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   Okres przerwy między sezonem zimowym, a
letnim jest dla wielu z nas okazją do wędrówek po
zdecydowanie mniej zatłoczonych szlakach. W tym
okresie możliwe staje się zdobycie Szczelińca
Wielkiego w sobotni dzień, gdzie na szczycie
spotkamy raptem kilkanaście osób. Swoboda na
parkingach i w schroniskach górskich jest miłym
zaskoczeniem wobec ogromnego turystycznego
ruchu, jaki nam towarzyszy w letnie i zimowe
miesiące. Pamiętać musimy jednak, że ciepły
wiosenny dzień na dole nie oznacza, że możemy w
spacerowej odzieży wybrać się na górski szlak.
Wczesna wiosna to czas, gdy na dole może być 18
stopni Celsjusza, a na szczycie może być nawet na
minusie. Nie muszą to być Tatry, wysokość ponad
1000 m n.p.m. jest już często wystarczająca do
tego, aby odczuć prawdziwy chłód. Szlaki często są
mocno namoknięte na dole, a na górze mogą być
jeszcze oblodzone. Raczki nie powinny już zniknąć
z naszych plecaków.  

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

   Czternasty numer naszej klubowej gazety
podróżniczej KGP jest pełen ciekawych opisów
szlaków. Każdy artykuł jest napisany przez innego
klubowicza. Mamy tu stałe piszące osoby, ale też
zawsze witamy nowicjuszy. Pamiętajcie, że jeżeli
chcielibyście opisać swoją przygodę na szlaku KGP
lub w inny ciekawy sposób włączyć się w tworzenie
miesięcznika to nie czekajcie, tylko napiszcie do
nas na redakcja@kgp.info.pl. Na pewno Wam
odpowiemy na wszystkie pytania. 
   Korzystając z okazji, że numer jest wydany
jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy chciałbym w
imieniu całego zespołu redakcyjnego KGP złożyć
na ręce naszych tak licznych i wiernych czytelników
najserdeczniejsze życzenia. Niech Święta te będą
czasem, który każdy z nas będzie mógł spędzić
wśród bliskich sobie osób. Wszystkiego
najlepszego kochani ! 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 14

Ślęża z Przełęczy Tąpadła
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SOBÓTKA
 

   Choć Ślęża, nazywana Śląskim Olimpem, należy
do najniższych ze szczytów Korony Gór Polski
wygląda imponująco. Jej masyw wraz z Radunią i
Wieżycą jest widoczny już z daleka. Mimo
stosunkowo niewielkiej wysokości (718 m n.p.m.)
ma sporą wybitność wynoszącą 468 m, czyli
znacznie ponad połowę swojej wysokości
bezwzględnej. Dla porównania wybitność szczytu
Rysów to tylko 165 m.
   Na Ślężę prowadzi wiele szlaków. Najbardziej
popularnymi miejscami do rozpoczęcia wędrówki są
oczywiście Sobótka i Przełęcz Tąpadła. 

ŚLĘŻA WIDZIANA Z ODDALI (1)
 

   Sobótka to niewielkie miasto położone około 30
km od Wrocławia i wraz z sąsiednimi
Sulistrowiczkami, Sulistrowicami i Będkowicami
stanowi bardzo popularny rejon turystyczny. Historia
Sobótki sięga XII wieku i jest to jedno z najstarszych
polskich miast osadzonych na prawie niemieckim.
Prawa miejskie uzyskała w 1221 roku. Poza
oczywistą atrakcyjnością związaną z turystyką
górską, rejon ten jest znany również z zabytków
architektury, skansenu czy zbiornika wodnego z
ośrodkiem wypoczynkowym.
   Co ciekawe sama Ślęża była dawniej zwana
Sobótką (z niem. Zobtenberg – Góra Sobótka).
Obecna nazwa góry pochodzi prawdopodobnie od
starosłowiańskiego wyrazu „ślęg” (wilgoć, mokrość,
mokra pogoda, błoto), który oznacza miejsca
podmokłe i spowite często mgłą. Słowo ślęg ma
związek z panującym tutaj swoistym klimatem. 

ŚLĘŻA WIDZIANA Z ODDALI (2)

  Odosobnienie masywu, przy znacznych różnicach
wysokości względnej (ok. 500 m) spowodowało, że
klimat charakteryzuje się stosunkowo dużą ilością
opadów. Od słowa „ślęg” miały wziąć swe nazwy:
rzeka Ślęza, płynąca przez rozległe mokradła, góra
Ślęża, plemię Ślężanie oraz w dalszej przyszłości
wzięła się stąd nazwa całej krainy - Śląsk. 



 ŚLĘŻA Z LOTU PTAKA
   Przełęcz Tąpadła oddziela Ślężę od Raduni.

Obecna nazwa przełęczy pochodzi z 1945 roku.
Przechodzi przez nią szosa ze Świdnicy przez
Tąpadła i Sulistrowiczki do Sobótki. Na przełęczy
znajdują się duży parking, leśniczówka, ośrodek
wczasowy i bufet. Węzeł szlaków turystycznych, jaki
stanowi przełęcz, jest popularnym celem
weekendowych wycieczek mieszkańców Wrocławia
i okolic oraz doskonałym miejscem na
rozpoczynanie pieszych wycieczek na szczyty Ślęży
i Raduni. Jest także popularny wśród rowerzystów
ze względu na okoliczne szlaki rowerowe.

PRZEŁĘCZ TĄPADŁA
   Najkrótszym i najprostszym żółtym szlakiem
wzdłuż którego prowadzi również droga krzyżowa,
można na szczyt wjechać nawet samochodem.
Oczywiście jest to dozwolone tylko dla
upoważnionych, jednak obrazuje to niewielkie
wymagania, jakie stawia nam ta trasa. 
Ale niespodzianką jest to, że z tej samej przełęczy
na szczyt prowadzi szlak zwany Skalną Percią,
Drogą przez Skałki lub Drogą przez Kazalnicę.
Nazwa Skalna Perć jest tu jak najbardziej
odpowiednia, a sama trasa bardzo atrakcyjna, a
może i wręcz emocjonująca. Zimą tę trasę
rekomenduję wyłącznie doświadczonym turystom
wyposażonym w raki i kijki trekkingowe.

   Startujemy z przełęczy, początkowo połączonymi
szlakami: żółtym, niebieskim i zielonym, by po chwili
skręcić w lewo opuszczając szlak żółty. Nadal jest
jednak płasko, a chwilami nawet lekko z górki. Po
około 20 minutach spaceru szlak niebieski odbija w
prawo i teraz zaczyna się strome podejście pod
Kazalnicę, a później wspinaczka skalną ścieżką na
jej szczyt. Ten skalny odcinek nie jest może zbyt
długi, ale jak na Ślężę naprawdę zaskakuje swoim
górskim charakterem. Dla ułatwienia część
podejścia stanowią kamienne schodki.

KAZALNICA (1)
 

KAZALNICA (2)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%99%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radunia_(szczyt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awidnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%85pad%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulistrowiczki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3tka_(powiat_wroc%C5%82awski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw


   Powyżej Kazalnicy czeka nas chwila odpoczynku,
gdyż szlak znacząco się wypłaszcza. Lecz kluczowe
„perciowe” trudności dopiero przed nami. Niebieski
szlak skręca w lewo wprowadzając nas znowu w
skalny teren. Skalna Perć to jeden z ciekawszych,
sudeckich szlaków. Początkowo wędrujemy po
kamiennych stopniach, by następnie pokonać
większe skalne przeszkody. Idziemy wąską skalną
półką, mając po swojej prawej stronie przepaść.
Może nie jest to szlak porównywalny chociażby do
tych, którymi można wędrować w Tatrach Wysokich,
ale wyzwala odrobinę adrenaliny. Przed nami jest
jeszcze do pokonania kilkanaście skalnych
schodków, które wyprowadzają nas na wzniesienie.
Rozpościera się z niego widok na Ślężę. Widać
wyraźnie żelbetonową wieżę widokową, a także
kościół.

 SKALNA PERĆ (2)
 

 SKALNA PERĆ (1)
 

    Przed nami jeszcze kamienne schodki i oto
stajemy na szczycie Ślęży u podnóża betonowej
wieży. To najwyższy punkt szczytu i najlepsze
miejsce na zdjęcie do książeczki. Co do pieczątki,
to zdobędziecie ją w schronisku nieco poniżej lub
schodząc żółtym szlakiem w Domu Turysty "Pod
Wieżycą".
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WIEŻA WIDOKOWA NA SZCZYCIE ŚLĘŻY
    Samo wejście na szczyt zajmie nam niecałe 2

godziny. Przy braku czasu możemy oczywiście
zejść tą samą trasą lub jeszcze szybciej szlakiem
żółtym. Polecam jednak inną trasę, o której za
chwilę.
     W 1837 roku powstało pierwsze schronisko na
szczycie Ślęży, zwane Mechowym Domkiem
(Mooshaus lub Mooshutte), czynne tylko latem.
Prowadzono tam księgę pamiątkową, do której w
1848 roku Roman Zmorski wpisał swój słynny
patriotyczny wiersz. Dziś te słowa widnieją na
tablicy przy wejściu do obecnego schroniska.
Kolejny większy obiekt dla turystów powstał w
latach 1851 – 1852, a więc jednocześnie z
kościołem. Służył przez około 100 lat, a jego wygląd
jest znany z wielu rysunków i pocztówek. Trzecie
schronisko służy wszystkim do dziś, nieznacznie
przebudowane w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Kamień węgielny położono 6 maja 1907 roku, a
otwarcie nastąpiło 23 maja 1908 roku.
Zaprojektował je znany wrocławski architekt Carl
Klimm, a budowę sfinansował Edward Haase,
właściciel browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu.
Całe przedsięwzięcie zainicjowało powstałe w 1885
roku Zobten – Gebrirgs – Verein (Towarzystwo
Ślężańskie). Przedmiotem jego szczególnej dumy
stała się sala przeznaczona tylko dla członków ZGV 



o bogatym wyposażeniu (dębowe boazerie,
artystyczne meble, kute żyrandole i wieszaki z
motywami zoomorficznymi, trofea myśliwskie).
Wyposażenie tej sali w dużym stopniu zachowało
się do dziś, ale nie jest ona dostępna dla turystów.
W XIII wieku na szczycie Ślęży staną zamek. Był on
chyba drewniany, dopiero książę świdnicko –
jaworski Bolko II w 1353 roku wzniósł tu warownię
murowaną. Jak wyglądała – też nie wiemy. Badania
archeologiczne rozpoczęte w 2005 roku wykazały,
że pod podłogą kościoła znajdują się
średniowieczne mury. Zamek na przełomie XIV/XV
wieku stał się siedzibą rycerzy rabusiów, potem
husytów i ponownie rozbójników. Kilka razy go
zdobywano, w efekcie już nie odzyskiwał dawnej
świetności. Z końcem XV wieku opuszczono go, w
1543 roku zawaliła się jego wieża i stał się ruiną.
W drugiej połowie XVI wieku augustianie wznieśli
na ruinach zamku drewnianą kaplicę, a w latach
1698 – 1702 murowaną świątynię pw. Nawiedzenia
NMP z bogatym prawdopodobnie wystrojem
barokowym. Niestety, uległa ona całkowitemu
zniszczeniu – w nocy z 4 na 5 czerwca 1834 roku,
kiedy to kościół spłonął od uderzenia pioruna.
Odbudowa dokonała się w latach 1851 – 1852 i w
ten sposób powstał znajdujący się do dziś kościół.
W jego południowej ścianie wmurowano zachowaną
tablicę fundacyjną poprzedniej budowli. Dosłowne
tłumaczenie inskrypcji widocznej na tablicy: Bogu i
Dziewicy odwiedzającej Elżbietę Jan od
augustianów na Piasku, wrocławski opat, wzniósł i
poświecił w roku 1702, dnia 11 lipca.
Kościół ma wieżę z balkonem, która umożliwia
turystom podziwianie rozległych widoków.

