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Spis tre�ci



  Rok 2022 jest szczególnym rokiem dla Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski. Dokładnie 25 lat
temu została powołana do istnienia Korona Gór
Polski i klub jej Zdobywców. Mamy więc do
czynienia z rokiem jubileuszowym. Z tego tytułu klub
organizuje spotkanie na szczytach KGP. W jednym
dniu o jednym czasie staniemy na wszystkich 28
wierzchołkach należących do Korony Gór Polski.
Data ostateczna i niezmienna to 20 sierpnia 2022 r.
  Każdy będzie mógł wziąć udział w tym wydarzeniu.
Ze strony klubu zostaną jednak dodatkowo
uruchomione zapisy na to spotkanie. Będzie można
w ten sposób zamówić sobie pamiątkowy dyplom i
drobne okolicznościowe gadżety. Zapisy nie będą
obowiązkowe, ale dadzą nam obraz jakiej ilości
osób na poszczególnych szczytach będzie można
się spodziewać. Z zapisów wyłączone zostaną
Rysy. Na ten szczyt idzie tylko nasza klubowa
reprezentacja. 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

   Wszyscy wiemy, że sierpień na Rysach to tłumy.
Nie chcemy zachęcać jeszcze większej ilości osób,
aby się tam wybrała. Mamy przecież 27
pozostałych szczytów, na których w zasadzie nie
ma limitu, jeżeli chodzi o spotkanie. Może jedynie
poza Wysoką, której przestrzeń szczytowa jest
mocno ograniczona i trudno zrobić będzie sobie
zdjęcie grupie większej niż 30-40 osób.  Śledźcie
naszą stronę www. Niebawem w aktualnościach
pojawi się post o zarejestrowaniu się na wspólne
wejście na szczyty. 
  Nasz miesięcznik również ma swój jubileusz. To
jest 15 numer. Bardzo dziękujemy Wam za
zainteresowanie się klubową gazetą górską, za to,
że tak wiele jej pobrań odnotowujemy w każdym
miesiącu. Jesteście naprawdę wielcy. Dzięki Wam
mamy wciąż zapał do jej wydawania. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 15

Turbacz z przełęczy Knurowskiej
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POCZĄTEK SZLAKU NA TURBACZ

  Dziś wybierzemy się na najwyższy szczyt Gorców,
osiągając wysokość 1310 m n.p.m. Wędrówkę
rozpoczniemy na przełęczy Knurowskiej. Można tu
dojechać autobusem z Ochotnicy lub samochodem,
który zostawimy na niewielkim parkingu przy
drodze. Startujemy z wysokości 835 m n.p.m. mając
przed sobą około 6 godzin wędrówki, nie licząc
odpoczynków i ewentualnego posiłku w schronisku,
którego kuchnię osobiście polecam. Będzie to więc
nasza jak dotąd jedna z najdłuższych wędrówek,
ale ma nas przygotować do kolejnych wyzwań,
jakimi będą Babia Góra i wreszcie ukoronowanie
naszych koronnych osiągnięć – Rysy. Właśnie na te
dwa szczyty chcę Was zabrać w kolejnych
artykułach.
  Póki co jednak ruszajmy czerwonym szlakiem
wygodną szutrową drogą. Po kilkunastu minutach
dojdziemy do pensjonatów, gdzie możemy również
za niewielką opłatą zostawić samochód, lub
wykupić noclegi mając teraz świetny punkt startowy
na Turbacz. Droga dość długo prowadzi lasem. Jest
trochę pod górę i trochę w dół, bo kolejno
wchodzimy na Czerteż (984 m n.p.m.), Bukowinę
(989 m n.p.m.) i Stus (1126 m n.p.m.), ale tu raczej
się nie zmęczymy.

PRZEŁĘCZ KNUROWSKA

  Po około 1.15 godziny dochodzimy do miejsca,
które zawsze zmusza mnie do refleksji nad życiem,
jego sensem, wartościami, które my wnosimy
naszym życiem, wiarą, nadzieją, miłością. Przy
szlaku znajduje się symboliczny, drewniany krzyż z
wyrzeźbionym Chrystusem Frasobliwym oraz
słowami:

„Wędrowcze westchnij do Boga
25 listopada 2013 r.

400 m od tego znaku Miłosierdzia
W g�rach, kt�re ukochał

Odszedł na Turbacz niebia�ski
Ks. Prałat Jan Wątroba”

  Park Narodowy w Gorcach zajmuje powierzchnię
7030 ha i obejmuje najbardziej wartościową część
Gorców,gdzie bogactwo środowiska przyrodniczego
współistnieje z walorami kulturowymi i śladami
historii. W granicach Parku znajdują się m.in. dwa
grzbiety: Turbacz – Gorc i Turbacz – Kudłoń,
rozdzielone doliną Kamienicy oraz wszystkie
najwyższe szczyty z wyjątkiem Lubania. Połowa
obszaru GPN objęta jest ochroną ścisłą, która
zapewnia warunki dla naturalnych procesów
przyrodniczych.



  Bogactwem Gorców, chronionym przez Park
Narodowy jest puszcza karpacka. W
dolnoreglowych lasach mieszanych, gdzie dominuje
buczyna karpacka, znaczny udział ma starodrzew z
sędziwymi 200 – letnimi bukami i jodłami. Wiosną w
buczynach zakwitają barwne rośliny runa leśnego:
fioletowe żywce i kokorycze, żółte żywokosty, białe
zawilce i wiele innych. Najwyższe wzniesienia
Gorców – powyżej 1500 m n.p.m. porasta mroczny
bór świerkowy. Runo leśne tworzą w nim borówki,
mchy i paprocie.
Szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe
mają polany reglowe, powstałe w wyniku
wielowiekowej gospodarki pasterskiej. Są objęte
ochroną czynną. Na kwiecistych łąkach można
spotkać rośliny rzadkie i chronione, takie jak:
mieczyk dachówkowaty, kuklik górski oraz storczyki
(podkolan biały, gołek białawy, kruszczyk błotny i
inne). Miejsca podmokłe zajmują młaki z turzycami i
wełnianką. Bogatej roślinności łąk towarzyszy
różnorodny świat zwierząt, głównie bezkręgowych.
Podczas ciepłych, słonecznych dni można
obserwować barwne motyle (rusałki, mieniaki,
modraszki), chrząszcze i wiele innych owadów.
  I tak wzbogaceni o wiedzę o Gorczańskim Parku
Narodowym wychodzimy z lasu, by już aż do
szczytu cieszyć oczy widokami. Trasa jest
naprawdę malownicza, prowadząc przez dwie
największe hale w Gorcach – Młyńską i Długą
zwaną również Halą Długą pod Turbaczem.

  Hala Młyńska zajmuje stromy stok Kiczory od
strony południowo – wschodniej, z górnej części
rozciąga się wyjątkowo rozległy widok. Na
wschodzie dominuje Gorc i jego południowe ramię.
Nad doliną Ochotnickiego Potoku góruje Lubań,
wypiętrzający się w długim grzbiecie, rozciągniętym
od przełęczy Knurowskiej do Krościenka. Po obu
stronach Zalewu Czorsztyńskiego dostrzec można
dwa zamki – Czorsztyn i Niedzicę. Na dalszym
planie widać Beskid Sądecki oraz Pieniny. Na
południu ciemnieje lesisty wał Magury Spiskiej. Z
płaskiej Kotliny Nowotarskiej wyrastają Tatry:
Bielskie i Wysokie.
  Otwarta przestrzeń widoczna spod szczytu
stwarza możliwość obserwacji ptaków drapieżnych.
Najczęściej możemy zobaczyć zawisającą w
powietrzu pustułkę, krążącego myszołowa, czy
jastrzębia, atakującego z czatowni przy brzegu
polany.

SYMBOLICZNY KRZYŻ PRZY SZLAKU
 

DOJŚCIE DO HALI MŁYŃSKIEJ
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HALA MŁYŃSKA (1)



 PODEJŚCIE NA KICZORĘ
 

 HALA MŁYŃSKA (2)
 

  Przed nami, moim zdaniem, najpiękniejszy odcinek
tej trasy. Co prawda trochę tu wieje, a latem
zaatakują nas roje much, jednak dla takich widoków
warto chodzić w góry.
  W latach trzydziesty XX wieku Małopolskie
Towarzystwo Rolnicze w Krakowie rozpoczęło na
gorczańskich polanach budowę gospodarstw
doświadczalnych, w których prowadzono pokazową
hodowlę bydła i owiec w warunkach górskich.
Projekt miał na celu poprawienie zdrowotności i
wydajności mlecznej zwierząt, a w efekcie
zwiększenie korzyści finansowych i rozwój terenów
górskich. Akcję halowania zwierząt, jak nazwano to
przedsięwzięcie, oparto na doświadczeniach
Szwajcarii , gdzie górskie łąki użytkowane były
głównie jako pastwiska, intensywnie nawożone
gnojowicą, pozyskiwanych na halach oborach.
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DROGOWSKAZ NA SZCZYCIE KICZORY
   Pod koniec Hali Młyńskiej czeka nas dość stromy

odcinek, ponieważ podchodzimy na szczyt Kiczory,
z której zejdziemy na Halę Długą.

  Gospodarstwo na Hali Długiej rozpoczęło
działalność wiosną 1939 roku. Prace hodowlane
przerwała II Wojna Światowa. W listopadzie 1943
roku budynki zostały spalone przez Niemców.
Ponowną działalność podjęto dopiero w latach 50
XX wieku, po wybudowaniu nowej bacówki oraz
owczarni. Wypas prowadzono nieprzerwanie do
1997 roku. W 2002 roku Gorczański Park
Narodowy wykupił polanę wraz z bacówką, a rok
później wprowadził kulturowy wypas owiec, jako
formę czynnej ochrony polany. 

