międzyczasie wyprawy górskie zostały
skonsolidowane tylko do członków Loży Zdobywców, dzięki czemu mieliśmy się okazję spotkać i
zweryfikować wspólnie książeczki tych osób, które wybrały weryfikację wysyłkową. W klubie zawsze to
członkowie Loży Zdobywców, Zdobywcy KGP, klubowicze, którzy swój własny czas chętnie
przeznaczają na spotkania z Wami zajmują się weryfikacją Waszych książeczek. Podobnie jak nasza
gazeta, Loża Zdobywców również jest tworzona przez klubowiczów dla klubowiczów. 
   Myliliśmy się sądząc, że po pandemii wszystko wróci na pierwotne tory i ruszymy z wyprawami pełną
parą. Obecna sytuacja na Ukrainie i niepewności powstałe w związku z szalejącymi cenami wstrzymują
naszą decyzję o zorganizowaniu wyprawy jeszcze przed wakacjami. Zwyczajnie jesteśmy pełni obaw i
nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której nie moglibyśmy się wywiązać z podjętych zobowiązań. Dlatego
też czerwcowa wyprawa KGP nie odbędzie się. Być może uda nam się rozwiązać to w luźniejszy
sposób i spotykać się w górach na zorganizowanych zlotach klubowych. Pracujemy nad rozwiązaniem
tej sytuacji. Po wakacjach spróbujemy raz jeszcze przymierzyć się do zorganizowania tradycyjnej
wyprawy klubowej. Tym czasem wszystkich zapraszamy na wspólne wejście, które odbędzie się 20
sierpnia 2022 roku. W samo południe spotkamy się na wszystkich szczytach KGP, aby uczcić 25 lat
istnienie Korony Gór Polski i klubu jej zdobywców.
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L Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Ośrodek Jeździecki Lando w Ptakowicach

   Za nami już pięćdziesiąta międzywyprawowa
Loża Zdobywców. Spotkanie weryfikacyjne tym
razem odbyło się na Śląsku w miejscowości
Ptakowice. W dniu 19 lutego 2022 roku do
Ośrodka Jeździeckiego Lando zjechało łącznie z
lożą i administracją ponad dwustu klubowiczów. W
tym dniu swoje książeczki zweryfikowało ponad
150 osób. Weryfikacje już tradycyjnie przebiegały
w formie trzech oddzielnych spotkań. Rozłożenie
całodziennego spotkania na trzy odrębne grupy
sprawdziło się po raz kolejny, a tym samym
pozwoliło zwiększyć ilość miejsc na loży, skracając
czas oczekiwania na weryfikację i pasowanie.
Niewielka restauracja w Ośrodku Lando, w której
to klubowicze czekali na spotkanie z zespołem
weryfikacyjnym, stała się miejscem wspomnień z
górskich wycieczek, wymiany doświadczeń i
nawiązywania nowych klubowych znajomości. Tyle
uśmiechów, radości i wzruszeń trudno zobaczyć
na raz gdziekolwiek indziej. Przepięknie
przygotowane książeczki, wypełnione kolorowymi
zdjęciami i czasem z trudem zdobytymi
pieczątkami wędrowały z rąk do rąk. Atmosfera
przepełniona była pozytywnymi emocjami i z
pewnością na długo zagości w naszej pamięci.
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Nieustannie dbamy o to, aby ceremonia
pasowania na Zdobywcę Korony Gór Polski była
dniem szczególnym, dlatego też dokładamy
wszelkich starań, aby Loże Zdobywców odbywały
się w miejscach wyjątkowych. Składamy wielkie
podziękowania naszemu klubowiczowi, zdobywcy
KGP i członkowi Loży Zdobywców Marcinowi
Widerze za pomysł i zaangażowanie w realizację
tego spotkania.
Tego dnia pogoda nam sprzyjała. Nie sprawdziły
się prognozy i alerty o nadchodzących wichurach,
dlatego też pasowanie i wręczenie Insygniów
Zdobywcy, na które składają się: pamiątkowy
dyplom, legitymacja oraz odznaka z
wygrawerowanym unikatowym numerem
Zdobywcy, mogły odbyć się w pięknym plenerze
Ośrodka Jeździeckiego Lando. 
Trzykrotnie do pasowania wychodził stały skład
administracji i loży wraz z nową grupą Zdobywców
Korony Gór Polski. Po pasowaniu ustawialiśmy się
we wspólny krąg i odśpiewywaliśmy naszą pieśń
klubową. Wspólne, pamiątkowe zdjęcia dopełniały
całości wydarzenia. Każdy kto miał na to ochotę
mógł przespacerować się alejkami Lando lub zjeść
obiad w restauracji ośrodka.