KOŚCIÓŁ NA ŚLĘŻY
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 CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKAŹNIK
NA ŚLĘŻY         

SCHRONISKO NA ŚLĘŻY
 

WIDOK Z WIEŻY NA ŚLĘŻY
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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

SKALNA RZEŹBA NA ŚLĘŻY
 

WIEŻA NA SZCZYCIE
WIEŻYCY

PANNA Z RYBĄ
 

Przełęcz Tąpadła (szlak niebieski) -> Kazalnica -> Skalna Perć -> Ślęża (szlak żółty) -> Przełęcz
Tąpadła: 2.35h, 7,7 km.
Przełęcz Tąpadła (szlak niebieski) -> Kazalnica -> Skalna Perć -> Ślęża (szlak żółty) -> Wieżyca ->
Dom Turysty "Pod Wieżycą" (szlak czarny) -> Przełęcz Tąpadła: 4.55h, 15,7 km.

1.

2.

Wariant 1
 

Wariant 2
 

   Jako trasę zejściową proponuję ścieżkę dydaktyczną przez Wieżycę do Domu Turysty "Pod Wieżycą". Po
drodze miniemy kamienną Pannę z Rybą. Jeśli pozostawiliście samochód na Przełęczy Tąpadła najkrótszy
powrót to czarny szlak trawersujący Wieżycę i Ślężę. Polecam jednak, po odpoczynku w Domu Turysty
zejście i zwiedzenie Sobótki.



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w Domu Turysty "Pod Wieżycą"

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi.
Podczas górskiej wędrówki po Masywie Ślęży

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


Nowe obiekty w programie
klubowej karty górskiej
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Baza obiektów rekomendowanych przez klub to przede wszystkim miejsca polecane przez naszych
klubowiczów. Wędrując po górskich szlakach często korzystacie z noclegów w różnych ciekawych
zakątkach południowej Polski. Są to nierzadko schroniska, ale również pensjonaty, agroturystyki, a także
niewielkie domki lub apartamenty. Wśród tych, które w ostatnich miesiącach dołączyły do naszego
programu Klubowej Karty Górskiej oferując zniżki na noclegi są: Apartament Jedlinka, Pensjonat Pod
Dudziarzem, Apartamenty na Skraju, Bacówka u Dudka, Dom w Hubie oraz Domki Golden Village.
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JP

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

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

Wędrując po górskich szlakach w towarzystwie rodziny,
przyjaciół czy znajomych warto zadbać o wygodny nocleg,
który dostarczy niezapomnianych wspomnień z górskiej
wycieczki. Nocleg w niewielkim domku z kominkiem,
grillem, a także widokiem na otaczające góry to marzenie
wielu z nas. Tu też można przyrządzić swoje ulubione
potrawy korzystając z dobrze wyposażonej kuchni.
Wspólne wieczory przy ognisku, poranna kawa na tarasie
czy długie rozmowy przy kominku wspominamy nawet po
wielu, wielu latach. 
Podobnymi zaletami cieszą się apartamenty. Niezależność
i komfort po trudach wędrówki jest niezwykle ważna.

Zachęcamy do korzystania z bazy noclegowej obiektów rekomendowanych przez klub. To miejsca, w
których poczujecie się wyjątkowo. Wśród właścicieli obiektów są również nasi klubowicze.



Podr�że kulinarne
Potrafią nieźle zakręcić w głowie paletą barw. Zostawiają też cudowny smak w ustach. Mogą być
czekoladowe, z dużą ilością bakalii lub kajmaku. 

Mimo, że od dawna uważamy mazurki za nasz narodowy wypiek, w rzeczywistości przepis na to ciasto
przywędrował z Turcji. W polskiej tradycji zakorzenił się na stałe w XVII wieku. Od początku jednak ciasto
stanowiło symbol zakończenia Wielkiego Postu, a więc czasu poprzedzającego Wielkanoc. Dawniej był on
nagrodą dla tych, którzy wytrzymali czterdzieści dni wstrzemięźliwości od spożywania potraw mięsnych i
deserów. Z jego przygotowaniem wiązał się więc cały rytuał. Myślę, że dzisiaj nie wszyscy przywiązujemy
wagę do tej tradycji. 

Mazurek swoją polską nazwę najprawdopodobniej zawdzięcza „mazurowi” - dawniej mianem tym określano
mieszkańców Mazowsza. To właśnie na Mazowszu wypiek ten cieszył się największą popularnością. Dziś
mazurki wielkanocne pojawiają się na stołach w całym kraju. Piękne, kolorowe ciasta zdobią nasz stół
Wielkanocny.

Zauroczył mnie czekoladowy mazurek z pistacjowym wnętrzem i domieszką matchy. Polecam!

Mazurek pistacjowy z matchą*
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Ach, te mazurki.



mąka pszenna 200 g
kakao 30 g
cukier puder 50 g
sól duża szczypta
zimne masło 150 g
jajko 1 sztuka

SPÓD:

masło w temperaturze pokojowej 200 g
drobny cukier do wypieków 150 g
sól duża szczypta
jajko 3 sztuki
pistacje niesolone zmielone 150 g
mąka pszenna 50 g

KREM PISTACJOWY

śmietanka 36% 100 g
biała czekolada 180 g
matcha do smaku i koloru

POLEWA MATCHA

Mąkę, kakao, cukier puder i sól rozcieramy z zimnym masłem do otrzymania konsystencji piasku. 
Dodajemy jajko i wyrabiamy na jednolitą masę. Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na minimum
godzinę.

Zimne ciasto wałkujemy na placek o grubości około 4 mm nieco większy niż forma. 
Ostrożnie wykładamy nim formę, dociskając brzegi i odcinamy nadmiar z krawędzi. 
Nakłuwamy widelcem i wkładamy do zamrażarki na minimum 20 minut. 
Po tym czasie wykładamy papierem do pieczenia i obciążamy ryżem lub fasolą. 
Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 175 stopni i pieczemy przez 15-20 minut. 
Wyjmujemy obciążenie i dopiekamy około 10-15 minut.

Miękkie masło rozcieramy z cukrem i solą na jasną masę. 
Dodajemy jajka i mieszamy. 
Dodajemy pistacje, mąkę i mieszamy aż do połączenia składników.

Śmietankę doprowadzamy do wrzenia i dodajemy białą czekoladę, rozpuszczoną w kąpieli wodnej. 
Mieszamy do otrzymania gładkiej masy. 
Rozdzielamy pomiędzy trzy miseczki i do dwóch dodajemy matchę (tyle by otrzymać dwa różne
odcienie zieleni).

Przygotowanie:
krok 1 

1.
2.

krok 2 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

krok 3 
1.
2.
3.

krok 4 
1.
2.
3.
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*https://kukbuk.pl/

Na upieczony spód wykładamy nadzienie do połowy rantu. 
Pieczemy w 175 stopniach przez 30 minut.

Gdy mazurek ostygnie, wylewamy najpierw białą polewę tak, aby jednolicie zakryła nadzienie. 
Łyżeczką robimy kleksy z dwóch pozostałych kolorów polewy i rozprowadzamy.
Dekorujemy bratkami, kwiatami forsycji lub miętą.

krok 5 
1.
2.

krok 6 
1.
2.
3.

Kasia



Wywiad numeru
Rozmowa z Jackiem Filipkiem Dyrektorem

Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i organizatorem
"Tam i z powrotem - festiwal podróży i przygody"
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Od festiwalu w Sulęcinie minęło niespełna dwa
tygodnie. Wciąż jestem pod wrażeniem
niecodzienności tego wydarzenia, fantastycznej
atmosfery, ciekawych prelekcji, w których
miałam możliwość uczestniczenia. Choć nie był
to dla mnie pierwszy tego typu festiwal, z
pewnością zapisze się w mojej pamięci jako
wyjątkowy. Skąd pomysł?
- Sam pomysł narodził się w mojej głowie. W tym
roku to już trzecia edycja tego festiwalu. Dwie
pierwsze były bardzo małe, dosłownie jedno czy
półtorej dniowe spotkania. One nie do końca nam
tak wyszły jakbyśmy chcieli. Oczywiście była też
muzyka, podróże, były opowieści. Potem mieliśmy
rok czy dwa lata przerwy i nie podchodziliśmy do
tematu festiwalu. A w tym roku doszliśmy do
wniosku, że go zrobimy i, że będzie taki pełny.
Chodzę po górach, podróżuję i zwiedzam. Na swojej
drodze spotykam ludzi, którzy mają podobną pasję,
ale realizują rzeczy, których ja do tej pory jeszcze
nie zrealizowałem. Spotkanie ich w jednym miejscu
to doskonała okazja, aby poznać to co robią i
pokazać, że podróżowanie  jest  przyjemne  i  wiąże 

Wśród prelegentów i organizatorów festiwalu
można było zauważyć bardzo przyjacielskie
relacje. Wszyscy zwracali się do siebie po
imieniu, bez znaczenia na wiek. Czuło się
domową, serdeczną atmosferę. Czy w jakiś
szczególny sposób dobierałeś osoby do
prelekcji, prezentacji?
- Wszyscy prelegenci, którzy się u nas pojawili są to
tak naprawdę nasi znajomi. Szykując się do
festiwalu wiedzieliśmy, że zaprosimy 3-4 osoby.
Temat wrzuciliśmy na Facebooka i zgłosili się
właśnie nasi znajomi. Jedynie Mistrzowie Świata w
zbieraniu oliwek pojawili się w sposób przypadkowy,
napisali do nas jakiś czas temu, niestety nie
mieliśmy już dla nich miejsca. Tak się jednak
szczęśliwie dla  nich  złożyło, że  mojej  przyjaciółce,

Jacek Filipek

Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
perkusjonalista w zespole Trupięgi
prezenter sulęcińskiego Radia SOK
miłośnik gór i górskich wędrówek
podróżnik i poszukiwacz przygód
przyjaciel Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

 

się z wielką przygodą. Jestem przekonany, że
prawie wszyscy lubimy podróżować, nawet jeśli to
są podróże małe na działkę czy do ogródka babci
gdzieś na wieś. Podróże kształcą, a przygody
pozwalają nam zdobyć doświadczenie, myślę też,
że kreują nasz charakter.

Fot. Maciek Barden



która miała opowiadać o Sycylii odwołano lot do
Warszawy i oni wskoczyli na jej miejsce. Pana
Ireneusza Gorzelannego zaprosiłem osobiście, gdyż
jest przewodnikiem po Ziemi Lubuskiej i nie mogło
go zabraknąć. Ci, którzy w piątek opowiadali o
swoich przygodach, podróżach, wyprawach: Łukasz
i Patrycja Jadach oraz Góral i klan Chajców to
mieszkańcy Sulęcina, więc oni są z miastem Sulęcin
bardzo mocno związani. Znamy się nawet nie przez
pryzmat podróżowania, ale po prostu dlatego, że
funkcjonujemy w jednym mieście, więc nie
wyobrażałem sobie ich nie zaprosić, ponieważ są to
osoby fajne i bardzo ciekawe. W sobotę wśród
prelegentów mieliśmy już ludzi spoza Sulęcina, ale
to też są nasi znajomi, którzy podróżują i wiemy, że
robią coś fajnego i niezwykłego, i chcą się tym z
nami podzielić. Właśnie takim kluczem dobieraliśmy
prelegentów. 