HALA DŁUGA POD TURBACZEM (2)

HALA DŁUGA POD TURBACZEM (1)
 



  Z oddali widać już duży budynek schroniska na
Turbaczu. Schronisko górskie PTTK na Turbaczu
im. Władysława Orkana położone jest na wysokości
1283 m n.p.m. na skraju Polany Wolnica,
wchodzącej w skład Hali Długiej, poniżej szczytu
Turbacza. Pierwsze schronisko na Turbaczu zostało
wybudowane na polanie Wisielakówka dzięki
staraniom gorczańskiego Oddziału PTT w 1925
roku. Niestety już w grudniu 1933 roku zostało ono
spalone. Najprawdopodobniej sprawcami byli
kłusownicy, którym ruch turystyczny przeszkadzał w
„interesach”. Prace nad budową drugiego
schroniska, tym razem w górnym skraju Hali Długiej,
przerwał wybuch II wojny światowej. W lipcu 1943
roku obiekt przejęły oddziały niemieckie, a w
listopadzie tego samego roku został on spalony.
Budowę obecnego schroniska ukończono 1958
roku, a w 1990 roku przeprowadzono modernizację.
Jest to duży, kamienny budynek, mogący przyjąć
110 osób na nocleg. W schronisku znajduje się
także sala kominkowa, kawiarnia, przechowalnia
nart oraz jadalnia z restauracją oferującą
całodzienne wyżywienie, w tym dania kuchni
regionalnej.

SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK NA TURBACZU IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
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HALA DŁUGA POD TURBACZEM (3, 4)
         

  Obok schroniska, w niewielkim budynku w lesie,
otwarte zostało w 1980 roku. Muzeum Kultury i
Turystyki Górskiej PTTK. Natomiast na Hali Długiej,
na której prowadzony jest kulturowy wypas owiec,
funkcjonuje sezonowa bacówka. Z tarasu przed
wejściem do schroniska można podziwiać
wspaniałą panoramę Tatr i Pienin.
  W schronisku na Turbaczu co roku odbywa się
WinterCamp, czyli obóz szkoleniowy dla turystów.
Zdobywają oni tutaj doświadczenie w biwakowaniu
zimą oraz w bezpiecznym uprawianiu sportów
outdoorowych.
  Uwaga do wszystkich, którzy nie są dzisiaj na
naszej wyprawie – Schronisko na Turbaczu to nie
jest koniec wędrówki. Możemy tu oczywiście
zdobyć pieczątkę, ale szczyt Turbacza jest jeszcze
około 15 minut stąd. Dojdziemy tam szlakiem
czerwonym.
  Przed nami powrót przez Halę Długą i Młyńską i
jak to bywa w górach, wracając tą samą trasą
mamy inne widoki, więc na pewno nie będziemy się
nudzić. 
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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

SZCZYT TURBACZA
 

Trasa: Przełęcz Knurowska -> Rąbaniska -> Kiczora ->
Turbacz -> Przełęcz Knurowska
Czas: 6,0 h
Dystans: 18,4 km
Przewyższenie: 838 m

Jesteś na obszarze chronionym, zachowuj się tak, aby nie przeszkadzać jego mieszkańcom i innym
turystom.
Szanuj przyrodę i lokalną kulturę materialną: nie niszcz, nie śmieć, nie płosz i nie dokarmiaj zwierząt.
Poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami i zgodnie z ich przeznaczeniem. Park Narodowy to nie
bikepark czy tor saneczkowy.
Nie rozpalaj ognisk i nie biwakuj na terenie Parku, poza wyznaczonymi do tego miejscami.
Dla własnego bezpieczeństwa poruszaj się po terenie od świtu do zmierzchu. Nocna turystyka to
zagrożenie również dla zwierząt, ponieważ utrudnia im swobodne poruszanie się, żerowanie i
wychowanie młodych. 
Dbaj o własne bezpieczeństwo, dostosuj trasę do warunków pogodowych i swoich możliwości.
W telefonie wprowadź numer alarmowy: 601 100 300, który połączy Cię z GOPR / TOPR oraz
zainstaluj aplikację RATUNEK.
Obserwuj i ucz się. Wizyta w Parku Narodowym to okazja do poznania przyrody.
Przed wejście do Parku Narodowego zapoznaj się z jego Regulaminem i przestrzegaj go. Pamiętaj – to
Ty jesteś tu gościem, od Ciebie zależy czy mile widzianym.

Przy okazji jednak tej wędrówki, przypomnijmy sobie zasady obowiązujące w Parku Narodowym.

WARIANT TRASY:



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w powyższych obiektach 

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

skorzystaj z obiektów rekomendowanych przez klub.
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SCHRONISKO PTTK 
NA TURBACZU

SCHRONISKO PTTK 
NA STARYCH WIERCHACH

 
BACÓWKA U DUDKA

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


Osada Podróżnika
już rok w programie 

klubowej karty górskiej
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Osada Podróżnika w Hoczewiu to miejsce wyjątkowe i warte
odwiedzenia podczas pobytu w Bieszczadach. Miejsce
prowadzone z niebywałą pasją, w którym można znaleźć
nocleg, poznać nowych ludzi i smacznie zjeść. Można również
trafić na koncert lub inne niezwykle ciekawe wydarzenie
kulturalne. 
W miesiącu czerwcu w Osadzie Podróżnika odbędzie się długo
wyczekiwany II Bieszczadzki Festiwal Podróżniczy "Szałas".

Jasiek Mela
Krzysztof Wielicki
Piotr Strzeżysz
Hania Zieleźnik - Rybak
Marek Kramarczyk
Bartosz Malinowski
Norbert i Agnieszka Kaszyccy
Marek Pindral

Wśród prelegentów Festiwalu:

24.06.2022
15:00 – Rozpoczęcie II Bieszczadzkiego Festiwalu Podróżniczego „Szałas”
15:30 – Agnieszka i Norbert Kaszyccy „Poszukiwania zaginionych złotych miast - droga do nieznanych ruin
Majów”
17:00 – Hania Zieleźnik-Rybak – W 1000 DNI DOOKOŁA ŚWIATA
18:30 – Bartosz Malinowski – „Wielki Szlak Himalajski”
20:00 – Jasiek Mela – Niemożliwe nie istnieje

25.06.2022
15:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Festiwalu
15:30 – Marek Pindral – W cieniu minaretów – OMAN
17:00 – Piotr Strzeżysz – Z Patagoni na Alaskę
18:30 – Marek Kramarczyk – „Tropem wielorybów Pacyfiku”
20:00 – Krzysztof Wielicki – „Mój wybór”

https://www.facebook.com/wywiadwielicki/?__cft__[0]=AZWXIl4tgGTuEmH8suhR1Z63XC4If2k26NpDSacU9GoV6oP0JgLwvTADaR0JbCHO86oSSixwftCzk2-WyEuqxmVtXdj9XCAYLcIcT0Rr_UI07qLWiSMQMgoky1O_w17NAS-lqvAZ7ecZA8Xhb6CZHDK8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marekkramarczykblog/?__cft__[0]=AZWXIl4tgGTuEmH8suhR1Z63XC4If2k26NpDSacU9GoV6oP0JgLwvTADaR0JbCHO86oSSixwftCzk2-WyEuqxmVtXdj9XCAYLcIcT0Rr_UI07qLWiSMQMgoky1O_w17NAS-lqvAZ7ecZA8Xhb6CZHDK8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marekpindral/?__cft__[0]=AZWXIl4tgGTuEmH8suhR1Z63XC4If2k26NpDSacU9GoV6oP0JgLwvTADaR0JbCHO86oSSixwftCzk2-WyEuqxmVtXdj9XCAYLcIcT0Rr_UI07qLWiSMQMgoky1O_w17NAS-lqvAZ7ecZA8Xhb6CZHDK8&__tn__=kK-R


Jasiek Mela - polski podróżnik i działacz
społeczny. Najmłodszy w historii
zdobywca dwóch biegunów w jednym
roku (miał 15 lat), a zarazem pierwsza
osoba z niepełnosprawnością, która tego
dokonała.

Krzysztof Wielicki - polski wspinacz,
taternik, alpinista i himalaista. Piąty
człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę
Himalajów i Karakorum. W roku 2019
otrzymał Złoty Czekan za całokształt
osiągnięć górskich.
O jego osiągnięciach w górach można
pisać w nieskończoność...
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Więcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
znajdziecie na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/

JP

Piotr Strzeżysz - podróżnik, laureat
Kolosa 2014 oraz autor m.in. „Snu
powrotu” i „Powidoków” wyróżnionych
nagrodą Magellana i Bursztynowym
Motylem za najlepszą książkę
podróżniczą roku.

Marek Kramarczyk - podróżnik, fotograf
i żeglarz. Przepłynął Pacyfik oraz
kilkukrotnie Atlantyk. Mieszkał 1,5 roku
na Karaibach i przez kilka miesięcy na
Polinezji. Nurkował z setką polujących
rekinów na atolach Tuamotu, pływał z
wielorybami w Królestwie Tonga, a także
fotografował dzikie zwierzęta z
Galapagos.

Hania Zieleznik-Rybak -  lingwistka,
backpackerka, śpioch. Pewnego dnia
wyszła z domu i złapała stopa – od
tego czasu przez ponad 1000 dni
jechała na wschód, tak długo aż stał
się zachodem, dogadywała się w
językach, których nie zna, próbowała
jedzenia, którego nie potrafi nazwać i
tańczyła do muzyki artystów
ulicznych.

Bartosz Malinowski - w ciągu 5 lat przemierzył
blisko 4000 km podążając najwyższym i jednym z
najbardziej niezwykłych i różnorodnych łańcuchów
górskich na świecie. Trasa Wielkiego Szlaku
Himalajskiego prowadziła przez Nepal, Indie,
Kaszmir, Pakistan i Bhutan. W większości wypraw
towarzyszyła mu Joanna Lipowczan.

Marek Pindral - odwiedził kilkadziesiąt krajów,
poza Polską zamieszkując na dłużej także w
Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. Swoimi
wrażeniami dzieli się pisząc artykuły prasowe,
przygotowując wystawy fotograficzne i pokazy
multimedialne.

Agnieszka i Norbert Kaszyccy -
pasjonaci podróży w nieznane. Ich
prelekcja nosi tytuł: "Poszukiwania
zaginionych złotych miast - droga
do nieznanych ruin Majów".