Dzień spędzony na rozmowach i wspominaniu
wycieczek górskich sprawił nam wszystkim wiele
radości. Każde spotkanie jest inne i każde jest
wyjątkowe. Loże klubowe są nieodłącznym
elementem naszej klubowej historii, a ogromna
frekwencja jest dowodem na to, że nasze lożowe
spotkania mają sens.
Spotkanie nie odbyłoby się bez naszego klubowego
gremium Loży Zdobywców, które zawsze tak licznie
nas wspiera, aby wspólnie oficjalnie przyjąć
kolegów i koleżanki do grona Zdobywców Korony
Gór Polski. Dziękujemy Wam za to.
Na koniec składamy wielkie gratulacje wszystkim
uczestnikom, którzy odebrali Insygnia Zdobywcy.
Wasze przepiękne książeczki z pewnością będą
wspaniałą pamiątką, która w przyszłości
przeglądana przywróci Wam wspomnienia o
klubowym zdobywaniu Korony Gór Polski. 

Cześć Górom! 
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Softshell KGP
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   W dniu 13 kwietnia 2022 roku zapraszamy na
naszą stronę www do zakładki wydarzenia. W
godzinach popołudniowych znajdziecie zapisy na
kolejne spotkanie w celu weryfikacji zdalnej.
Odbędzie się ono pod koniec maja 2022 roku.
Wszystkie osoby, które zapiszą się na to wydarzenie i
wyrażą chęć takiej weryfikacji, po wysłaniu
zgłoszenia otrzymają mail ze szczegółami
postępowania. Uwaga, proszę nie wysyłać
książeczek bez kontaktu z klubem. Jesteśmy w
trakcie przeprowadzki do nowej siedziby klubu.  

   Z początkiem maja ruszą wyczekiwane zapisy na
LII Międzywyprawe spotkanie Loży Zdobywców
Korony Gór Polski w tradycyjnej stacjonarnej
formie. Miejsce niezwykłe i tak bliskie naszych
ukochanych Gór. Witać nowych Zdobywców
Korony Gór Polski będziemy w Gorlicach.
Weryfikacja odbędzie się 2 lipca 2022 roku. To nie
lada gratka dla tych, którzy chcieliby jeszcze przed
wakacjami wejść na Rysy i zweryfikować swoje
książeczki  uczestnicząc jednocześnie w  naszym
wspólnym klubowym spotkaniu ze wszystkimi jego
tradycjami. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 



Zakochani w G�rach
Wyniki konkursu 2022

Gratulujemy 

Beata i Rafał 
W S C H Ó D  S Ł O Ń C A  N A

Ś N I E Ż N I K U

Barbara i Piotr 
N A  P O Ł O N I N I E

C A R Y Ń S K I E J  P O D C Z A S
P O W R O T U  Z  T A R N I C Y

Marlena i Tomasz 
W  D R O D Z E  N A

S Z C Z E L I N I E C  W I E L K I
G Ó R Y  S T O Ł O W E

Walentynkowy konkurs
fotograficzny już za nami. 

Oto zwycięzcy 
tegorocznej V edycji:
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Galeria zdjęć
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Galeria zdjęć



like = 1 pkt 
super, wow = 2 pkt 
pozostałe aktywności = 0 pkt

Za nami V edycja walentynkowego konkursu "Zakochani w
Górach". Konkursu, który na  stałe wpisał się już do
harmonogramu wydarzeń klubowych i w każdym roku cieszy
się niesłabnącą popularnością.
W pierwszym etapie głosowania wszystkie nadesłane zdjęcia
oceniło kilkunastoosobowe jury konkursu. Członkowie jury mieli
do dyspozycji 6 głosów, a każdy o innej wadze punktowej w
przedziale od 1 do 6. W wyniku sumowania poszczególnych
punktów wyłoniła się tegoroczna finałowa piątka konkursowa.
Losowanie zadecydowało, w jakiej kolejności zdjęcia zostaną
opublikowane na klubowym fanpage. 
Drugi etap głosowania to już Wasze głosy. Przez 4 kolejne dni
głosowaliście na swojego faworyta zgodnie z regulaminem
konkursu: 

 

ŁuL
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zgłoszonych zostało blisko 40 zdjęć, zdecydowana
większość spełniała warunki regulaminu
finałowe zdjęcia obejrzało ponad 45 000 osób
aktywności w postaci oddania głosu, udostępnienia lub
skomentowania zdjęć dokonało 2 500 osób
w konkursie oddano blisko 1 000 głosów 
po zakończeniu konkursu kolejne 2 głosy otrzymała
zwycięska para

Zwyciężyli Marlena i Tomasz uzyskując 295 głosów, co po
przeliczeniu dało 504 punkty.
Tuż za nimi uplasowali się Beata i Rafał z wynikiem 207
oddanych głosów i 328 punktami.
Na III miejscu znaleźli się Barbara i Piotr z wynikiem 144
oddanych głosów i 222 punktami. 