Sobotni wieczór rozpoczął multimedialny pokaz
wzbogacony koncertem „Życie w Dolinie Odry”
dostarczając uczestnikom niesamowitych
wrażeń poprzez przepiękne fotografie
krajobrazów, roślin i zwierzą, ale także dźwięków
natury jak na przykład rykowisko. 
- Z prezentacją i koncertem „ Życie w Dolinie Odry”
Piotra FISHERA Rosińskiego i Piotra Piznala to taka
niecodzienna sytuacja, która pokazuje jak ludzie
spotykają się w odpowiednim miejscu i w
odpowiednim czasie. Kiedyś pojechałem nad Odrę i
spotkałem tam Piotra FISHERA Rosińskiego,
dawnego znajomego, z którym znam się ze 20 lat i
tak naprawdę nie utrzymywaliśmy ze sobą żadnego
kontaktu. I tak od słowa do słowa zaprosiłem go na
festiwal. Korona Gór Polski to też nie jest taki
przypadek, że się tutaj pojawiliście. Z racji tego, że
my z zespołem Trupięgi graliśmy na Waszym Zlocie
w Andrzejówce i poznaliśmy się z Wami zrodził się
pomysł zaproszenia Was. Przyznam, że myślałem,
że temat umrze, a jednak tak się nie stało i
spotkaliśmy się w Sulęcinie. 

 „Tam i z powrotem – festiwal podróży i
przygody” to również wydarzenie przygotowane
z myślą o najmłodszych uczestnikach. Co
przygotowaliście dla dzieci?
- Nie zapominamy o dzieciach, one są dla nas
bardzo ważne, dlatego też w piątek mieliśmy dla
przedszkolaków animację „Palcem po mapie”
przygotowaną przez dziewczyny z biblioteki i odbyło
w Bibliotece Publicznej. Uczymy dzieci geografii,
jest to w formie zabawowej. Animacja ta cieszy się
dużą popularnością. W poprzednich dwóch edycja
też była. Po raz pierwszy zrobiliśmy spacer
„Śladami bajek po Sulęcinie”. Jakiś czas temu
wydaliśmy książkę „Bajki o Sulęcinie”. Są tam różne
postaci, jedne są autentyczne, inne fikcyjne. Dzieci
miały różne zadania do wykonania zgodnie z tym co
w bajkach się działo. Dzieciaki wróciły bardzo
zadowolone i uśmiechnięte z tego spaceru. Spacer
był rodzinny, więc i rodzice mogli w nim również
uczestniczyć. Te wszystkie prelekcje, które
odbywały się sobotę też były tak naprawdę dla nich,
choć na pewno trochę trudniej skupić uwagę przez
godzinę, ale kilkoro dzieci przyszło. Były jeszcze
spacery na wąwozy i na około jeziora Buszno, w
których dzieci mogły uczestniczyć. Planujemy, aby
w przyszłym roku również w sobotę była jakaś
animacja dla dzieci.
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Organizacja tak dużej imprezy kulturalnej to z
pewnością wiele tygodni wytężonej pracy,
zaangażowania sztabu osób, ale też refleksje i
wnioski na przyszłość. Jak oceniasz festiwal
jako jego główny organizator? 
- Do festiwalu przygotowywaliśmy się około dwóch
miesięcy. Musieliśmy dopiąć program, wystawców,
którzy się zadeklarowali wziąć udział, grafikę.
Pracował cały Ośrodek Kultury, dziewczyny z
biblioteki, personel sprzątający, dział kadrowy,
personel techniczny, ale także wolontariusze, którzy
organizowali spacery po okolicy. Nam bardzo
zależało, aby wszyscy czuli się częścią tego
festiwalu, aby wszyscy czuli się jak u siebie, byli
zadowoleni, uśmiechnięci i tak było. Maile, które
wpływają, wszystkie pozytywne wiadomości to jest
to co pokazuje, że ten festiwal ma sens. Ludzie są
zadowoleni i mówią, że oczekują kolejnej edycji. I to
jest dla nas największa nagroda. Festiwal był bardzo
energetyczny, pokazał, że miejsce jest fajne, jest
fajna energia. Liczymy, że w przyszłym roku dołączą
kolejni wystawcy i prelegenci. Jeśli będziecie mieć
jakieś pomysły, osoby to jesteśmy otwarci.
Troszeczkę jesteśmy zaskoczeni, że tak mało
wystawców z naszego województwa zdecydowało
się wziąć udział w tym wydarzeniu. Atrakcji
turystycznych jest naprawdę dużo i zastanawiam
się, dlaczego niektóre muzea, Ośrodki Kultury się
nie zaprezentowały. Troszeczkę zaskoczyła mnie
też dość mała frekwencja naszych mieszkańców.
Przyjechali ludzie z całej Polski, a tych którzy mieli
blisko trochę zabrakło. Cieszymy się, że ten festiwal
wyszedł, że nie było sytuacji, która zmusiłaby nas,
aby ten festiwal odwołać, albo przekładać.

Przez trzy dni mogliśmy uczestniczyć w różnych
prezentacjach, obejrzeć ciekawe wystawy, a
także filmy o podróżach, spacerować po pięknej
lubuskiej ziemi. Wszystko to w klimacie
przygody i podróży. Nie zabrakło również
konkursu, który niewątpliwie wpisywał się w
temat festiwalu dostarczając sporo emocji.
- Podczas festiwalu rozstrzygnięto konkurs „O złotą
konserwę turystyczną”. Ekipa o mnie wie, że jeśli
jadę w góry to zawsze mam w plecaku puszki.
Nawet na urodziny w tym roku dostałem whisky i 2
puszki szprotek w oleju. Marek, kolega z ekipy jest
łasuchem. Zastanawialiśmy się jak uatrakcyjnić
festiwal, czego nam brakuje i padł pomysł konkursu
na najlepszą konserwę turystyczną. Jak padł
pomysł to zaczęliśmy go rozbudowywać. Frajda
była niesamowita, fajny pomysł, fajny akcent.
Wygrała mielonka wieprzowa Premium od firmy
Sokołów.
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Wielokrotnie podkreślałam niesamowitą,
domową, ciepłą atmosferę festiwalu. Myślę, że
każdy kto w nim uczestniczył czuł się podobnie.
Koncert zespołu Niesamowita Sprawa w Klubie
u Bulka to była przysłowiowa wisienka na torcie.
Serdecznie dziękuję za te trzy dni z Wami w
nieznanym mi dotąd Sulęcinie.
- Sulęcin jest małym miastem, nie mamy dużego
budżetu na wydarzenia kulturalne. To tak jak
mówimy między nami, jeśli nie mamy na tyle
pieniędzy, aby zaprosić swoich gości do restauracji
to zapraszamy ich do swojego domu, gotujemy sami
i robimy to od serca, a to co podajemy jest dobre dla
nas i też dla nich. Chyba to jest atutem naszych
wydarzeń w Sulęcinie. Pewnie fajnie byłoby, gdyby
budżet był trochę większy, moglibyśmy zaprosić
znanych podróżników. To pewnie spowodowałoby,
że przyszłoby trochę więcej ludzi, ale czy to byłoby
to samo? Czy atmosfera byłaby taka sama jak była
teraz? Idąc tym tropem robimy to z serca, a nie z
możliwości finansowych. Wiemy, że zapraszając te
zespoły, które znamy i to są nasi znajomi, zagrają
bardzo dobrze i te koncerty będą bardziej szczere.
Mamy frajdę z tego festiwalu, nie robimy jego
komercyjnie i nie myślimy, aby na tym festiwalu
zarabiać pieniądze, ale przede wszystkim się
dobrze bawić. To jest trudna praca, bo organizacja
jest trudna szczególnie w tych czasach. Jak ktoś
wchodzi do „naszej piaskownicy”, na nasz „plac
zabaw” i jest zadowolony to jest dla nas największą
nagrodą.

Na koniec zapytam o zespół Trupięgi.
Przyjeżdżając do Sulęcina byłam przekonana, że
trafię na Wasz koncert. Tak się nie stało. Czy
jeszcze kiedyś Was usłyszymy?
- Trupięgi grały w Sulęcinie dwa tygodnie wcześniej,
my w Sulęcinie gramy dość często. Myślę, że mi
byłoby też trudno zajmować się organizacją
festiwalu i jeszcze grać. Chcieliśmy też dać szansę
innym zespołom, posłuchać czegoś nowego. Jeśli
macie chęć zobaczyć nas na jakimś indywidualnym
koncercie tylko dla Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski to znajdźcie jakieś miejsce w Polsce,
przyjedziemy i zagramy z przyjemnością.
https://www.facebook.com/trupiegi

Festiwal to również piękna dekoracja.
Odniosłam wrażenie, że nikt obojętnie nie
przechodził obok szczura z plecakiem
ustawionego w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.
Tam błysk flesha dało się zaobserwować
wyjątkowo często. To Twój pomysł?
- Inspiracją do dekoracji był mój szczur, który jeździ
ze mną w góry. Kolega, który ma zdolności
plastyczne zrobił projekt i tak to się stało, że znalazł
się w logo festiwalu. Lubię samotne wędrówki w
góry, gdy mogę iść przed siebie, zatrzymać się,
zawrócić w dowolnym momencie czy poczytać
książkę. Któregoś razu, gdy schodziłem z Borowej
myślałem, że zgubiłem szczura. Wróciłem …, a już
odszedłem daleko, z dobre 10 km i był, czekał. Gdy
robiłem mu zdjęcie, zamknąłem plecak i zostawiłem
tego biedaka. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP

Więcej informacji o wszystkich wydarzeniach z festiwalu znajdziecie 
na facebookowej stronie: https://www.facebook.com/tamizpowrotemfestiwal
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Moja Korona
Babia Góra dwa razy jednego dnia? Czemu nie …
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Jestem osobą, która od dziecka dużo chodzi po górach.
Z czasem, gdy pewne szlaki zaczynają się powtarzać,
naturalnie rodzi się potrzeba, by takie wędrówki starać
się jakoś urozmaicić. Jednym z pomysłów są nocne
wyprawy na wschód słońca. Za każdym razem jest to
okazja na zebranie nowych doświadczeń i przeżycie
fajnej przygody. Wędrówka po ciemku, w świetle
czołówek, ma jakiś niepowtarzalny klimat. A jeśli
dodatkowo dopiszą warunki pogodowe, na szczycie
możemy być świadkami fantastycznego naturalnego
spektaklu kolorów. Raj dla oczu, zwłaszcza gdy ktoś,
tak jak ja, lubi fotografować.
Zdarzyło mi się wcześniej witać dzień na Pilsku,
Kiczerze w Beskidzie Małym czy Wysokim Wierchu w
Pieninach. Ale chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że
najbardziej znanym, wręcz kultowym miejscem do
obserwacji wschodów słońca jest Babia Góra. Tak więc
myśl o nocnej wyprawie na Królową Beskidów tkwiła w
mej głowie od dawna.
Ponieważ mieszkam w Warszawie i w góry mam
kawałek drogi, zwykłem stosować podejście
pragmatyczne. Jak już jechać, to najlepiej na kilka dni.
Co najmniej na weekend z „uszami” (czyli oprócz
soboty i niedzieli dodatkowo piątek i/lub poniedziałek).
Aby zaś jechać w góry tylko na jeden dzień, trzeba mieć
do tego jakiś dobry dodatkowy powód, np. jakieś
wydarzenie mające miejsce w okolicy. Dla mnie świetną
okazją do takich wyjazdów są od pewnego czasu
spotkania w ramach Loży Zdobywców Korony Gór
Polski.