Podr�że kulinarne
Sezon na szparagi trwa krótko, więc chcielibyśmy się nimi nacieszyć na zapas, na cały rok. Z tymi prosto
z pola, zebranymi kilkanaście godzin przed zjedzeniem, nie może się równać nic – są słodkie, chrupiące i
aromatyczne. Kto choć raz spróbował najlepszych, lokalnych i sezonowych, nigdy nie spojrzy na
konserwowe lub uprawiane zimą w hiszpańskich szklarniach.
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zielone,
białe,
fioletowe.

Mamy do wyboru:

W każdym przypadku jest to ta sama roślina. Wygląd zależy od sposobu uprawy. Białe rosną przysypane
ziemią, czego nie robi się w przypadku zielonych szparagów. Natomiast fioletowe pędy są zbierane
bardzo szybko, zanim zmienią swoje zabarwienie.
Niestety, sezon na szparagi trwa bardzo krótko. W Polsce są one dostępne w sprzedaży jedynie przez 2
miesiące – zwykle jest to maj i czerwiec. Zdarza się, że pojawiają się już w połowie kwietnia i można kupić
je jeszcze w lipcu. Nie ma jednak na to gwarancji. Dlatego warto wykorzystać ten krótki sezon jak najlepiej.
Świetnie sprawdzają się w zupie, są dobrym dodatkiem do makaronu lub sałatki. Ja preferuję lekko
grillowane – zachowują chrupkość i maja dymny posmak.



Pęczek szparagów (zielone lub fioletowe)
Sos holenderski
Jajka

Składniki:
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Szparagi są lekkostrawne. Mają bardzo delikatny smak, który dobrze komponuje się z innymi produktami
spożywczymi. Posiadają także wiele substancji odżywczych i składników mineralnych, których
potrzebuje organizm człowieka. Więc korzystajmy.

Ja Wam proponuję bardzo szybkie i proste z danie!

Szparagi w sosie holenderskim z jajkiem w koszulce

2 żółtka (w temperaturze pokojowej)
50 g masła
sok z cytryny (około 3 łyżeczek)
sól, pieprz

Sos holenderski:

2 żółtka (w temperaturze pokojowej)
50 g masła
sok z cytryny (około 3 łyżeczek)
sól, pieprz

Sos holenderski:
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Przygotowanie:

Kasia

Szparagi położyłam na talerzu, na to jajko w koszulce + trochę sosu. Oprószyłam świeżym pieprzem. Jako
dodatek zastosowałam grzanki.

W garnku zagotowałam jeden litr wody.
Do gotującej się wody wlałam dwie łyżki octu spirytusowego 10 % (ewentualnie można dodać sok z
cytryny)
Ustawiłam minimalną moc palnika. Woda ma tylko delikatnie wrzeć. Trzepaczką mieszałam wodę, aż
na środku powstał wir. Od razu, gdy przestałam mieszać gotującą się wodę, na środek wiru wlałam
jajko 
Nie mieszałam już wody w garnku
Po około 2,5 - 3 minutach jajko w koszulce powinno być już gotowe do wyłowienia. Polecam użyć do
tego sitka metalowego. 
Prawidłowo przyrządzone jajko w koszulce powinno mieć ścięte białko, a w środku płynne żółtko.

3.Jajka w koszulce

Roztopiłam masło (ma być gorące), usunęłam białą pianę z powierzchni
Żółtka ubiłam na pianę z sokiem z cytryny, z dodatkiem soli i pieprzu
Wciąż ubijając, stopniowo dodawałam gorące masło
Powstał puszysty i kremowy sos.

2.Sos holenderski

Umyłam je pod bieżącą wodą, odłamałam końcówki łodyg (same się złamią w odpowiednim miejscu)
Szparagi grillowałam na patelni grillowej przez kilka minut (można je również ugotować na parze).

1.Szparagi 

     Smacznego !!!



Wywiad numeru
Rozmowa z Markiem Marcinowskim autorem

książki dla dzieci "Korona Gór Polski" 
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W Twoim dorobku literackim można znaleźć
książki nie tylko dla dzieci. Swoją karierę
pisarską zacząłeś od napisania powieści dla
dorosłych.
- Najpierw była powieść sensacyjna. Przez jakiś
czas mieszkałem w Nowym Jorku, klimaty Wall
Street były mi bardzo bliskie. Chciałem napisać
książkę z przesłaniem, było to na bazie inspiracji
mojego przyjaciela. Tytuł tej powieści to „Wiele do
stracenia”. Miała zobrazować, co potrafi zrobić
pracoholizm. Pokazać, że pęd za pieniędzmi i
karierą kosztem rodziny może się źle skończyć.
Główny bohater miał dużo ciężkich wydarzeń w
swoim życiu, był pochłonięty pracą, pojawiły się
wielkie pieniądze. Myślał, że ma wszystko …
Powstaje jeszcze kilka innych książek. 
Bajki dają mi na razie największą frajdę, bo piszę
dla swoich dzieci. Kolejna książka jest dla
maluszków „Podwodny Świat”, następna o
dinozaurach dla przedszkolaków i szkolnych dzieci.
Nie potrafię tego opisać, ale gdy widzę, że moje
dzieci proszą mamę, aby im czytała, zanoszą
książkę do szkoły to mnie najbardziej motywuje,
daje siłę i energię. 

Literatura dziecięca to nie lada wyzwanie, mały
odbiorca bywa bardzo wymagający. Właśnie
ukazała się najnowsza Twoja książka „Korona
Gór Polski” przeznaczona dla dzieci. 
- Jeśli chodzi o cykl podróżniczy jest to druga
książka o przygodach Julki i Krzysia. Wcześniej były
„Zamki Polski Południowej”. Teraz są góry, ale
kolejne zamki też będą.
Pierwsza moja książka dla dzieci to "Kosmoliski".
Napisałem ową bajkę po części na podstawie
opowieści, które opowiadałem dzieciom do snu, bo
moi chłopcy bardzo lubią kosmiczne przygody.
Starszy z nich, specjalnie wykonywał dorywcze
prace w ogrodzie, by zarobić sobie pieniądze na
własny amatorski teleskop. Aby młodszy syn nie
czuł się pokrzywdzony, że napisałem książkę dla
Krzysia, napisałem też drugą bajkę, tym razem
„Ekoliski” o przyrodzie dla Wojtusia. Później okazało
się, że książki uzyskały bardzo wysokie noty, a
osoby, które zakupiły “Kosmoliski” i “Ekoliski”, pytały 

Marek Marcinowski

pisarz, autor książek dla dzieci i dorosłych
fundator i inicjator wielu akcji charytatywnych
m.in. "Podaruj Uśmiech" - świat literacki dla
szpitali, hospicjów i potrzebujących
entuzjasta gry w szachy, brązowy medalista
Szachowych Mistrzostw Świata Amatorów
(Kreta, 2021).
pasjonat astronomii i miłośnik planszówek
klubowicz Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

 

Takim moim cichym marzeniem jest napisanie
trylogii, książki fantasy, coś w klimatach „Gra o
Tron”, „Wiedźmin”. Priorytetem obecnie są jednak
bajki.

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać
ludziom serca”



Książka dedykowana jest dla dzieci i pięknie
ilustrowana. Uważam jednak, że dorosły
czytelnik znajdzie w niej sporo cennych
informacji również dla siebie. 
- Przedział wiekowy to 5 do 12 lat. Są
całostronicowe ilustracje. Młodsze dzieci będą
skupiać się na obrazkach i tym co czytają im
rodzice, natomiast starsze będą mogły sobie same
czytać. Pierwszy cel to szczyty poniżej 1000 m
n.p.m. Obrazki są po to, aby najmłodsze dzieci
mogły co nieco z tej książki wynieść, rozbudzić
swoją wyobraźnie. 
Historia opowiada przygody Julki i Krzysia czyli
fikcyjnych bohaterów, aczkolwiek mój starszy syn
ma na imię Krzyś i jest pierwowzorem bohatera tej
książki.
Starałem się, aby wchodząc na dany szczyt główni
bohaterowie mieli przekazane takie dydaktyczne
elementy czyli na przykład, gdy się wybierają na
wspinaczkę jest fragment, że trzeba wykonać
rozgrzewkę, zwłaszcza, gdy się jedzie dłuższą trasę
samochodem. Poruszony jest też temat
pozostawiania śmieci w górach. Są ciekawostki
historyczne i praktyczne wskazówki, jest też trochę
o florze i faunie. Starałem się poumieszczać
informacje przy których widziałem, że moi chłopcy
reagują żywiołowo. 
Jest też lista zasad górskich wędrówek, jeśli dzieci
będą się przygotowywać, aby wiedziały co ze sobą
spakować do plecaka. A także informacja o leśnej
toalecie i wiele innych przydatnych ciekawostek.

Z pewnością książka zainspiruje wielu rodziców.
Będzie również niejako kroniką dla dzieci ze
wspólnych wypraw w piękne polskie góry i
skarbnicą wiedzy dla młodego czytelnika.
- Bardzo spodobał mi się pomysł zdobycia
reprezentacyjnych szczytów każdego polskiego
pasma i chciałem się za to zabrać ze swoimi
dziećmi. Naszą rolą, jako rodziców jest
pokazywanie dzieciom jak piękny jest świat. Na
końcu książki są miejsca, gdzie można notować
swoje postępy, wklejać zdjęcia, wpisać daty, są
wyznaczone szczyty. Jest też mapka ze szczytami. 
Chciałem, aby moi chłopcy oprócz tego, że się
wspinają na dany szczyt, poszerzyli też swoją
wiedzę i coś z tej wyprawy wynieśli. Wiadomo, że
tłumacząc „suche fakty” dzieci są w stanie chwilę
posłuchać, a potem je to nudzi, więc trzeba było to
przelać na formę bajki.
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Starałem się wyciągać wnioski obserwując swoich
chłopców. Jak oni reagują, co lubią, tak aby po
przeczytaniu była forma dyskusji, forma burzy
mózgów. Na końcu książki, ogólnie wszystkich
książek, które wydałem, umieszczam quiz
podsumowujący, aby sprawdzić co dzieci
zapamiętały.

kiedy będą kolejne. Postanowiłem pójść za ciosem i
coś, co chciałem zrobić dla swoich dzieci, aby miały
pamiątkę, rozwinęło się w coś większego, fajną
przygodę, hobby.