Podsumowanie:

Wasze zaangażowanie w nasze klubowe zabawy jak zawsze
jest imponujące. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i
serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Gratulujemy !Gratulujemy !



40

LACKOWA

Pieczątki klubowe na szczytach Korony Gór Polski często ulegają zniszczeniu. Zmienne warunki
atmosferyczne przyczyniają się do ich uszkodzeń. Są również kradzione i świadomie niszczone. 
W ostatnich tygodniach zniszczeniu uległa pieczątka na Śnieżniku. Dzięki turystom została
zniesiona do schroniska i czeka na ponowny montaż na szczycie. 
Na Lackowej odpadła od pieczątki gumka, a na Czuplu pieczątkę prawdopodobnie skradziono. Nasi
klubowicze wykazali się ogromnym zaangażowanie i obie pieczątki już są sprawne.

Wiadomo�ci
ze szlaku

W dniu 27.02.2022 roku podczas wyprawy górskiej z PTTK Racibórz na szczycie Lackowej w Beskidzie
Niskim została naprawiona pieczątka klubowa i uzupełniony tusz. W wyprawie uczestniczyli nasi
klubowicze, którym dziękujemy za pomoc. 

CZUPEL

Redakcja

W dniu 6.03.2022 roku czwórka naszych klubowiczów zamontowała nową pieczątkę na Czuplu w
Beskidzie Małym. Dzięki takim inicjatywom pieczątki na klubowych szczytach cieszą nie tylko naszych
członków klubu, ale i również innych turystów zbierających potwierdzenia do różnych książeczek górskich.



Wiosenna zgadywanka
dla Malucha
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Czy znasz wiosenne kwiaty? 
Pokoloruj kółeczka z literkami tak, aby powstała nazwa kwiatka.
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                 Quiz wiedzy o Karpatach

12 pasm górskich
8 pasm górskich
14 pasm górskich

Pieninach
Gorcach
Beskidzie Wyspowym

Tatrach
Bieszczadach
Beskidzie Żywieckim

Radziejowa
Wysoka
Lackowa

Babiej Góry
Tarnicy
Mogielicy

Arboretum
Obserwatorium Astronomiczne
Sztolnię

Skrzyczne
Śnieżnik
Czupel

Beskidzie Niskim
Bieszczadach 
Beskidzie Sądeckim

Wąwóz w Pieninach
Szczyt w Tatrach
Wąwóz w Gorcach

Karczma Łopień
Pomnik Spotkania Pokoleń
Baza namiotowa

Polska część Karpat podzielona jest na: 

Stare Wierchy to schronisko leżące w:

Przełęcz Waga znajduje się w:

Na którym szczycie jest wieża widokowa:

Przechodząc przez Stumorgową Polanę dojdziemy na szczyt:

Na Chełmcu możemy zwiedzić:

Który z wymienionych szczytów nie leży w Karpatach:

W którym paśmie znajduje się Wielka Rawka, Halicz, Rozsypaniec:

Homole to:

Na Przełęczy Rydza Śmigłego znajduje się:

 
                                     Prawidłowe odpowiedzi w następnym numerze miesięcznika.



Wyniki konkursu 
z numeru 12/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

po raz drugi zostaje:

Olga Antonina KrólOlga Antonina KrólOlga Antonina Król

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 12/2022

ZAGADKA NUMERU
Hala Jaskowa na szlaku niebieskim
z Lipowej/Ostrego na Skrzyczne 

QUIZ WIEDZY O SUDETACH
14 pasm górskich, Góry Izerskie, Karkonosze, Biskupia Kopa, Wysoka Kopa,
Jaskinia Niedźwiedzia, Skrzyczne, Góry Kamienne, Zamek Bolczów, 
Rzeźba lokalnej artystki "Into the Blue"

 

OBRAZKOWE SUDOKU

 



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 lutym dołączył:

 Pod Dudziarzem
w Radomierzu

 