Pierwszy raz pomysł, by połączyć wyjazd na
Lożę z wyprawą na wschód słońca na Babiej
Górze zrodził się w mej głowie na początku
maja 2021. Wówczas w Świętej Katarzynie, w
ośrodku Jodełka, odbywała się tak zwana „loża
zdalna”, czyli spotkanie samych członków Loży
Zdobywców w celu weryfikacji książeczek
nadesłanych do Klubu drogą pocztową. Plan był
prosty – po loży zostać na miejscu do godziny
22:00, po czym ruszyć w dalszą drogę na
południe. Nawet prognoza pogody wieszczyła
idealne warunki na obserwację wschodu słońca.
Nie przewidziałem jednego – że atmosfera przy
wieczornym ognisku w gronie znajomych z
Klubu będzie tak przyjemna, że tak łatwo dam
się namówić do porzucenia mych górskich
planów i pozostania w Jodełce do rana. Dziś, z
perspektywy czasu, wcale tej decyzji nie żałuję.
Kontakty nawiązane wtedy przy ognisku trwają
do dziś. Coś w tym jest, że ogień swym ciepłem
i blaskiem zbliża ludzi.



20

Niemniej myśl o niezrealizowanej nocnej wyprawie na
Babią Górę wciąż we mnie pozostała. Dlatego przy
kolejnej okazji, jaką była stacjonarna Loża Zdobywców
KGP w Sobolowie w dniu 26 czerwca 2021, znów
narodził się pomysł, by połączyć oba te zdarzenia. Tym
razem plan był odwrotny – najpierw wycieczka na
wschód słońca, potem dojazd na Lożę. Czasowo
wszystko się zgrywało. Tego dnia słońce wschodziło
około 4:30, Loża zaczynała się o 10:00. Mnóstwo czasu
na zejście ze szczytu i przejazd. Pod względem
logistycznym pełen luz. Jeszcze tylko musiałem do tego
planu przekonać Anię, z którą zwykle razem jeździmy
na loże. Wiedziałem, że Ania była już wcześniej na
Babiej Górze i ma ten szczyt udokumentowany w swojej
książeczce KGP. Niemniej pomysł wyprawy na wschód
słońca bardzo się jej spodobał i zgodziła się pójść ze
mną.
Wyruszyliśmy z Warszawy około godziny 21:00, z
zamiarem przybycia na Przełęcz Krowiarki około 1:00-
1:30. Założyliśmy, że wyrobimy się w „regulaminowym”
czasie 2:30 ze szlakowskazu i będziemy na szczycie
kilkadziesiąt minut przed 4:30. Bo tak zresztą należy –
spektakl barw na niebie zaczyna się na długo przed
właściwą godziną wschodu słońca. Pewną niewiadomą
pozostawało pogoda. Prognoza wieszczyła
zachmurzenie z możliwością przejaśnień. Obraliśmy to
za dobrą monetę. Zwykle wschody słońca, gdy na niebie
jest nieco chmur, są o wiele bardziej widowiskowe, niż
takie, gdy niebo jest całkowicie bezchmurne.

Podróżowało nam się dobrze aż do Krakowa.
Tutaj spotkała nas niespodzianka. Okazało się,
że stacja benzynowa, na której postanowiliśmy
tankować, wbrew szyldowi nie jest tak do końca
24H – że ma w środku nocy planową przerwę
techniczną. Przyszło nam więc poczekać ponad
pół godziny. Ale to nie był jeszcze taki problem,
jako taki zapas czasu nadal mieliśmy. Większy
niepokój wzbudziła w nas gęsta mgła, która w
międzyczasie zdążyła się pojawić. Mgła
ograniczająca widoczność do kilkunastu metrów
towarzyszyła nam już w całej dalszej podróży do
Przełęczy Krowiarki. Myślę sobie jednak – nadal
nie ma tragedii. Babia to kawał góry, może jak
wejdziemy na szczyt, mgła pozostanie na dole,
a my będziemy się rozkoszować pięknymi
widokami na górskie szczyty wystające z morza
chmur i mgieł. Już nie raz tak przecież bywało.
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Z parkingu na Przełęczy Krowiarki ruszyliśmy
punktualnie o 2:00. Mimo gęstej mgły, z którą światła
czołówek radziły sobie tyle o ile, szło nam się bardzo
dobrze. Najpierw dość stromo, potem już łagodniej pod
górę. Choć czerwonych oznaczeń szlaku praktycznie
nie było widać, zabłądzić tu nie ma jak – właściwa
ścieżka nawet w takich warunkach jest doskonale
wyczuwalna. Szybkim tempem minęliśmy wierzchołki
pośrednie: Sokolicę i Kępę. Wysokości przybywało,
rósł też niepokój, bo nie zanosiło się na to, by mgła
miała wkrótce ustąpić. W okolicach szczytu Gówniak
nadzieja na piękny wschód słońca ostatecznie umarła.
Zamiast spodziewanych rozpogodzeń, z nienacka
pojawił się deszcz. I to dość rzęsisty, w dodatku
zacinający. Nie było wyjścia, trzeba było sięgnąć do
plecaków po peleryny. 
Na szczyt Babiej Góry dotarliśmy o 4:30, czyli
dokładnie o czasie wschodu słońca. Nie miało to
jednak znaczenia, czy jest przed, czy już po
wschodzie. I tak prawie nie było nic widać. Lało i wiało.
Zgodnie postanowiliśmy z Anią, że nie zostajemy na
szczycie ani chwili dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania zdjęć do książeczki KGP. Szybko
zaczęliśmy schodzić tym samym szlakiem, którym
przyszliśmy.

Na Przełęczy Krowiarki byliśmy ponownie o
godzinie 6:00. O wiele wcześniej, niż pierwotnie
zakładaliśmy. Normalnie przecież byśmy urządzili
sobie na szczycie przynajmniej godzinną sesję
fotograficzną. Do Sobolowa tylko godzinka drogi,
mieliśmy więc jeszcze mnóstwo czasu. Trzeba
było na szybko opracować plan B. Szybki rzut
oka na mapę i olśnienie. Niewiele zbaczając z
drogi, możemy wejść na Koskową Górę – szczyt
z listy Diademu Polskich Gór, którego Ani
brakowało do kolekcji. Spontaniczna decyzja na
tak, nawigacja ustawiona na kapliczkę u stóp
Koskowej Góry i jedziemy. Potem
kilkunastominutowe podejście i o 7:20 byliśmy już
na szczycie. Koskowa Góra słynie z ładnej
panoramy Tatr. Niestety, nie tym razem. Ale
przynajmniej nie padało.
Niedaleko Koskowej Góry leży inny szczyt do
Diademu – Babica. Więc pojawiła się pokusa,
żeby przy okazji wdrapać się i na te górę. Ale czy
zdążymy? Zwłaszcza, że trzeba kawałek
przejechać okrążając całe pasmo? Szybkie
obliczenia wykazały, że jak będziemy wchodzić
dobrym tempem, to czasowo wyrobimy się na
styk. Decyzja – próbujemy. I tak oto o 8:50
stanęliśmy na szczycie Babicy, a o 9:10 byliśmy
już z powrotem przy samochodzie. Na razie
wszystko zgodnie z wyliczeniami. Ale raptem
objawił się nowy problem. Przecież przemoczeni,
ubłoceni i przepoceni nie możemy pojawić się na
Loży. Należy się gdzieś przebrać, a tu na złość
nie ma jak. Ruchliwa droga, budynki, w dodatku
obok kapliczka. No nie wypada. 
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Ruszyliśmy więc w stronę Sobolowa z zamiarem
znalezienia jakiegoś dogodnego miejsca. I tak
jechaliśmy, jechaliśmy, a tu nic. Ciągle teren
zabudowany, stacji benzynowych brak. W końcu,
gdy do Sobolowa zostało mniej niż 5 km,
desperacja zwyciężyła. Skręciliśmy w jakąś boczną
uliczkę, znaleźliśmy jakąś przerwę w ciągu
zabudowań i na poboczu doprowadziliśmy się do
jako tako kulturalnego wyglądu. Do Sobolowa
dojechaliśmy na czas.
Chyba wszyscy, co byli na Loży w Sobolowie,
wspominają ją bardzo miło. O gościnności
mieszkańców tej niewielkiej miejscowości, o
kulinarnych przysmakach, o występie lokalnej
orkiestry dętej, można by pisać długo.
Po Loży, już w nieco większym gronie,
kontynuowaliśmy górskie wędrówki. Najpierw
weszliśmy na Modyń, gdzie czekała na nas
pachnąca jeszcze farbą nowiusieńka wieża
widokowa. Potem, w ostatnich promieniach słońca
stanęliśmy na szczycie Jaworza.

No dobrze, ale dlaczego w tytule artykułu pojawia się
po raz drugi Babia Góra? Już wyjaśniam. Otóż rzut
beretem od Jaworza jest szczyt Babiej Góry.
Oczywiście nie chodzi o Królową Beskidów. Babia
Góra w Beskidzie Wyspowym jest niemal o kilometr
niższa od swojej słynnej imienniczki (ma 728 m
n.p.m.). No ale skoro dzień zaczęliśmy na Babiej
Górze, fajnie by było też go na Babiej Górze
skończyć. Tylko nie myślcie, że przyszło nam to
łatwo. Długo błądziliśmy po ciemku, po mokrych
krzakach, by odnaleźć jej wierzchołek. W miejscu
oznaczonym jako szczyt, na mapie GPS nie było
niczego – żadnej tabliczki, znaku pomiarowego,
kopczyka kamieni. Zrezygnowani i na nowo
przemoczeni wróciliśmy do samochodu. I wtedy
okazało się, że tabliczka z napisem „Babia Góra” wisi
przy samej drodze, kilkanaście metrów od miejsca,
gdzie zaparkowaliśmy samochód. Bywa i tak.
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, pożegnaliśmy się z
przyjaciółmi i obraliśmy kurs na Warszawę. W domu
byliśmy dobrze po 2 w nocy.

Ten dzień utkwił mi w pamięci jako dowód na to, jak wiele ciekawych rzeczy może się wydarzyć w ciągu
jednego dnia. Trzeba tylko chcieć. Fantastyczna Loża Zdobywców, do tego zdobytych łącznie sześć
szczytów zaliczanych do różnych projektów górskich. Magii tego dnia nie przekreśla fakt, że w sumie nie
udało się zrealizować marzenia o ujrzeniu piękna wschodu słońca na Babiej Górze. Ale mam nadzieję, że
to jeszcze przede mną.

Do zobaczenia na szlaku.
                              Michał

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



G�rski zieleniec
Rzeżucha czy pieprzyca … 

oto jest pytanie
Wielkanoc… wszędzie słychać wesołe Alleluja, a wiosenna atmosfera sprzyja rodzinnym spotkaniom przy
świątecznych smakołykach. Zanim jednak podzielimy się jajkiem i złożymy życzenia, to przybliżę Wam
trochę pewną roślinę związaną z tym świętem…moim ulubionym. 
W niedzielny poranek, kiedy moja mama przygotowywała świąteczne śniadanie, razem z siostrą biegłyśmy
na łąkę zerwać kaczeńce, które przyozdobią stół, a wcześniej, czyli jakieś dwa tygodnie wysiewałyśmy na
talerzyku nasiona rzeżuchy i owsa. Zarówno zielone mikrolistki, jak i zielone kaczeńce w moim dziecięcym
umyśle kojarzyły się z nieskończonością i odradzającym się życiem, wiecznym powrocie i zjednoczeniem
przeciwieństw… mityczny urboros. 