Lista koronnych szczytów od lat budzi wiele
kontrowersji. W książce tłumaczysz dzieciom
ideę i cel jaki przyświeca od 25 lat Klubowi
Zdobywców Korony Gór Polski.
- Na początku książki poruszyłem ideę Korony Gór
Polski w formie dialogu rodziców z dziećmi. Rodzice
tłumaczą dzieciom, że w Koronie Gór Polski nie
wszystkie szczyty są najwyższe. Jest
wytłumaczenie, że to forma kultywacji tradycji.
Chodzi o to, żeby każdy miał równe szanse, czyli
skoro nasi starsi stażem koledzy wcześniej zdobyli
Koronę Gór Polski to fair jest wobec nich, jeśli i my
zdobywać będziemy te same szczyty, które oni
zdobyli. W trakcie gry nie zmieniamy zasad gry.
Szczyty zdobywamy dla przyjemności. Chodzi o to,
aby podziwiać i wybierać szczyty, do których
prowadzą oznakowane trasy.
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Książka nie jest przewodnikiem turystycznym,
jednak napisana została bardzo rzetelnie, z
niezwykłą starannością pokazując szlaki i
szczyty polskich gór.
- „Korona Gór Polski” powstawała około roku czasu.
Najpierw były analizy, mapy, trasy przejścia,
zbieranie informacji i konsultacje. Wiele szczytów
zdobyłem już wcześniej (nie wiedząc wówczas nic o
“Koronie Gór Polski”) i choć jeszcze nie na
wszystkich szczytach byłem (dlatego też bajka
została podzielona na dwa tomy, bym miał czas
nadrobić zaległości), to w trakcie pisania starałem
się, aby wiedza była wiarygodna. Kontaktowałem
się z osobami, które w danym rejonie pełnią rolę
przewodników. Weryfikowałem swoje obserwacje.
Starałem się przeglądać mapy topograficzne, mapy
satelitarne. Kontaktowałem się też z osobami
związanymi z Akademią Górniczo-Hutniczą, która to
przeprowadzała parę lat temu pomiary satelitarne
szczytów.

Okazuje się, że określenie wysokości nad
poziomem morza jest bardzo trudne z wielu
czynników. Pierwszy to chociażby kwestia
przyjęcia, gdzie jest ten poziom morza, bo się
okazuje, że w Bałtyku poziom morza jest inny niż na
przykład w Adriatyku, pomijając już fakt, że lodowce
topnieją, także szczyty z biegiem czasu będą się
robić już tylko coraz niższe. Dokładność pomiaru
też ma duże znaczenie. Kiedyś naukowcy zrobili
eksperyment i umieścili na szczycie odbiorniki GPS
różnych firm (także te wbudowane w nowoczesnych
smartfonach) i okazało się, że każdy z nich wskazał
inną wartość.



Twoja przygoda z górami zaczęła się już w
dzieciństwie, a górska pasja doprowadziła do
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
- Z rodzicami staraliśmy się w miarę możliwość w
wakacje wybierać się w góry. Mam dobre
wspomnienia z tego okresu. Niestety wir spraw
zawodowych i rozmaite podróże (przez pewien czas
mieszkałem w Kopenhadze, Nowym Jorku,
Bangkoku czy Madrycie), sprawiły, że rodzime góry
poszły w odstawkę. Jednak ten głód do gór
pozostawał, i kiedy pojawiły się moje dzieci,
stwierdziłem, że fajnie będzie reaktywować pasję
górską, która przez prozę życia odeszła w dalszy
kąt. Najwyższym pasmem górskim, po którym
miałem okazję chodzić są Alpy. 
Jesteśmy członkami klubu, zapisaliśmy się do klubu
w ubiegłym roku. Jeden syn jest jeszcze za mały,
bo ma dopiero 4,5 roku. Uznaliśmy, że szczyty,
które zdobędziemy teraz wspólnie, powtórzymy
jeszcze raz, gdy będzie miał odpowiedni wiek, żeby
też mógł uzyskać tytuł zdobywcy. W piękne miejsca
warto wracać. Na razie będziemy starali się z moimi
chłopcami zdobywać niższe szczyty, aby była
frajda, zabawa i to jest chyba najważniejsze. Na
razie nie chcemy naszych chłopców za bardzo
forsować.
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Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP
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Na koniec zapytam o Twoją działalność
charytatywną. Jesteś inicjatorem i fundatorem
wielu akcji charytatywnych, m.in. Podaruj
Uśmiech.
- Dzięki moim rodzicom złapałem tego bakcyla, że
warto się dzielić tym co się ma. Ja w swoim życiu
mogę potwierdzić, że dobro, które się ofiaruje
zawsze wraca. Gdy miałem jakiś większy dopływ
finansów, któraś książka się dobrze sprzedawała,
stwierdziłem, że mam co do garnka włożyć, nie
potrzebuję sportowego samochodu, pomyślałem, że
fajnie byłoby zrobić niespodziankę potrzebującym.
Rozesłałem książki do wielu Domów Dziecka.
Podczas pandemii powstała natomiast akcja
Podaruj Uśmiech. Były trudności z odwiedzinami w
szpitalach, większe dzieci pozostawały bez
rodziców ze względu na obostrzenia, więc by umilić
im czas, przesłaliśmy wtedy ponad pół tysiąca
książek. Po późniejszym odzewie wiem, że pojawił
się niejeden uśmiech, a przecież uśmiech dziecka
to największa nagroda. 

Jestem przekonana, że książka zagości na
półkach w domach wielu naszych klubowiczów.
Jest to jednak dopiero część pierwsza przygód
Julki i Krzysia na szczytach Korony Gór Polski.
- Myślę, że te 14 szczytów to jest taki dobry materiał
na zbieranie doświadczenia w górach, aby w
przyszłości móc mierzyć się z tymi wyższymi.
Oczywiście trwają prace nad książką o szczytach
powyżej 1000 metrów n.p.m. Kontynuacja jest w
toku i prawdopodobnie w przyszłym roku powinna
być wydana.

Więcej informacji o twórczości Marka Marcinowskiego znajdziecie na stronie: https://pisarzmarek.pl oraz
na Facebooku https://www.facebook.com/PisarzMarek

Premierowe spotkanie online na kanale łódzkiej pisarki i promotorki czytelnictwa Eweliny Kwiatkowskiej-
Tabaczyńskiej odbyło się w dniu 20 maja 2022 roku. 
Warto zobaczyć: https://www.facebook.com/zezaczytanaewelka

Książkę można kupić w klubowym sklepie:
https://kgp.info.pl/product/korona-gor-polski-ksiazka-dla-dzieci/



W krainie kredki 
i pędzla
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Julia, lat 8

Do redakcji miesięcznika nasza klubowiczka przysłała pracę swojej 8-letniej siostrzenicy zainspirowanej
opowieściami cioci o górskich wycieczkach w Tatry. Julia bardzo lubi rysować góry, a także zdobywać
górskie szczyty. Ma już na swoim koncie kilka górskich wycieczek m.in. na Ślężę. Marzy o tym, aby kiedyś
wejść na najwyższy szczyt w Polsce - Rysy.
 
Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy. W każdym kolejnym numerze klubowej gazety będziemy
publikować prace plastyczne przedstawiające nasze piękne polskie góry.
Prace prosimy przesyłać na adres redakcji redakcja@kgp.info.pl podając wiek dziecka. Można również
dołączyć krótki opis.

Tatry widziane z Morskiego Oka

Redakcja

praca wykonana pastelami



Moja Korona
Nadszedł czas na najwyższy szczyt na ziemi polskiej …
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Jakieś niecałe dwa lata temu, podczas urlopu w lipcu,
zaplanowałem tydzień w Tatrach.
Z racji tego, że już miałem książeczkę oraz nadany
numer klubowy i już zdobyłem kilkanaście szczytów do
KGP, dreptając sobie raz na jakiś czas po sudeckich
szlakach, nadszedł czas na najwyższy szczyt na ziemi
polskiej, czyli Rysy. 
Mimo, że już miałem spore doświadczenie w chodzeniu
po górach, to jednak obawiałem się tego szczytu. Trasa
na sam wierzchołek jest dość wymagająca kondycyjnie,
ale tą już jakąś miałem. Najbardziej człowiek
zastanawia się, czy da sobie radę, czy nie spanikuje jak
zobaczy, jak musi stromo wchodzić do góry, gdy
pojawią się łańcuchy (szczególnie od polskiej strony).
Nie mam lęku wysokości, a jednak były obawy, czy nie
pojawi się lęk przestrzenny. 
Moje wątpliwości zostały rozwiane kilka dni wcześniej,
kiedy zaczynając urlop od weekendu w Tatrach
Słowackich, wchodziłem ze znajomymi na Czerwoną
Ławkę (2352 m n.p.m.). Moim zdaniem był to także
jeden z trudniejszych szlaków w Tatrach, na których
powstały sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów. Od
zeszłego roku otworzono dla turystów alternatywną
trasę via ferraty o niedużych trudnościach.
Poprowadzono ją po skałach powyżej klasycznego
szlaku turystycznego. 
Powiedziałem wtedy znajomym, jakie mam dalsze
plany. Powiedzieli mi, że wchodząc na Rysy dam sobie
radę. To mi dodało nieco pewności siebie. 