Czy kiedykolwiek jedliście rzeżuchę? Otóż, jeśli
nie jesteście nawiedzonym ogrodnikiem
wegetarianinem to założę się, że nie ...       
Nasiona, które wysiewamy przed Wielkanocą na
bibułkę albo do kiełkownic, spożywane w postaci
kiełków lub mikrolistków, to pieprzyca siewna,
zwyczajowo i potocznie (chociaż w gruncie rzeczy
nieprawidłowo) w Polsce rzeżuchą. Prawdziwa
rzeżucha należy do rodziny kapustowatych i
występuje w Polsce w kilku gatunkach
zasiedlających różnorodne siedliska - w lasach np.
rzeżucha leśna czy dodane niedawno do tej
rodziny żywce, na mokradłach np. rzeżucha
gorzka czy na łąkach np. rzeżucha łąkowa.

Fot.1. Knieć czyli kaczeńce w Rudawach Janowickich 
przy szmaragdowym jeziorku              

Pieprzyca siewna czyli rzeżucha
przede wszystkim kojarzona jest
właśnie z okresem Wielkanocnym.
Wtedy pojawia się w sklepach, ale
jedynie jako element ozdobny,
wyhodowana w ładnych doniczkach,
ze sztucznymi kurczaczkami i
kolorowymi kokardkami. 
Pomimo ugruntowanej symboliki, jak
jajko, sól, chleb i inne potrawy
wielkanocnego stołu, jako jedyna z
nich zaraz potem odchodzi w
zapomnienie do następnego roku. 

Fot. 2,3. Rzeżucha leśna i żywiec to ta sama rodzina kapustowatych
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Pieprzyca siewna czyli rzeżucha przede wszystkim kojarzona jest właśnie z okresem Wielkanocnym. Wtedy
pojawia się w sklepach, ale jedynie jako element ozdobny, wyhodowana w ładnych doniczkach, ze
sztucznymi kurczaczkami i kolorowymi kokardkami. Pomimo ugruntowanej symboliki, jak jajko, sól, chleb i
inne potrawy wielkanocnego stołu, jako jedyna z nich zaraz potem odchodzi w zapomnienie do następnego
roku. 

Tymczasem warto zrobić krok dalej, bo poza tradycyjnym
skojarzeniem w tej zielonej drobnej roślince znajdujemy
prawdziwy skarbiec zdrowia. Jest bogactwem minerałów i
witamin, wspomaga układ trawienny, oczyszcza krew,
działa wspaniale na włosy i skórę oraz ułatwia
odchudzanie. Ze względu na wysoką zawartość witaminy
C, zaleca się jedzenie rzeżuchy palaczom, którzy cierpią
na niedobory tego nieocenionego przeciwutleniacza. 
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o rzeżuchach i
innych dzikich roślinach oraz o ich wykorzystaniu to
zajrzyjcie na blog mojej znajomej, zakręconej leśniczki
Kariny https://www.zielarskikacikkari.pl/blog-2/
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Kochani, 
życzę Wam wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny! Pękających na drzewach pąków,
ziemi, która zaczyna pachnieć i słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie także
grzeje, a i niekończących się szlaków górskich przemierzanych z Przyjaciółmi… 

W tekście wykorzystano zdjęcia 5 i 6 ze stron 
https://czterykaty.pl, https://blaber.pl

                     

Lidia Wysocka

Fot. 4,5. Dekoracyjne wykorzystanie pieprzycy siewnej

                     

https://www.zielarskikacikkari.pl/blog-2/
https://czterykaty.pl/
https://blaber.pl/


Z biletem w plecaku
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Pasmo Gorców - znane karpackie pasmo w
Beskidach Zachodnich. Piękne góry z bardzo
bogatą siecią szlaków turystycznych, po
których można dotrzeć w urokliwe miejsca tej
górskiej formacji. Najwyższym szczytem jest
Turbacz (1310 m n.p.m.), który był dwukrotnie
celem moich zimowych wypraw.
Gorce lubię głównie ze względu na wspomnianą
możliwość wielu wariantów przemieszczania się po
nich oraz za to, że rozpościera się z nich
przepiękny widok na moje ukochane Tatry. Kto był
przy schronisku "Na Turbaczu” przy dobrej
pogodzie z pewnością  wie o czym mówię, a kto nie
był to polecam zasiąść przed schroniskiem i
delektować się pięknymi widokami na południe.
Zapewne to pasmo i koronny szczyt, będzie jednym
z kolejnych miejsc wyprawowych, bo niestety nie
byłem na Turbaczu żadną inną porą jak tylko zimą,
co niestety jest delikatnym odstępstwem od mojej
zasady podróżowania w różnych porach roku. Ale
umówmy się nie zawsze plany tak się udaje
precyzyjnie poukładać, a i Gorce stoją, jak stały i
zapewne jeszcze długo postoją.

Na Turbacz po raz pierwszy wybrałem się 
w lutym samotnie, a drugi raz wraz 

z przyjaciółmi z KGP z początkiem marca 
dwa lata później. 

Wyprawa w lutym była zarazem jedną z pierwszych
w całej serii wypraw w zdobywaniu szczytów do
Korony Gór Polski i była to najwyższa jak do tamtej
pory (oprócz Tatr) góra. Oczywiście jak zawsze
standardowo w czwartek wieczorem podjąłem
decyzję o wyprawie właśnie na ten szczyt. W piątek
wieczorem siedziałem już w autobusie, który zwiózł
mnie do Nowego Targu. W prostej linii z Torunia
należy kierować się na Łódź, a następnie na
Częstochowę, Kraków i potem już na Nowy Targ co
daje około 520 km, ale autobus zahacza jeszcze o
Wrocław i Katowice co wydłuża jego trasę do ponad
750 km.  Zatem należy przygotować się na dość
długą podróż, w której są przystanki dla
wsiadających i wysiadających. 

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

Od Turbacza wieje wiatr, niesie nam tę wieść, że tej nocy
szczyty gór, pokrył biały śnieg ... 

                                                                                               (Andrzej Mróz)
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Autobus zatrzymuje się jeszcze na około 25 minut
dając możliwość rozprostowania kości i załatwienie
potrzeb fizjologicznych. Choć w autobusie jest
również dostępna toaleta, a w zasadzie coś co ją
przypomina, to ciągle nie wiem jak do tej toalety
wchodzi osoba o wzroście powyżej metra
osiemdziesiąt nie wspominając o osobach z nieco
okrąglejszymi kształtami. 
Autobus wyjechał z Torunia o godzinie 22:00, a na
dworcu w Nowym Targu, tuż przy Zakopiance,
zameldowałem się o 6:40. Godzina była na tyle
komfortowa, że mogłem dojechać pod wejście na
szlak w godzinach porannych, zatem dalej
poszedłem w stronę przystanku przy Zakopiance,
skąd odjeżdżał mój autobus w kierunku Obidowej,
bo właśnie tam zaplanowałem start wyprawy. 
Dość ważna uwaga, mianowicie: niezależnie czy
wysiądziecie na dworcu PKS czy PKP nie zawsze
stamtąd będziecie mieli możliwość dotarcia pod
szlak wejściowy.

Zarówno pierwsza jak i druga wyprawa
wymagała przemieszczenia się po Nowym Targu
w celu dotarcia do odpowiedniego przystanku. 

Po odczekaniu kilkunastu minut wsiadłem do
autobusu i dotarłem do Obidowej, gdzie wysiadłem
na pętli autobusowej – dalej już tylko śnieg i trasy
narciarskie. Wystartowałem zielonym szlakiem w
kierunku schroniska „Na Starych Wierchach”. Mniej
więcej po około 30 minutach dotarłem do
pierwszego przystanku, gdzie zasiadłem jak zawsze
na moją ulubioną zupkę pomidorową. Idealne
miejsce, gdzie po długiej i niewygodnej podróży
można spokojnie usiąść, posilić się i nabrać trochę
sił i energii do dalszej wędrówki.

Po miłych chwilach czas skierować się na szlak.
W okolicach Obidowca (1106 m n.p.m.) zielony

szlak odbija w dół w kierunku Koninek, ja dalej
czerwonym udałem się w kierunku Tubrbacza.

Co jakiś czas szlak krzyżuje się z bogatą ilością tras
narciarskich, a czasem trasy narciarskie pokrywają
się ze szlakiem. Oczywiście pamiętajcie, nie
chodzimy po przygotowanych torach
narciarskich, nie niszczymy ich i staramy się
chodzić tak, żeby nie odbierać narciarzom
przyjemności z uprawiania tego sportu w tak
pięknych okolicznościach. 

Po około 2 godzinach dotarłem do szczytu, gdzie
niestety pogoda nie przywitała mnie najlepszymi
warunkami, ale poprzez prześwity dała możliwość
obserwowania szczytów Tatr. Choć chmury
przewalały się nad głową i czasem sypnęło
śniegiem to sama wędrówka była dość łatwa i
przyjemna. 



Szczyt Turbacza to w miarę odsłonięte miejsce,
na którym spotykam kilka osób, które wybrały

najpopularniejszy wariant podejścia, czyli 
dojście do schroniska, a potem na szczyt. 

Na szlaku o poranku nie spotkałem nikogo jedynie
może dwóch narciarzy i to było to co lubię, cisza,
spokój i możliwość przemierzania szlaku. Mam
wtedy czas na wyciszenie się i delektowanie
pięknem otaczającej mnie przyrody.

Kolejna wyprawa, jak już wspomniałem, odbyła
się również zimą w towarzystwie przyjaciół 

z Klubu, co jednak nie zwalniało mnie 
z konieczności zaplanowania podróży. 

Tym razem miałem być około 8:30 przy wejściu na
żółty szlak prowadzący z Oleksówki. Aby się dostać
do Nowego Targu na wspólnie umówioną godzinę
musiałem ponownie wybrać podróż autobusem.
Zapewne, gdyby to nie była wyprawa z konkretnymi
wyznaczonymi ramami czasowymi to wybrałbym
podróż pociągiem dla urozmaicenia podróży i
uwolnienia się od konieczności siedzenia długich
godzin "w puszce" bez możliwości swobodnego
rozruszania kości. Niemniej jednak podróż
przebiegła sprawnie autobusem przewoźnika
FlixBus, choć z małymi przygodami związanymi ze
studentkami z Hiszpanii, które to nie rozumiejąc
realiów podróżowania w Polsce, co jakiś czas
musiały zmieniać miejsca siedzenia. Pomimo
wyjaśnień i tłumaczeń z jakiegoś powodu zawsze
wybierały te, które podczas dosiadania się po
drodze pasażerów musiały opuszczać. 
W Nowym Targu zameldowałem się o czasie i tu,
żeby dotrzeć na Oleksówki musiałem przejść na
przystanek Rynek, albo przejść na drugą stronę
Dunajca w okolice szpitala, skąd teoretycznie
odjeżdża autobus w kierunku pętli rozpoczynającej
szlak. Jak się okazało na stronie MZK zabrakło
dokładnej informacji o tym, że w sobotę nie
wszystkie autobusy dojeżdżają do Kowańca.
Pozostało mi zatem przyłożyć nieco więcej energii w
napęd nożny i dojść do umówionego punktu.  
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Ja pozostawiłem sobie wizytę w schronisku na
zejście. Dochodząc do schroniska ilość ludzi
znacząco się zwiększyła, a w samym schronisku
przywitała mnie bardzo duża liczba turystów, wręcz
nie było miejsca, żeby usiąść. Przybiłem pieczątkę,
zamówiłem coś do jedzenia i po krótkim relaksie
przed schroniskiem schodzę w kierunku Ostrowska.
Trasa dość długa, ale bardzo przyjemna, tym razem
mijam już dość spora ilość wędrowców. Z
Ostrowska idę na pętlę autobusową i dalej na
dworzec PKS, a następnie znanym Szwagropolem
dojeżdżam do Krakowa. Z Krakowa pociągiem do
Poznania, a następnie do Inowrocławia. Ostatni etap
podróży pociągiem to Toruń, gdzie melduję się w
niedzielę o 7:12, tym samym kończąc pierwszą moją
wyprawę w Gorce. 
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Miałem spory zapas czasu i chęć rozruszania się
po całonocnej podróży autobusem, a że poranek

dość zimny to na rozgrzewkę jak znalazł.