Idąc na najwyższy szczyt w Polsce trzeba mieć
pewność tego co się robi, ale mimo wszystko
też i pokorę oraz rozwagę. Po wizycie na
Słowacji miałem dwa dni “odpoczynku” na
przygotowanie się na ten dzień. W ramach
treningu w jeden dzień wszedłem na Nosal
(1206 m n.p.m.), a w drugi w ramach spaceru
wszedłem na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.)
Jakby nie patrzeć, przy okazji była to pewnego
rodzaju aklimatyzacja oraz oczekiwanie na
przyjazd znajomej. 
Pewnego razu, idąc gdzieś na szlaku w
Karkonoszach, ów znajoma, zakomunikowała
mi, że mam jej dać znać kiedy będę szedł na
Rysy, bo Ona chce iść ze mną, bo wie, że ze
mną będzie się czuć pewniej i bezpieczniej. Tak
też zrobiłem, informując ją o planach dużo
wcześniej. Przed wyprawą powiedziałem jej, że
idziemy na luzie, bez pośpiechu. Kiedy jest
potrzeba odpoczynku zatrzymujemy się i
odpoczywamy, czy też na zjedzenie czegoś lub
uzupełnienie płynów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Via_ferrata
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Plan oczywiście zakładał wyjście bardzo wczesnym
rankiem, a nawet w sumie jeszcze nocą. Start z
parkingu z Palenicy Białczańskiej o 4:30 nieco przed
świtem. Na początek mało lubiana droga asfaltem do
Morskiego Oka. Idąc tak wcześnie widać po drodze jak
wschodzi powoli i niemrawo słońce, jak dzień budzi się
do życia i rozświetla w około wysokie góry i ich szczyty. 
Prognozy pogody zapowiadały ciepły i słoneczny dzień.
Po dotarciu do schroniska nad Morskim Okiem chwila
przerwy na łyk ciepłej herbaty z termosu i zjedzenie
czegoś. 
Nawet latem skoro świt, gdzie w dzień zapowiadana
temperatura ma być w okolicach 25 stopni to rano w
Tatrach potrafi być bardzo chłodno. Planowaliśmy iść
powoli, ale że jakoś się zagadaliśmy i z racji porannego
chłodu, to w miarę rześkim tempem szybko dotarliśmy
do słynnego MOKA. Najłatwiejszy odcinek podejścia do
schroniska mieliśmy za sobą, teraz dopiero zaczyna
się ta trudniejsza część. 

Szlakowskaz przy stawie pokazuje czas dotarcia
na szczyt 4h 15m. No to czas start! Ruszamy
spacerkiem, najpierw dookoła stawu, aż do
podejścia na Czarny Staw pod Rysami. Tam
zaczyna się pierwsza mocniejsza wspinaczka.
Po dojściu nad staw, ponownie chwila przerwy,
kilka fotek, gdzie przy okazji widać, jak szlak
wznosi się ku górze. Idziemy na przeciwną
stronę stawu, lekko wznosząc się i pokonując
kolejne przewyższenia. Stamtąd już zaczyna się
konkretna wspinaczka. 
Najpierw szlak prowadzi kamienistymi
“schodkami”, a dalej “uwielbianymi” przez
większość piargami, czyli sypką ziemią z
drobnymi obsuwającymi kamieniami. Po drodze
jest znana Bula pod Rysami, wbrew pozorom
można ją przegapić, jeśli się nie wie, w którym
miejscu się znajduje. Ja nie wiedziałem i
oczywiście ją przegapiłem. Idąc dalej trzeba
uważać, bo nawet w tak ciepłym miesiącu
można tam na kawałku wypłaszczenia spotkać
śnieg! No i po jakimś czasie docieramy do
ściany, gdzie zaczyna się słynna “biżuteria”,
dość długi odcinek, cały czas do góry, ale z
ułatwieniami w postaci łańcuchów. Jest to dość
wymagający etap, gdzie oprócz nóg, trzeba się
już wspomagać także rękami. Warto wtedy mieć
rękawiczki, chociażby rowerowe, ja właśnie
takowe miałem, aby dłonie się nie ślizgały. 
Po około 4h spokojnej wspinaczki i tempem
turystycznym docieramy na najwyższy szczyt
Polski - Rysy!
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Na szczycie oczywiście obowiązkowe zdjęcia z
charakterystycznymi punktami, odpoczynek w
bezpiecznym miejscu oraz podziwianie widoków. Tuż
obok jest drugi wierzchołek, słowacki, nieco wyższy od
naszego, warto i jego zdobyć, bo można z niego
dostrzec chociażby najwyższy szczyt całych Tatr -
Gerlach. Wszystko fajnie, no ale jak to w górach z
pogodą bywa różnie. Widoki były owszem, ale tylko na
stronę naszych południowych sąsiadów, a od naszej
polskiej strony naszły chmury. W jednej z dziur między
nimi było widać szlak i ludzi wchodzących na szczyt,
którzy wyglądali jak idące małe mróweczki. Szybka
konsultacja którędy schodzimy. Decyzja, że na
słowacką stronę, mniej zatłoczony szlak, aby na
polskiej stronie nie wymijać się za bardzo na
łańcuchach, a i też dla bezpieczniejszego zejścia. 
Po drodze na szlaku zejściowym, wybudowane
ułatwienia w postaci metalowych schodków i kilka
krótkich drabinek, a także najwyżej położone
schronisko w Tatrach - Chata pod Rysmi. 
Przy nim znajduje się słynna sławojka, gdzie można
się zadumać i podziwiać widoki.
Po przejściu najtrudniejszego etapu z ułatwieniami,
schodzi się już dłużej, ale też i dużo łagodniej, aż do
Strbskiego Plesa mijając po drodze Popradskie Pleso. 

To był mój pierwszy raz na tej górze! 
Jak pisałem dużo wcześniej, trasa bardzo
wymagająca i ma około 30 km z dość sporymi
przewyższeniami, dlatego też warto mieć dobre i
wygodne buty. No i warto wcześniej do takiej
wycieczki się przygotować kondycyjnie, a przed
wyjazdem sprawdzić pogodę. 

Po roku powróciłem na tą górę, ale już z
większym doświadczeniem. Tym razem był to
sierpień i tylko na weekend, bo pojawiło się okno
pogodowe. Wejście i zejście od polskiej strony.
Po przyjeździe na Palenicę Białczańską,
ogarnięcie się i czas start! 
Idziemy, idziemy ze znajomymi, a po chwili ktoś
zauważył, że coś nie tak z moimi butami. 
- Czy Ty idziesz na Rysy w adidasach?!! 
- Tak 
- No tak, Ty już tam byłeś. 
Po odłączeniu się od znajomych i dojściu
szybszym krokiem do Morskiego Oka, zmieniłem
tam buty na górskie i bardziej odpowiednie na
wspinaczkę. Doszła reszta ekipy i szliśmy dalej.
Oczywiście po pewnym czasie zauważyli, że
mam inne buty i byli w szoku. 
Ten zabieg zmiany butów nie był przypadkowy.
Tym razem w drodze na szczyt nie pominąłem
już słynnej Buli pod Rysami, już wiedziałem, w
którym miejscu się znajduje. Poza tym, tym
razem wcześnie rano szło bardzo dużo osób,
wielu robiło sobie tam zdjęcia, więc nie dało się
ominąć tego miejsca.
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Po zejściu z powrotem do schroniska nad Morskim
Okiem, ciut szybciej od znajomych, zmieniłem
ponownie buty na lekkie adidasy. Schodząc już
razem, idąc asfaltem, po jakimś czasie słychać auć,
auć moje nogi ... a ja tak się na nich patrzę, po chwili
na swoje buty i w lekki śmiech mówiąc do nich - ja w
ogóle nie rozumiem Waszego problemu. Po tym,
jakimś dziwnym trafem zwiększyło się nieco tempo
zejścia w dół, tak jakby chcieli mnie złapać i zabrać
mi buty.
Rysy są do zdobycia jak najbardziej! 
Lecz jak w przypadku każdej góry, powinno się to
odpowiednio zaplanować, oszacować swoje
możliwości, no i oczywiście przygotować. 

                            Marcin vel Pędzący Ślimak

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

Pozdrawiam wszystkich górołazów i do zobaczenia na szlaku!                       



Nazwa szczytu pochodzi od nazwiska, czy też
bardziej przydomku Radziej. Wspina się na
wysokość 1262 m n.p.m. i tym samym plasuje na
dość wysokim miejscu, jeżeli chodzi o szczyty
Korony Gór Polski. Niemniej jednak wyprawa na
nią nie należy do bardzo trudnych, ale
niewątpliwie czasochłonnych, biorąc pod uwagę
dotarcie do najbliższego miejsca, gdzie dojeżdża
jakakolwiek komunikacja zbiorowa. Zarówno od
strony zachodniej czy to ze Szczawnicy czy może
bardziej z południa z Jaworek, jak i od strony
doliny Popradu odległości mieszczą się w granicy
powyżej 10 km. Jedynym wyjątkiem jest dojazd
do Obidzy, ale tylko własnym transportem.
Niestety nie dojeżdżają tam autobusy.

Z biletem w plecaku

25

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

W rezerwacie głuszca 

W bacówce na Obidzy jest wywieszony rozkład
odjazdów komunikacji autobusowej firmy MarPol,
ale dotyczy to połączeń do miejsca oddalonego
od Bacówki o około 7 km. Czyli trasa około 7 km
plus ponad 4 km z Bacówki i znowu wpisuje nam
się cyfra powyżej 10 km. Korzystając z tej
komunikacji możemy dojechać głównie do
Nowego Sącza oraz Piwnicznej, skąd już łatwo
dotrzeć do głównych węzłów komunikacyjnych.
Co prawda Radziejowa jest odwiedzana przez
sporą liczbę osób, zatem zawsze możecie
próbować i liczyć na podwózkę życzliwego
turysty, może uda się uniknąć nudnego spaceru
asfaltem.
Ostatecznie też z tego co się wstępnie
dowiedziałem, są busy z Piwnicznej, które
dowiozą Was pod sam szlak wejściowy, ale za
indywidualną i zakładam nieco większą opłatą
no, ale to już indywidualna sprawa.

Radziejowa, królowa Beskidu Sądeckiego
była jednym z ostatnich celów podróży

w powtórnym zdobywaniu szczytów
Korony Gór Polski.



Zaplanowałem dojazd do miejscowości Młodów, a
następnie wyruszenie na niebieski szlak, który
przechodzi obok stacji PKP, a jego początek
znajduje się na Polanie Kretówki, tym samym
przecina Poprad.
Sam dojazd to podróż pociągiem z Torunia do
Poznania, z Poznania do Tarnowa (pociąg o
nazwie Przemyślanin), skąd standardowo
powinienem przesiąść się na regionalny pociąg
do Młodowa. Trasa pociągu prowadzi aż do
Krynicy-Zdroju. Jadąc tym pociągiem przez
malownicze tereny doliny Popradu możemy w już
od samego Starego Sącza wysiadać prawie co
stację oraz kierować się na szczyt zarówno
Radziejowej jak i na inne okoliczne szczyty czy
polany i przełęcze Beskidu Sądeckiego.

Pierwsza koronna wyprawa na szczyt
Radziejowej wypadła w piękny majowy dzień.
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W zamian za to została zapewniona komunikacja
zastępcza w postaci autokaru. Było to dobrze
zorganizowane w dość dużym komforcie, ale
podróż autokarem po krętych i dość wąskich
drogach nijak się ma do moim zdaniem o wiele
wygodniejszej podróży pociągiem, gdzie mamy o
wiele więcej swobody ruchu i tak nie rzuca.
Ostatecznie udało się po nieco dłuższym czasie
niż to by było pociągiem dotrzeć na przystanek,
skąd już wyruszyłem na szlak w kierunku szczytu.
Początkowo szlak prowadzi betonową drogą,
której twardość i monotonność wynagradza
pięknymi widokami na dolinę oraz leżące po
przeciwnej stronie pasmo Beskidu oraz
malowniczo położone wsie i samotne domki
wklejone w zbocza.

Po wejściu w las spokojnie, w pięknych
okolicznościach przyrody dochodzę do granicy
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, następnie
szlak łączy się z zielonym, który idzie od strony
Rytra, a chwilkę później dołącza w okolicy
Kordowca (763 m n.p.m.) czerwony szlak, który
to już prowadzi na sam szczyt.

W moim planie nastąpił jednak wyjątek,
mianowicie od Tarnowa do samej Krynicy

Zdroju był prowadzony remont linii kolejowej.
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W okolicy Wielkiego Rogacza (1182 m n.p.m.), a
w zasadzie przy zejściu w dół od południa
zaczynają pokazywać się piękne widoki na Tatry.
Przy Przełęczy Żłobki odbiłem w prawo, gdzie już
pozostało tylko nieco bardziej strome podejście
wśród kamieni do samego wypłaszczenia pod
szczytem. Spokojny spacer przerywa co jakiś
czas rowerzysta, który w sumie nie powinien się
na ten odcinek zapuszczać ze względu na to, że
niektórzy i tak mają problem z podejściem na
szczyt z powodu dość mocno zdegradowanego
przez wodę i turystów szlaku, ale cóż góry i szlaki
są dla wszystkich. Po przejściu tego odcinka
dalej to już spacerek do samej wieży, na którą
koniecznie trzeba wejść i cieszyć się przy pięknej
pogodzie, malowniczą panoramą nie tylko
Beskidów, ale Pienin i Tatr.
Wieża jest praktycznie nowa, zbudowana w 2019
roku i wznosi się na wysokość około 20 metrów.
Na szczycie nie pozostało mi nic innego, jak tylko
obowiązkowe zdjęcie oraz przybicie pieczątki,
która znajduje się przy tablicy informacyjnej.
Oczywiście spokojny odpoczynek oraz posilenie
się musiało też być zaliczone.

Po odpoczynku wybieram najkrótszą, początkowo
bardzo przyjemną trasę powrotną czerwonym
szlakiem w dół do niebieskiego, a następnie w
kierunku Bacówki na Obidzy, gdzie zatrzymuję
się na dłuższą chwilę w celu uzupełnienia kalorii
w tak upalny dzień. Samo zejście spod bacówki
jest początkowo przyjemną, a potem krętą i
stromą dróżką z widokiem na przeciwległe
szczyty. Później pozostaje już tylko las i asfalt
oraz konieczność schodzenia z drogi
przejeżdżającym z rzadka pojazdom.

W ten sposób docieram do Piwnicznej-Zdroju,
gdzie kieruję się na stację kolejową, ale najpierw
zaliczam chłodzenie napędu nożnego w zimnym
Popradzie. Niestety dopiero na stacji uzyskałem
informację, że komunikacja zastępcza odjeżdża z
nieopodal położonego rynku głównego miasta,
gdzie kieruję swoje kroki.

Z ciekawostek, które mi się trafiły na szczycie
to spotkanie z samicą głuszca, która niestety
nieco za bardzo oswojona liczyła na pokarm

od nieroztropnych turystów.
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Następnie to już przejazd do Tarnowa ponownie
krętymi dojazdami do przystanków i podróż
pociągiem do Wrocławia przez Kraków. We
Wrocławiu około 3h oczekiwania na kolejny
pociąg do Bydgoszczy i kolejno do Torunia, gdzie
po godzinie 6:00 kończę letnią wyprawę na
Radziejową.
Podróż jak i cała wyprawa była udana, ale nie
obyło się bez drobnych i nieprzyjemnych chwil w
podróży komunikacją zastępczą. Również zejście
około 9 km asfaltem w dół spod Bacówki nie
należy do tych najprzyjemniejszych, dlatego
piechurom bez auta nie polecam trasy czerwonym
szlakiem z Piwnicznej do Obidzy.

Chodziło nam bardziej o spotkanie i wspólny
spacer oraz o możliwość wspólnego spędzenia
czasu w górach, gdyż na co dzień mieszkamy w
bardzo dużych odległościach od siebie.
Dotarłem tym razem pociągiem do Rytra, ale
najpierw dojazd do Poznania, skąd przesiadam
się na pociąg do Krakowa. Tu szybciutko
przesiadłem się na pociąg do Rytra. W Krakowie
dołączył do mnie kolega, który również podróżuje
głównie koleją w rejony górskie. Jak zawsze
super miła rozmowa, wymiana doświadczeń
podróżniczych oraz rozmowa o wyprawach i trzy
godziny podróży mija tak szybko, że dopiero
stację przed Rytrem zorientowałem się, że czas
się zbierać do wysiadania.

Druga wyprawa na Radziejową 
odbyła się ponownie wiosną przy okazji
spotkania z przyjaciółmi z KGP, którzy

dysponowali autem, zatem zaplanowane
zostało dość spokojne i szybkie 

wejście na Radziejową.
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Po dotarciu do Rytra udajemy się wspólnie ze
zmotoryzowaną częścią zespołu pod Obidzę.
Samochód zostawiamy na nowym parkingu sporo
poniżej Bacówki. Stąd już asfaltem, czerwonym
szlakiem, następnie niebieskim do czerwonego
wchodzimy na sam szczyt. Powrót tą samą drogą
z wizytą w Bacówce, gdzie niestety nie było mojej
ulubionej zupy pomidorowej.

CIEKAWOSTKA

Od maja PKP IC sprawiło swoim pasażerom prezent, który pomimo ostatnich podwyżek cen daje
możliwość tańszego podróżowania. Jak to możliwe? Mianowice w celu wyrównania dysproporcji
obciążenia pociągów w godzinach szczytu komunikacyjnego, postanowiono promować połączenia w
godzinach poza szczytem. A w szczegółach wygląda to tak, że należy sprawdzić kilka wariantów
podróży, gdyż można np. pojechać z Bydgoszczy do Wrocławia za 70 zł, albo w takim samym
standardzie około godzinę wcześniej za 49 zł. Są też połączenia nawet za 19 zł. Czyż to nie jest
godne zainteresowania?

Maciej Jędrzejczak

Dla zmotoryzowanych najszybsza trasa to start z
Obidzy. Dla tych niezmotoryzowanych masa
innych wariantów, które zapewne nie raz jeszcze
będę starał się przejść. Zakładam, że najbliższa
wizyta w Beskidzie Sądeckim tym razem skończy
się podejściem być może od strony Zachodniej.

Dzięki tej wyprawie resztę przedłużonego
weekendu spędziłem w Beskidzie Wyspowym

oraz Makowskim, ale to już opowieść 
na kolejne relacje.

Powrót z wyjazdu wiązał się z dotarciem do
Zakopianki, skąd MaxBus zabrał mnie do
Krakowa. Prawie na ostatnią chwilę udało mi się
dostać na pociąg do stacji Łódź Widzew,
przesiadka do Kutna, a następnie do Torunia,
gdzie zameldowałem się o godzinie 23:39
kończąc wyprawę weekendową z wizytą na
pięknej Radziejowej.
Wyprawa na ten szczyt wiąże się z dość długimi
szlakami, ale jeżeli mamy dobrą pogodę to
można delektować się pięknymi widokami
zarówno na Beskid Sądecki jak i na Pieniny, a i
oczywiście można podziwiać piękne Tatry od
strony wschodniej, czyli Tatry Bielskie.



BLOGOWY KĄCIK

Święta Wielkiej Nocy, czas zadumy i rodzinnego
obżarstwa. My jednak korzystając z wolnych dni uciekamy
w góry. Wielki Piątek – Jagodna, Wielka Sobota – Góra
Kłodzka. Niedzielę Wielkanocną zaczynamy od falstartu.
Zrywamy się bladym świtem, żeby skorzystać z ostatniego
narciarskiego weekendu na Czarnej Górze, pakujemy
sprzęt do auta, dojeżdżamy i … całujemy przysłowiową
klamkę. Cały ośrodek narciarski jest otwierany o godzinie
jedenastej. No tak – normalni ludzie chcą zjeść śniadanie
wielkanocne. Ale nie byliśmy jedynymi zdziwionymi na
parkingu, średnie to jednak pocieszenie.
Po smutnym powrocie do domu syn, w ramach pisanek,
serwuje nam tosty z jajkiem po benedyktyńsku i świeżo
zrobionym majonezem i odbywamy naradę rodzinną. Mój
ojciec z moim synem obstają przy nartach. Ja z małżonką
patrząc na słońce za oknem mamy spore wątpliwości czy
o 11:00 to trzeba będzie nałożyć narty zjazdowe czy
wodne. Ostatecznie dzielimy się na podgrupy.
Razem z małżonką zasiadamy do map. To znaczy
najpierw ja zasiadam. Jakoś tak wyszło, że w naszej
rodzinie to ja planuję trasy, a małżonka w swojej
łaskawości zgadza się z propozycjami lub nie. Przy
wyborze celu i trasy doń prowadzącej jest dodatkowe
wyzwanie. 
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Świąteczne zakamarki Szczelińca
czyli historia pewnego falstartu ...