Około 8:30 dotarła reszta ekipy wyprawowej i
ruszyliśmy w drogę na żółty szlak. Szlakiem tym
dotarliśmy do schroniska, a następnie już
czerwonym na szczyt. Odpoczynek w schronisku
zaplanowaliśmy na zejście. Sam szlak jest bardziej
obfitujący w interesujące miejsca takie jak: Kaplica
na Rusałkowej Polanie, która upamiętnia między
innymi pierwszą wizytę w Polsce Papieża JP II –
niestety nie było możliwości wejścia do środka, bo
jest ona w zimie zamknięta. Jest również Kapliczka
Myśliwych oraz krzyż upamiętniający Żołnierzy
Wyklętych. Widać, że są to obiekty zadbane i z
troską pielęgnowane dla każdego, kto tu zagląda,
sami też uszanujmy te miejsca. 

Podczas zejścia mijając zabudowania Bacówki 
u Dudka zostajemy zaproszeni przez jej

właściciela na ciepłą herbatkę i pogawędkę.
Mamy też możliwość zobaczenia całej posiadłości.
Tutaj wyraźnie poprawia się pogoda i możemy
podziwiać piękną panoramę Tatr, Pienin i Gorców
bezpośrednio z tarasu bacówki. Wspaniała sprawa,
a przede wszystkim otwartość właściciela i chęć
rozmowy. Tak jak to wspomniałem w pierwszym
artykule, górale mają w sobie ogromne pokłady
łagodności i otwartości w nawiązywaniu relacji
międzyludzkich. W miejskiej pogoni bardzo trudno
spotkać takich ludzi.

Po zdobyciu szczytu i kilku pamiątkowych zdjęciach
wchodzimy do prawie pustego schroniska, gdzie
zjadamy obiad, pijemy kawę i delektujemy się
pyszną szarlotką. Wstawiamy do książeczek
pieczątki i wracamy, tym razem wybierając zejście
zielonym szlakiem, który zamyka pętlę.
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Bardzo przyjemna podróż okraszona spokojnym
spacerem wraz z mnóstwem rozmów w zasadzie o
wszystkim. Podczas tego wyjazdu udało mi się
wejść również na Wysoką (1050 m n.p.m.) i
Sokolicę (747 m n.p.m.) w Pieninach. Do domu
wróciłem korzystając z podwózki do Myślenic, a
następnie busem do Krakowa, skąd pociągiem
dojechałem do Skierniewic. Kolejna przesiadka na
pociąg do Torunia, co w konsekwencji daje mi
możliwość ułożenia się we własnym łóżku około
23:30. 
Zarówno pierwsza jak i druga wyprawa odbyła się
zimą, zatem koniecznie wrócę tam wiosną lub latem,
żeby mieć porównanie. Niewątpliwie wyprawa na
ten szczyt jest jedną z moich ulubionych i zawsze
będę tam miło wracał fizycznie jak i wspomnieniami.
Zachęcam do próbowania różnych wariantów trasy. 

                                                           Cześć Górom!

Po zejściu do Oleksówki podróż na nocleg  
w Jaworkach kontynuuję samochodem 

z klubowymi przyjaciółmi. 

Maciej Jędrzejczak

Jeżeli znajdujecie się w pobliżu Zakopianki to w zasadzie
nie musicie się za wiele martwić o dojazd do Krakowa czy
Zakopanego. Na tej trasie praktycznie co około 20 minut
jeżdżą rejsowe autobusy, a pomiędzy nimi masa różnych
busów. Zatem wystarczy stanąć na jednym z przystanków czy
to w Nowym Targu, Pcimiu czy Myślenicach i z pewnością
bardzo szybko złapiecie jakiś transport do Krakowa. 

CIEKAWOSTKA



BLOGOWY KĄCIK

Góry Opawskie. Trudno zliczyć ile razy
podróżując w stronę Dolnego Śląska mijaliśmy
je z myślą, że można by się w nie zapuścić. Ich
"nieszczęście" polegało na tym, że z jednej
strony są zbyt oddalone od Krakowa jak na 1-
dniowy wypad, z drugiej zaś jako kierunek
wyjazdu na przedłużony weekend przegrywają
z bardziej popularną Kotliną Kłodzką, że o
Karkonoszach nie wspomnimy. Kursowaliśmy
więc tak u ich podnóża, przyzwyczajeni do ich
widoku jak do mijanego w drodze pracy sklepu,
parku czy innego kina.
I tu objawia się, jak dobrym pomysłem jest
Korona Gór Polski. Jest drogowskazem, który
wyświetla się przed oczami jako odzew na
hasło "co zrobić z wolnym weekendem?". I
zaprasza do tańca z Górami, który począwszy
od kilku (dosłownie) wolnych przeradza się w
ekscytujące pląsy po górzystym parkiecie.
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Wędrowanie granią przypominało
bieszczadzkie połoniny

Właśnie KGP zmobilizowało nas, żeby wreszcie
odwiedzić Góry Opawskie z ich najwyższym szczytem:
Biskupią Kopą. Nie chcieliśmy jej zdobyć najmniejszym
kosztem, dlatego zdecydowaliśmy iść sporą, ponad 20-
kilometrową pętlą, którą w razie komplikacji moglibyśmy
skrócić. Tak nam się przynajmniej wówczas wydawało.
Ale po kolei. 
Start na szlak z Pokrzywnej, do której dotarliśmy po
blisko 3-godzinnej podróży autem z Krakowa. Początek
trasy taki trochę leśny, trochę śnieżny - szarobury.
Najciekawsze w nim były... obolałe pięty. Już na
początku? Zły znak. Po niecałej godzinie uraczyliśmy się
pierwszymi widokami na czele z Biskupią Kopą. Super!
Lubimy, gdy cel wędrówki jest widoczny z daleka i powoli
się do niego zbliżamy. 
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Żałowaliśmy tylko braku lustrzanki, której miejsce w
plecaku zajął zapasowa bluza, ale tylko do osiągnięcia
grani, na której na przemian niemiłosiernie wiało lub była
zupełna cisza. Napotkawszy niewielki kamienny szałas
na Srebrnej Kopie chwilę odpoczęliśmy i zarzuciliśmy po
dodatkowej bluzie na grzbiety. Niewiele później Doti
odhaczyła swoją tradycyjną glebę. Nie tak spektakularną
jak na Śnieżniku, ale krzyk i pisk owszem, pojawiły się.
Na szczęście bez poważniejszych konsekwencji, więc
mogła kontynuować marsz zupełnie normalnie. W
przeciwieństwie do mnie. Pięty doskwierały coraz
bardziej. Do Biskupiej jednak było już całkiem blisko,
więc nie pozostało nic innego jak zacisnąć zęby i iść
dalej.
Wśród naprawdę przepięknych widoków dobrnęliśmy na
szczyt z charakterystyczną wieżą widokową pod czeskim
zarządem. Pieczątki, widokówki i dalej w drogę, tym
razem do nieodległego schroniska. Zważywszy na
historię ze Śnieżnika (dziwny zjazd po wejściu z mrozu
do budynku) wchodziliśmy ciut trwożliwie. Niepotrzebnie.
To był najlepsze z dotychczasowych pół godziny w
górskich schroniskach. Wszystko za sprawą drugiej
młodości pana z gitarą i harmonijką ustną, który
oczekując jak wszyscy na posiłek przygrywał żonie
górskie piosenki. Niesamowita para. 

Po wyjściu z schroniska ze względu na moje
pięty mieliśmy zgodnie z planem B iść
najkrótszym szlakiem do Pokrzywnej. Okazało
się, że jest za stromo i śnieżnie. Nie na te
okoliczności. Musieliśmy iść zatem pierwotną
pętlą. Wypuściliśmy się czym prędzej przed
siebie między ciemne chmury zwiastujące
deszcze lekko zestresowani. Adrenalina
niwelowała ból, toteż dzięki imponującemu
tempu doszliśmy do Jarnołtówka, skąd
postanowiliśmy wrócić do Pokrzywnej
niewysoką granią na północ od miejscowości. 
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Najtrudniejszy powrót ze wszystkich. Już nie tylko pięty
ale połowy łydek paliły jak ogniem. Szedłem krzywiąc
stopy. Potem na palcach z wyjętymi z butów piętami.
Następnie bokiem. W końcu nawet... tyłem. Masakra.
Niemoc przeplatana złością. Szkoda, że w takich
okolicznościach przyszło nam wędrować, bo ścieżka była
naprawdę urokliwa. 
Do auta w końcu dotarliśmy po zmroku, w zupełnych
ciemnościach. Przed startem najbardziej ambitny
scenariusz wycieczki zakładał przejście maksymalnie 16
km, tymczasem idąc tą trasą przeszliśmy... 22. Może to
błąd aplikacji? 

                                                                                 
Doti i Michał, Bocznymi Drogami

Jak oceniamy Góry Opawskie? Rewelacyjnie. Świetne,
"kompletne" góry. Podejścia raz łagodne, raz ostrzejsze.
Piękne widoki na różne strony świata. Występy skalne.
Urwiska. Wędrowanie granią przypominało bieszczadzkie
połoniny. Klimatyczne schronisko i oryginalna wieża
widokowa. Także infrastruktura na szlaku (ławki, szałas
do ochrony przed wiatrem). Zdecydowanie polecamy
wszystkim, a osoby zdobywające KGP zachęcamy do
powtórzenia naszej pętli. Jest czasochłonna, ale warto
zapuścić się w te Góry dłużej niż przewiduje sprinterski
bieg po pieczątkę!



G�rski wędrowiec
Rudawy Janowickie w cieniu
Polskiego Pomnika Historii
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Miejscowość ta położona jest na terenie „Pałaców i
Parków Krajobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej”, a
znaczy to, że w Mysłakowicach istnieje jeden obiekt z
jedenastu rezydencji wpisanych jako Polski Pomnik
Historii, a jest nim Pałac Cesarski. Pierwsza wzmianka
o tej miejscowości pochodzi z roku 1366, ale ta „ważna”
historia wsi zaczyna się dopiero w 1816 roku, gdy
właścicielem majątku zostaje feldmarszałek August
Neidhard von Gneisenau. W roku 1832 pałac wraz
okolicznymi terenami nabył król Pruski Fryderyk
Wilhelm III z rodu Hohenzollernów na swoją letnią
rezydencję. Gruntownie przebudowano pałac,
wybudowano kościół ewangelicki, Willę Legnitz, Zedlitz,
i Rothera, hotel, szpital i fabrykę lniarską, założono
również park w stylu angielskim. Oficjalne przejęcie
majątku przez króla nastąpiło w 1835 roku, a w
uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele pruskiej
rodziny królewskiej, austriackiej i arystokracji rosyjskiej,
oficerowie z dworów angielskich, badeńskich, saskich,
weimarskich. Wśród gości był Cesarz Mikołaj I z
małżonką, wielka księżna Olga oraz wiele
przedstawicieli znamienitych rodów tamtych czasów. 