Siedem miesięcy temu, bezpośrednio po
przeszczepie serca usłyszałem, że jednym z
kryteriów wypisu ze szpitala jest możliwość
samodzielnego przejścia 200-300 metrów i
wejścia na pierwsze piętro. 
Faktycznie w momencie powrotu do domu
byłem w stanie przejść więcej, ale dalej
mówimy o setkach metrów. Potem oczywiście
ten dystans systematycznie powiększałem,
ale w dalszym ciągu kilkunastu lub
kilkudziesięciokilometrowe eskapady po
górach są poza moim zasięgiem.
Patrząc jednak na słońce miło grzejące za
oknem i pomny świeżych wspominek
małżonki jak to kiedyś szło się w góry na cały
dzień postanawiam zaryzykować Szczeliniec
Wielki. Trasa trochę na około – start i meta
przy wodospadach Pośny. Po drodze
Pasterka i tamtejsze schronisko PTTK,
oczywiście Szczeliniec, trasa widokowa na
nim i powrót Pustą Ścieżką. Całość trochę
ponad 10 km i 630 metrów przebicia.
Powinno być O.K.

W góry z nowym sercem
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Szczeliniec w tym terminie ma jeszcze jedną zaletę –
unikniemy tłumów na tym bardzo popularnym
szczycie. Wprawdzie w tym roku po raz pierwszy ma
obowiązywać limit wejść na trasę widokową, ale
jestem sceptyczny. Znając życie „wakacyjni” turyści
nie sprawdzą, nie doczytają, a potem się zdziwią przy
kasie na górze. Oczyma wyobraźni już widzę te
awantury.
Ale wracając do tematu – plan zyskuje akceptację siły
wyższej i szybko pakujemy się do auta.  Parking pod
Wodospadami Pośny duży nie jest więc z trudem
wciskamy się na ostatnie wolne miejsce i ruszamy.
Samo dojście do wodospadów zajmuje z dziesięć
minut – na tym odcinku idziemy szeroką, utwardzoną
drogą prowadzącą delikatnie pod górę. Wodospady
jakoś bardzo imponujące nie są, bo sporo wody
przejmuje ujęcie wody pitnej znajdujące się
bezpośrednio ponad nimi, ale o tej porze roku udaje
mi się pstryknąć fotkę czy dwie.
I tu się kończy zabawa, a zaczyna podejście. Zawsze
mam problem, kiedy mam napisać, że jakaś droga
jest stroma. Praktycznie całe życie chodzę z wadą
serca. Początkowo małą, potem coraz większą, a
teraz z nowym sercem i obawą, żeby go od razu nie
rozwalić, tylko spokojnie „dotrzeć”. Więc moje
poczucie stromizny jest mocno subiektywne. Ale tutaj
jest stromo. Idziemy praktycznie po schodach – tyle
że naturalnych, zbudowanych z głazów i korzeni. 

Pniemy się więc pod górę, a ja kolejne postoje na
złapanie oddechu wykorzystuje na kontemplację
przyrody. A jest co podziwiać – nierówna walka
pomiędzy skałami, wodą, wiatrem i drzewami
zaowocowała powstaniem przeróżnych form i
naturalnych rzeźb. Jest na czym oko zawiesić.
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Każde podejście ma jednak swój początek i
koniec, więc w końcu mijamy ruiny
zabudowań Karłowa Małego (niewiele już
zostało z tej opuszczonej po wojnie
wioseczki) i skręcamy w prawo. Tak
zaczynamy spokojniejszy etap wyprawy –
szlak wiedzie nas wzdłuż poziomicy, a
majestatyczne skały towarzyszą po lewej
stronie. W dodatku fragmentami ścieżka
prowadzi sztucznym, kamiennym
podwyższeniem – wąskim i zbudowanym z
ociosanych, spasowanych bloków skalnych.
Nie wiem czemu, ale przypomina mi się
Władca Pierścieni i Gandalf walczący w Morii
na kamiennym moście.

Po paru kilometrach, bez większej zapowiedzi
wychodzimy na zalaną słońcem łąkę. Do tego błękitne
niebo i fantazyjne białe obłoczki. Ruszamy wzdłuż ściany
lasu zakładając, że tak widzie szlak. Faktycznie kawałek
dalej trafiamy na powalony przez czas słupek z
oznaczeniami szlaków – rowerowego i pieszego. Kilkaset
metrów dalej porzucamy towarzyszący nam jęzor lasu i
łąka otacza nas ze wszystkich stron. Po lewej stronie
pięknie i groźnie prezentuje się skalny masyw Szczelińca,
przed nami majaczy kolejny, tym razem stojący słupek z
żółtym paskiem szlaku, a zza horyzontu wyłania się dach
schroniska PTTK w Pasterce. Wchodzimy tam na szybki
serniczek (ja) i naleśniki z jagodami (małżonka) oraz po
pieczątki do książeczek.



Przed dalszą drogą odwiedzamy jeszcze
symboliczny nagrobek serca zostawionego
w Pasterce. Ja swojego tak łatwo nie
oddam – za dużo kosztowało mnie jego
zdobycie. Dalej Szlak prowadzi nas przez
zabudowania Pasterki. Przed wojną
mieszkało tutaj około tysiąca osób, teraz
niecałych pięćdziesiąt. Po drodze
odwiedzamy stary cmentarz przy
zabytkowym kościele. Wciąż stoją tam
nagrobki dawnych, wywiezionych po
wojnie, mieszkańców Pasterki. Nagrobek
przedwojennego Pfarrer’a jest ładnie
odnowiony – widać, że obecni mieszkańcy
nie odcinają się od historii miejscowości.
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Za wsią szlak zaczyna prowadzić pod górę – najpierw
nieśmiało do odrestaurowanych resztek starych,
kaskadowych zbiorników retencyjnych. To znaczy
odrestaurowane to było one chyba jakiś czas temu, bo teraz
ponownie powoli zaczynają zarastać. Potem jest bardziej
stromo, mijamy parking i zaczyna się druga tego dnia ściana
z plątaniną korzeni imitujących schody. Tu następuje dłuższy
zanik konwersacji pomiędzy mną a małżonką – na rzecz
ratowania oddechu. Na szczęście tym razem podejście jest
krótsze i docieramy do bardziej cywilizowanej ścieżki
prowadzącej do Schroniska PTTK na Szczelińcu –
kilkanaście minut stalowych schodów i poręczy oraz
drewnianych kładek. Czyli rzeczy, których w górach nie lubię.
Ale za to wkraczamy już w skalny labirynt Szczelińca więc
spojrzenie błądzi pomiędzy skałami szukając skojarzeń i
znajomych kształtów. Aż w końcu pomiędzy nimi dostrzega
drewnianą zabudowę schroniska.



Tutaj dłuższy postój – trzeba uzupełnić pieczątki i
zrobić sesję fotograficzną. Zwłaszcza, że przy
schronisku kuszą aż trzy tarasy widokowo z kapitalna
wręcz panoramą. Bez trudu dostrzegamy Pasterkę i
drogę, którą przemierzyliśmy.
Za budynkiem schroniska znajdujemy wejście na
ścieżkę widokową i kasę biletową – zamkniętą.
Oficjalnie sezon turystyczny zacznie się dopiero za
kilka dni więc na ścieżkę wchodzimy za darmo, ale
na własną odpowiedzialność – coś za coś.
O labiryntach skał, przez które będziemy się
przedzierać napisano już tak dużo, że ja chyba nie
dodam nic nowego. Zwłaszcza, że musiałbym
konkurować z takimi tuzami literatury pięknej jak
choćby Goethe. Więc bezpiecznie napiszę, że słów
mi zabrakło i każdy powinien to choć raz zobaczyć –
ot, taki niskich lotów frazes.
Po drodze brzydko mówiąc „zaliczamy” taras
widokowy na Tronie Liczyrzepy lub jak kto woli na
Fotelu Pradziada - najwyższy punkt Szczelińca. Taka
dygresja językowa – szczyt można zaliczyć, zdobyć,
można szczytować. Normalnie same dwuznaczności.
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Potem przedzieramy przez skalne przesmyki i
walczymy z zalegającym tu jeszcze śniegiem i
lodem – liczne poręcze nie pozwalają zostać nam
człowiekiem upadłym. Miejscami jest też wąsko i
ciasno, trzeba się zasymilować z mokrą, brudną i
zimną skałą. Szczególnie jeden przesmyk
zapamiętam – tak niski, że ostatecznie wybieram
poruszanie się na czworakach. 
Obchód szczytu kończymy na dwóch tarasach
południowych. Wcinamy tutaj resztę zapasów
przyniesionych aż z auta i zaczynamy drogę
powrotną. Najpierw musimy pokonać niekończące
zadawałoby się schody – na szczęści w dół, bo
nie chciałbym tędy podchodzić. Nienawidzę
schodów! Przy niewydolności serca wchodzenie
po schodach szybko robi się problemem. W
pewnym momencie wejście na pierwsze piętro to
była dla mnie cała wyprawa wymagająca wręcz
czekana, raków i obozu pośredniego. Na pamięć
znałem liczbę schodów na trasie dom – praca,
wszystkie je wielokrotnie policzyłem. Z nowym
sercem te problemy odeszły, ale uraz pozostał.