FOT. NR 2

FOT. NR 1

Jest rześki kwietniowy poranek, temperatura
oscyluje wokół zera, na niebie żadnej chmurki.
To doskonała pogoda na dzisiejszą trasę.
Plecak zapakowany do bagażnika, autem jadę
w Rudawy Janowickie. Na Skalnik i Ostrą Małą?
- nie, byłem kilkanaście razy; w Góry Sokole
tzw. Sokoliki? -też już byłem kilkanaście razy; a
może „kolorowe jeziorka”? - też już byłem. To
największe atrakcje tej części Sudetów. Ja
natomiast wybieram się na Wzgórza Karpnickie
(które są częścią Rudaw Janowickich) i jadę do
miejscowości Mysłakowice (niem.Erdmannsdorf
- Zillerthal, Zillerthal) niedaleko Jeleniej Góry.
Dzisiaj nie będzie dużych przewyższeń na
trasie, ale za to planuję zwiedzić kilka atrakcji
turystycznych.
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FOT. NR 3

W 1836 roku królewski Dyrektor Ogrodów Peter Joseph
Lenne wraz ze swoimi uczniami stworzyli jeden z
najpiękniejszych parków krajobrazowych na Śląsku. Na jego
osi widokowej w kierunku Śnieżki najwyższego szczytu
Karkonoszy znajduje się kościół parafialny zaprojektowany
przez Schinkla (dzisiejszy kościół rzymskokatolicki pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa (fot. nr 1). Budowę, jako
kościoła parafialnego zlecił Fryderyk Wilhelm II dla
uchodźców religijnych z Tyrolu. Wysmukła wieża projektu
Stülera widoczna jest z daleka tworząc jeden z elementów
złożenia parkowego. Przednia część kościoła to niewielka
kruchta wsparta na antycznych kolumnach Pompejskich,
podarowanych przez króla Neapolu Wilhelmowi III. W
bezpośrednim sąsiedztwie parku zasadzono ponad 170
rzadkich roślin, zainstalowano fontanny, stworzono liczne
aleje spacerowe. Jedną z największych ozdób parku był
staw z wyspą i pływającymi łabędziami. Na szczególna
uwagę zasługuje nietypowa brama ustawiona nad brzegiem
stawu ze szczęk wieloryba grenlandzkiego o wysokości 6 m
(fot. nr 2). Atrakcja ta została zakupiona od pani Herman z
Wrocławia za 45 talarów. Aktualnie eksponat można
zobaczyć w galerii Gminnego Ośrodka Kultury.

FOT. NR 4

W 1843 roku w parku powstały kolejne
budynki, min dom w stylu tyrolskim dla
księżnej Legnickiej (obecny wygląd
znacznie różni się od pierwowzoru
ponieważ w latach 50 XX wieku
zlikwidowano zdobiony okalający budynek
balkon oraz wejście i schody od strony
parku). Za panowania króla nie korzystano z
pałacu, a po zniesieniu prawa
niezbywalności dóbr koronnych pałac został
sprzedany za 1,7 miliona marek. Po
zakończeniu I Wojny Światowej pałac
należał do rodziny Rudolf. Po II Wojnie
Światowej przez krótki okres był rezydencją
Armii Czerwonej, następnie pełnił funkcję
siedziby zarządu państwowego monopolu
alkoholowego. 

FOT. NR 5
 



Od 1951 roku do dnia dzisiejszego mieści się w nim zespół szkół i dlatego nie można go zwiedzić. A skąd w
ogóle wzięły się domy tyrolskie w Mysłakowicach? A to za sprawą Tyrolczyków właśnie. Otóż zanim
osiedlili się w Mysłakowicach, żyli w Tyrolu nad rzeką Ziller. Mimo wielkich prześladowań religijnych, nie
odstąpili od swej wiary ewangelickiej i dalej pozostali protestantami. Cesarz Austriacki oraz władze kościoła
katolickiego postawiły im warunek, albo wracają na wiarę katolicką, albo będą musieli opuścić swoją
ojczyznę i wyemigrować na zawsze. Za wiarą ewangelicką opowiedziało się 400 mieszkańców. Najpierw
poprosili króla Prus o pozwolenie osiedlenia się w górach – Karkonoszach. Król wyraził zgodę. W sierpniu
1837 roku w 4 grupach ewangelicy udali się na emigrację. Większość domów przetrwała do dzisiaj,
stanowiąc nieodzowny element krajobrazu.
Uff, skomplikowana ta historia ...
Auto parkuję nieopodal wspomnianego wcześniej
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chwilę
zajmuje mi obejrzenie bryły budynku i oryginalnych
kolumn pompejskich. Odnajduję szlak zielony i udaję
się w stronę stawu, by odszukać bramę ze szczęk
wieloryba. Jest! Słonce odbija się od pofałdowanej tafli
stawu, a całość robi piorunujące wrażenie. Stoję
dłuższą chwilę zauroczony. Takiej atrakcji to jeszcze
nie widziałem ... No cóż trzeba iść. 
Obchodzę jeziorko by dojść do ul. Wojska Polskiego do
szlaku czerwonego GSS. Przechodzę przez tory
kolejowe, drogę nr 367 następnie przez rzeczkę Jedlica
by dotrzeć do granicy Rudawskiego Parku
Krajobrazowego. Oglądam się w tył i widzę panoramę
Karkonoszy od Grzbietu Kowarskiego po Śnieżne Kotły.
Co za widok (fot. nr 3). Wchodzę w las by zdobyć
pierwszą górkę na mojej dzisiejszej trasie, a jest nią
Mrowiec 507 m n.p.m. Wśród kamieni odnajduję resztki
schodów kamiennych by wejść na szczyt (fot. nr 4),
który jest poza szlakiem. „Za Niemca” musiał tu być
punkt widokowy, a teraz to same chaszcze. Schodzę w
dół, by po około 15 min wyjść z lasu prosto na stawy i
park romantyczny (może sentymentalny?) w Bukowcu
(niem. Buchwald). Co za widok (fot. nr 5). 

Podobno dawniej był to jeden z najpiękniejszych parków
romantycznych w Niemczech podarowany jako prezent przez
Friedricha Wilhelma von Reden dla swojej małżonki Johanne
Julianne Friederike von Reden. Po wojnie zapomniany,
zapuszczony i dewastowany, od kilku lat odzyskuje swoją
świetność. Wspaniałe miejsce na spacer z rodziną, wycieczkę
rowerową czy piknik. Zespół Pałacowo Parkowy w Bukowcu to
również jeden z jedenastu obiektów „Pałaców i Parków
Krajobrazowych Kotliny Jeleniogórskiej” wpisanych na
Prezydencką listę Polskich Pomników Historii. Spoglądam w prawo
i widzę neogotyckie sztuczne ruiny „Opactwa” (fot. nr 6)
wybudowane na zlecenie właściciela Bukowca hrabiego von
Reden. Kiedyś był to dwunawowy kościół klasztorny z kryptą i
wieżą udekorowany pejzażami, a także obrazami i rycinami o
tematyce religijnej, a w krypcie zostali pochowani hrabia i hrabina
von Reden. W latach dwudziestych XX wieku obiekt popadał w
rzeczywistą ruinę, a kryptę splądrowano. Sarkofagi przeniesiono na
pobliski cmentarz za „Opactwem”.FOT. NR 8

FOT. NR 7

FOT. NR 6
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W chwili obecnej pozostała jedna z naw w formie trwałej
ruiny oraz kwadratowa masywna wieża, do której
dobudowano metalowe schodki  (w ogóle nie pasujące
do całości,) by można było podziwiać widoki na stawy i
cały park z licznymi wspaniałymi drzewami
posadzonymi w XIX wieku (fot. nr 7). Po obejrzeniu
zabytku podchodzę jeszcze na górną część skarpy, by
odnaleźć „poniemiecką” platformę widokową. No jest,
tylko, że drzewa tak urosły, że nic nie widać. Schodzę
ostrożnie w dół by podejść do ponurej kapliczki (fot. nr
8) przy Stawie Ponurej Kapliczki. Nazwa dość
intrygująca, jednak nie doszukałem się historii lub
choćby legendy na ten temat a szkoda ... Wracam do
szlaku czerwonego GSS, by od południa obejść staw
Kąpielnik (fot. nr 9) i podejść do kolejnej atrakcji parku,
a jest nim na wzgórzu budynek belwederu zwany
„Herbaciarnią” (fot. nr 10) wybudowany na zlecenie
hrabiego dla ukochanej małżonki młodszej o 22 lata w
drugą rocznicę ślubu. Pawilon ów stylem nawiązuje do
antycznej greckiej świątyni i rozpościera się z niego
przepiękny widok na Karkonosze wraz ze Śnieżką. W
prawym pomieszczeniu znajduje się makieta Kotliny
Jeleniogórskiej, a na ścianach wiszą tablice ze
zdjęciami i informacjami na temat Polskiego Pomnika
Historii „Pałaców i Parków Krajobrazowych Kotliny
Jeleniogórskiej”. 
Po obejrzeniu pawilonu alejką przechodzę obok domu
ogrodnika, by odszukać następną atrakcję parku
romantycznego czyli Krąg Druidów, który tworzą skały
granitowe otoczone kolistym zagajnikiem dębowo-
bukowym (fot. nr 11). Druidzi byli kapłanami celtyckimi,
którzy zamieszkiwali starożytną Galię, Brytanię i
Germanię. Żadnej dodatkowej energii nie poczułem.
Może brakowało mi skupienia i chwili wyciszenia? Po
chwili kieruję się na kolejną atrakcję parku, która
znajduje się na wzgórzu Kasselburg, a jest nią
kamienna wieża strażnicza (fot. nr 12), z której
rozpościera się rozległy widok na Karkonosze
oczywiście. 

FOT. NR 9

FOT. NR 10

FOT. NR 11
Za wieżą wybudowano półkolisty mur, który przypomina ruiny rzymskiego amfiteatru. Całość ukazuje
zainteresowanie właścicieli starożytnością i średniowieczem. Odwiedziłem już chyba wszystkie atrakcje,
czas opuścić teren parku romantycznego i zejść do wsi. Pałac odwiedzę w drodze powrotnej. Teraz jestem
na wysokości gotyckiego kościoła filialnego pw. Św. Marcina. Z prawej strony odszukuję kamienny krzyż
choleryczny (fot. nr 13). Następnie przechodzę obok odnowionej zabytkowej szachulcowej karczmy
sądowej (fot. nr 14), a za skrzyżowaniem przechodzę obok zboru ewangelickiego z połowy XVIII wieku
dzisiejszego kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela na ul. Wiejskiej (fot. nr 15). 
Vis a vis kościoła na ul. Szkolnej przysiadam na schodkach szkolnego schroniska PTSM ”Skalnik”, by
zrobić sobie przerwę. Jest koło południa. Wyciągam z plecaka bułeczki i termos, bo na dzisiejszej mojej
trasie nie będzie takiego lokalu, by zjeść coś na ciepło. Po chwili podjeżdża auto, z którego wychodzi pan i
pyta czy może pomóc. Po chwili rozmowy okazuje się, że jest to Kierownik tego schroniska. Zobaczył mnie
z daleka i pomyślał, że w sprawie noclegu. Grzecznie odmówiłem i podziękowałem za zainteresowanie. Są
jeszcze normalni ludzie na tym świecie. 
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FOT. NR 15
 

FOT. NR 12,13,14
 Kończę swoją przerwę, wracam na ul. Wiejską

do szlaku czerwonego GSS, by podejść do
kamiennego łacińskiego krzyża tzw. pokutnego
(fot. nr 16). Chociaż określenie „pokutne” nie jest
adekwatne, raczej powinno być krzyże
pojednania ponieważ były one fundowane przez
złoczyńców jako element pojednania z rodziną
ofiary. 
Idę dalej ulicą, by po około 10 min dotrzeć do
charakterystycznej agroturystyki, która
odpowiednią reklamą zachęca przejściowiczów
GSS do noclegu. Super pomysł. Ja natomiast
zakręcam w lewo w szutrową drogę, by po około
2 km dotrzeć na szczyt Dłużyny 465 m n.p.m.,
na której odszukałem charakterystyczne (trochę
zarośnięte) skałki (fot. nr 17). 
Schodzę w dół i przez łąki (fot. nr 18) kieruję się
w stronę Czartowca 551 m n.p.m., by przez
szczytem odszukać charakterystyczną Pustą
Skałę. Ładny okaz. 
Ponownie schodzę w dół, by po około 1,5 km
wrócić do szlaku czerwonego GSS na wysokości
agroturystyki Bukowa Chatka, na której ładnie
wymalowane jest okazałe drzewo (chyba dąb –
fot. nr 19), ale tylko na chwilę ponieważ szlak
odbija w lewo w stronę Kowar, a ja idę prosto,
przecinam szlak niebieski i kieruję się na
Brzeźnik 555 m n.p.m. zwany inaczej górą na
trzy piątki. To doskonały punkt widokowy, który
zauważono już 300 lat temu. Z jednej strony na
Karkonosze ze Śnieżką, Rudawy Janowickie i
Kowary u podnóża (fot. nr 20), a z drugiej strony
na Bukowiec z założeniem pałacowo parkowym
(fot. nr 21). To na tej górze kończyły się włości
ministra górnictwa i hutnictwa w królestwie Prus
hrabiego Fryderyka Wilhelma von Reden.

FOT. NR 16.17
 

FOT. NR 18
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Na zboczach istniały kiedyś ścieżki spacerowe
prowadzące na szczyt wraz z ławeczkami, a na tzw.
Babich Skałach (fot. nr 22) utworzono punkt
widokowy z ochronnymi metalowymi barierkami
(których już nie ma). Po nasyceniu się widokami
schodzę po własnych śladach do szlaku
niebieskiego (Karpniki – Jarkowice) i kieruję się w
lewo, by po około 15 min odszukać kolejne dwie
atrakcje. Pierwszą z nich jest wyryty w skale rok
1795 (fot. nr 23), a druga to „Skalna Brama im
Klöbera”(niem. Klöbers Denkmal – fot. nr 24). Ta
brama położona jest na niewysokim wzniesieniu
Bramka 495 m n.p.m. i tworzy naturalny układ skał,
w których powstało skalne okno. Nazwa ta wiąże się
z wizytą w 1795 roku szwajcarskiego uczonego
Karla Ludwiga von Klöber und Hellscheborn na tym
terenie. To bardzo ważna postać w pruskiej
administracji państwowej. Opracował on historię
Śląska „Von Schlesien vor und seit dem Jahr 1740“.
Dwutomowe dzieło (1785, 1788), które zostało
wydane anonimowo, jednak po dzień dzisiejszy
uważane jest za skarbnicę wiedzy. Drugi tom
opisuje warunki wewnętrzne Śląska za panowania
Fryderyka Wielkiego, ze względu na przytaczane
oficjalne materiały państwowe. 
Po chwili odpoczynku drogą szutrową schodzę o
„poziom niżej”, by Sudecką Drogą św. Jakuba
wrócić do centrum Bukowca, by obejrzeć pałac
rodziny von Reden (fot. nr 25). 

FOT. NR 19
 

FOT. NR 21
 

FOT. NR 20
 

FOT. NR 23

FOT. NR 22
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Tomasz Michalski

Pierwszy pałac powstał w drugiej połowie XVI
wieku, by na przestrzeni lat i wielu modernizacjach
przybrać formę pałacu neoklasycystycznego za
sprawą nowego właściciela hrabiego von Reden.
Zgodnie z najnowszą modą angielskiego parku
krajobrazowego rezydencja nie dominowała w
krajobrazie, a stanowiła jeden z jej elementów, a
skromna sztukateria przypominała raczej szlachecki
dom wiejski, a nie arystokratyczną rezydencję. W
chwili obecnej pałac zajmuje „Fundacja Doliny
Pałaców i Ogrodów” (nie można zwiedzać), a w
zabudowaniach gospodarczych funkcjonuje
muzeum, hotel, kawiarenka i centrum kultury. 
Po zapoznaniu się z historią pałacu ruszam dalej
szlakiem św. Jakuba, by odszukać ostatnią atrakcję
na mojej trasie. Od południa obchodzę wspomniany
wcześniej Staw Ponurej Kapliczki, by odszukać
sztucznie wydrążoną grotę Pieczara w Skale (fot. nr
26) położoną między rzeką Jedlica a wspomnianą
wcześniej „poniemiecką” platformą widokową
niedaleko „Opactwa”. 
Powoli kończę moją trasę. Teraz idę wzdłuż
meandrującej rzeczki Jedlica (fot. nr 27), by po
około pół godzinie wrócić do Mysłakowic.
Przechodzę mostek na rzece (kapitalny widok na
Karkonosze), drogę nr 367 i tory kolejowe, by wrócić
do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Trasa wyszła mi około 23 km a i czas przeznaczony
to ponad osiem godzin, ale nie spieszyłem się za
bardzo, ponieważ pogoda była idealna, a i dzień
coraz dłuższy. Mogłem na spokojnie pozwiedzać
zabytkowy park z jego licznymi atrakcjami i wejść na
kilka górek Wzgórz Karpnickich.

FOT. NR 27

FOT. NR 26

FOT. NR 24,25
 



Komin termoaktywny 
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ŁuL

   Ze  względu na zamianę miejsca siedziby
kluby i nowego adresu do wysyłania swoich
książeczek start zapisów został przesunięty
na czwartek 21 kwietnia. Zapisy  będą
otwarte przez 21 dni, o ile liczba chętnych
nie przekroczy 150 osób. 
Uwaga, proszę nie wysyłać książeczek
bez kontaktu z klubem. Jesteśmy w
trakcie przeprowadzki do nowej siedziby
klubu.  

  Podtrzymujemy również informację zapisów na LII
Międzywyprawe spotkanie Loży Zdobywców Korony Gór
Polski w tradycyjnej stacjonarnej formie. Start zapisów
przewidujemy na 5-tego maja. Witać 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 



Wesołych �wiąt !!!

Życzymy Wam spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

przeżytych w zdrowiu i radości.

41



42

SZCZELINIEC WIELKI

Z dniem 25 kwietnia 2022 roku wprowadzony zostanie limit wejść na trasy turystyczne w Górach
Stołowych. Przed wyruszeniem na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały warto zapoznać się z nowymi
zasadami Parku Narodowego Gór Stołowych.

Wiadomo�ci
ze szlaku

Obowiązujące limity:
- 400 biletów wejściowych na każdą godzinę, w trakcie funkcjonowania kasy na Szczelińcu Wielkim
- 400 biletów wejściowych na każdą godzinę, w trakcie funkcjonowania kasy na Błędnych Skałach
Zaktualizowana pula dostępnych biletów będzie udostępniona na internetowej stronie sprzedaży biletów.

Zakupu biletów można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://pngs.com.pl (bilet online).
Bilet należy wydrukować lub zapisać w telefonie (lub innym urządzeniu mobilnym) i okazać obsłudze
danego obiektu turystycznego.
Bilety na trasę turystyczną można również zakupić w kasie biletowej znajdującej się przy obiekcie - w kasie
odbywa się sprzedaż z puli biletów, które nie zostały wykorzystane w sprzedaży online.

SYSTEM REZERWACJI BILETÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDZIE DZIAŁAŁ OD 15 KWIETNIA

Więcej informacji na stronie Parku Narodowego Gór Stołowych:
https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/turystfaq.html

Redakcja

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pngs.com.pl%2Fpl%2Fturystyka%2Fturystfaq.html%3Ffbclid%3DIwAR1c25dlgs1dpL4PWBwVvxPbIMz_myfo0-AIJ1u2U1Qtz-SRC7qhDvfhIVQ&h=AT02JiZVywMIH-rmlBbZnWVzcyj4bo30HkxGEeNjtFmtwimhyXOd5t6zbkbe3YepckRSKmco0lW_6FdYDToOfCM9kdAS1GqKEO_OoNY3qsiOpzTkOb5mFJ1qdo7ChN4E-K6b&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2tXuvrh_A_UgpMjsjHdp4I2pm7c5ZluB1_uCXZrNL_vEL4JHB8y5DX5509tsHW6T5A6zS11bls1eJrQecpMgcImu9a96kNCESlBi6TVJ_nY80zwvc6rvV-SG66IH6bZGRnMoCF-4vMoKpIcKsdKsBouGORTdBkUoi7OEsDnFPz8q4


Wielkanocna wyliczanka
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Łysa Góra
Łysica
Łysa Polana

Kuźniaki/Gołoszyce
Oblęgorek/Gołoszyce
Kuźniaki/Święta Katarzyna

Chaty KaKa
Jaskini Łokietka
Klasztoru na Świętym Krzyżu

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
Centrum Kulturowo – Archeologiczne

Jaskinię Mylną
Jaskinią Radochowską
Jaskinią Raj

Muzeum zabawek
Galeria minerałów i skamieniałości
Pomnik Mikołaja Reja

Skała Agaty
Radostowa
Lwia Góra

platformy widokowej na Łysej Górze
tarasu widokowego na Wysokich Skałkach 
platformy widokowej na Jałowcu

Przełęcz Komarnicka
Przełęcz Świętego Mikołaja
Przełęcz Słopnicka

Zamek Królewski w Chęcinach
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Zamek Pieskowa Skała

Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich należącym do KGP jest: 

Główny Szlak Świętokrzyski rozpoczyna się/kończy w miejscowościach:

Wędrując szlakiem z Kakonina na Łysicę przechodzimy obok:

W Nowej Słupi przy GSŚ możemy zwiedzić:

W Górach Świętokrzyskich warto zobaczyć:

Jednym z ciekawszych miejsc w Świętej Katarzynie jest: 

Który z wymienionych szczytów nie leży w Górach Świętokrzyskich:

Charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich gołoborza można podziwiać z:

Jedną z przełęczy w Górach Świętokrzyskich jest:

Który z zamków nie znajduje się w Górach Świętokrzyskich:

 
                                     Prawidłowe odpowiedzi w następnym numerze miesięcznika.
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              Quiz wiedzy o G�rach �więtokrzyskich



Wyniki konkursu 
z numeru 13/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

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

ZAGADKA NUMERU
Tron Liczyrzepy/Fotel Pradziada 

QUIZ WIEDZY O KARPATACH POLSKICH
12 pasm górskich, Gorce, Tatry, Mogielica,
Radziejowa, Obserwatorium
Astronomiczne, Śnieżnik, Bieszczady,
Wąwóz w Pieninach, Pomnik Spotkania
Pokoleń walczących o niepodległą Polskę

 

Wiosenna zgadywanka
dla Malucha



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 marcu dołączyły:

 Bacówka u Dudka 
pod Turbaczem

 Domki Golden Village
Duszniki-Zdrój

 Dom w Hubie
nad Jeziorem Czorsztyńskim