Ostatecznie schody kończą się przy drodze prowadzącej na parking w Karłowie. Nasze auto zostało jednak
pod Radkowem odbijamy więc w lewo szlakiem czerwonym. Ten prowadzi nas Pustą Ścieżką –
początkowo jest równo, ale po paru kilometrach zaczyna się zejście z Progu Radkowa i trasa zaczyna
prowadzić w dół. A gdy dochodzimy do szlaku niebieskiego, który ma nas doprowadzić do końca podróży
stromizna jeszcze wzrasta. Ale ostatecznie cało i zdrowo docieramy do parkingu. Dawno nie ucieszył mnie
tak widok mojego auta pomiędzy drzewami. Ale było warto – teraz trzeba planować kolejne wyprawy.

  Grzegorz                          



G�rski wędrowiec
Od złota do kurortu
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Idę szeroką drogą szutrową mijając nieczynny
kamieniołom i sztolnie. Potok Trująca wije się to z
lewej to z prawej strony drogi. Po ok półtorej
godzinie docieram do Przełęczy pod Trzeboniem.
Tutaj szlak czerwony GSS (Główny Szlak Sudecki)
spotyka się ze szlakiem żółtym, ale ja trzymam się
mojej wersji i po około dwudziestu minutach
zdobywam Jawornik Wielki 872 m n.p.m., na
którym znajduje się drewniana wieża z widokami
na stronę północną (fot. nr 1). Odpoczywam chwilę
i szlakiem żółtym schodzę do Przełęczy
Jawornickiej (fot. nr 2) na granicy polsko-czeskiej
odnajduję szlak zielony „szlak widokowy szczytami
pogranicza”. Teraz wędruję wzdłuż słupków
granicznych trochę w górę, trochę w dół mijając
Przełęcz Różaniec (fot. nr 3) podobno nazwa
pochodzi od byłej kaplicy na szlaku
pielgrzymkowym z Kłodzka do Bilej Vody, mijam
różne formacje skalne (fot. nr 4), zdobywam
Krowią Górę Wielką 806 m n.p.m. (fot. nr 5), a na
koniec Borówkową 900 m n.p.m. Jest to najwyższy
punkt na dzisiejszej mojej trasie. Przejście tego
odcinka zajmuje mi niecałe dwie godziny.

FOT. NR 2

FOT. NR 1

Autobusem przyjeżdżam do małego miasteczka,
położonego u podnóża północnego krańca Gór
Złotych. Złoty Stok (tuż po wojnie Równe, niem.
Reichenstein, cz. Rychleby) znany jest przede
wszystkim z tzw. kopalni złota czyli Muzeum
Górnictwa i Hutnictwa Złota, ale dzisiaj nie zwiedzam
tego zacnego obiektu ponieważ chcę dojść aż do
Lądka Zdroju czyli trasa ma być dosyć długa.
Odnajduję czerwony szlak GSS przechodzę przez
malutki rynek i ul. S. Staszica kieruję się na południe.
Mijam wspomnianą wcześniej „Kopalnię Złota” po
drugiej stronie potoku Trująca, następnie park linowy
„Skalisko” z tyrolką „supergigant” o długości ponad
pięćset metrów. Też nie korzystam z tej atrakcji.
Trzeba odłożyć to na inny czas.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski


FOT. NR 3

FOT. NR 4
 

FOT. NR 5
 

Wchodzę na kolejną wieżę widokową (fot. nr 6
stalową obitą drewnem) po stronie Czeskiej na
wysokość ponad 25 m wybudowaną w 2006 roku. Tu
przynajmniej są widoki na cztery strony świata (fot. nr
7,8). Przy dobrej pogodzie widać cały Masyw
Śnieżnika ze Śnieżnikiem i Czarną Górą, a także
część Wysokiego Jesionika z wieżą na Pradziadzie.
Od strony północnej dostrzec można Paczków,
Jezioro Otmuchowskie, a niekiedy nawet Ślężę. Po
nasyceniu się widokami schodzę w dół by chwilę
odpocząć. Na szczycie, również po stronie czeskiej
znajduje się mały bufet i kilka zadaszonych ławeczek,
ale moje kroki kieruję ku innej „atrakcji”. Podchodzę
do pierwszego obelisku. Otóż okazuje się, że w
latach 1987-1990 góra ta była miejscem spotkań
opozycji lat 80-tych XX wieku. Spotykali się tam
dysydenci polskiej Solidarności i Czechosłowackiej
Karty 77 (fot. nr 9). Drugi obelisk i krzyż poświęcony
jest pamięci ks. Stefana Witczaka „Kruszyna”
znanego w okolicy działacza społecznego
zajmującego się działalnością charytatywną na rzecz
chorych i niepełnosprawnych, również opozycjonisty
lat 80-tych XX wieku (fot. nr 10).
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FOT. NR 6
 



37

FOT. NR 9
 

Po zapoznaniu się z historią tego
miejsca schodzę szlakiem zielonym
do Przełęczy Lądeckiej. Przechodzę
przez łąki (fot. nr 11) i dochodzę do
parkingu przy granicy (fot. nr 12).
Drogą asfaltową schodzę ponad
godzinę do Lądka-Zdroju, by
obejrzeć część zdrojową
miejscowości, którego lecznicze
źródła znane były już od połowy XIII
wieku. Odnajduję źródło Chrobrego
(fot. nr 13), a następnie wchodzę do
Domu Zdrojowego „Wojciech” (fot. nr
14), który wybudował Zygmunt
Hoffman (ówczesny zarządca
Hrabstwa Kłodzkiego) jako zakład
kąpielowy, który został oddany do
użytku w 1680 roku i nosił nazwę
„Marienbad” na cześć małżonki.

FOT. NR 7,8
 

FOT. NR 11
 

FOT. NR 10
 



FOT. NR 12
 

FOT. NR 13
 

Kurort ten swego czasu stał się bardzo znaczący i ważny i
należało tu bywać (fot. nr 15). A bywali min Wilhelm III
król Prus, Luiza z domu Radziwiłłówny późniejsza żona
tegoż króla (podobno w parkowych alejkach rozkwitła ich
wielka miłość), John Quincy Adams późniejszy szósty
prezydent Stanów Zjednoczonych. Swoje 41 urodziny
świętował tu Johann Wolfgang Goethe. O wiele wcześniej
jeszcze przed wybudowaniem tego zakładu kąpielowego
na kuracje przyjeżdżali książęta Jerzy II Piast z Brzegu,
Karol Austriacki a także król pruski Fryderyk II Wielki wraz
z bratem księciem Henrykiem.
Tu kończę moją wycieczkę, która obfitowała w kilka
atrakcji turystycznych. Trasa około 19 km, czas przejścia
około 8 h. (fot. nr 16) wliczając przerwy na oglądanie
widoków z wież. Teraz trzeba udać się na zasłużoną
obiadokolację.

FOT. NR 14
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FOT. NR 15
 



Tomasz Michalski
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ZAGADKA

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

bieżącego numeru KGP. 
Wśród pierwszych dziesięciu

prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę niespodziankę.

FOT. NR 16



LI Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Sulęciński Ośrodek Kultury
"Tam i z powrotem" - festiwal podróży i przygody

   Spotkanie tym razem odbyło się podczas
sulęcińskiego Festiwalu Podróż i Przygody w dniu 2
kwietnia 2022 roku. Jak zawsze wiosenne Loże
Zdobywców są zdecydowanie bardziej kameralne.
Jest to podyktowane tym, że są one organizowane
już w zasadzie przed sezonem letnim, a co za tym
idzie wiele osób zdążyło się do tego czasu
zweryfikować. Od września do czerwca odbywa się
zazwyczaj 6-7 loży w wersji stacjonarnej i 5-6 loży w
wersji zdalnej/wysyłkowej.  
  W ostatecznym rozrachunku zdecydowanie większą
popularnością cieszą się Loże Zdobywców, na
których wszyscy się zjeżdżamy, nie tylko lożanci, ale
też klubowicze/kandydaci na zdobywców. 
   Obecnie mamy już 4134 oficjalnych Zdobywców
Korony Gór Polski. Widząc, jak dużo nas jest w klubie
jesteśmy mocno zdeterminowani do organizowania
spotkań regularnie. Zazwyczaj odbywają się one co
około 1-1,5 miesiąca. Staramy się je organizować na
przemian. Raz weryfikacja wysyłkowa, a raz
stacjonarna. Może się jednak zdarzyć, że
stacjonarnych będzie o 1-2 więcej w roku niż
wysyłkowych. Wszystko to wynika z popularności,
jaką się cieszą właśnie spotkania stacjonarne.
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  Spotkanie sulęcińskie dla członków Loży rozpoczęło
się już w piątek w dniu 1 kwietnia. Wtedy też
zjechaliśmy się wszyscy do pobliskiej miejscowości.
Każdy Zdobywca Korony Gór Polski, który zechce się
przyłączyć do zabawy weryfikacyjnej jest zawsze
przez nas mile widziany. Tak właśnie tworzy się
grono przyjaciół z KGP, którzy nierzadko mieszkają
dość daleko od siebie i poza klubowymi spotkaniami
w tak dużych wspólnych grupach się nie widują.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem udało nam się
uczestniczyć w części festiwalu. Opowieści
podróżników zawsze są inspiracją do odwiedzania
ciekawych miejsc. 
  Sobotnie przedpołudnie w zasadzie wszyscy lożanci
spędzili na zwiedzaniu okolicznych zabytków. Między
innymi zobaczyć można międzyrzeckie bunkry, które
są otwarte dla zwiedzających. To naprawdę
imponujący kompleks bunkrowy, który robi duże
wrażenie. Śmiało możemy polecić to miejsce, jako
ciekawy punkt na mapie każdego krajoznawcy i
podróżnika. 
  Wczesnym popołudniem zjechaliśmy się do Domu
Kultury w Sulęcinie, gdzie w dalszym ciągu odbywał
się  festiwal.  Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia
loży i nadszedł czas na powitanie gości, którzy
zjechali do nas z wielu zakątków Polski.
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  Weryfikacja trwała około dwóch godzin. Ze względu
na mniejszą grupę niż zazwyczaj możliwe było
przeprowadzenie pasowania i wręczenia Insygniów
Zdobywcy całej weryfikowanej grupie w jednej sesji
na scenie. Atmosfera była wspaniała. Pasowanie na
zdobywcę, wręczania Insygniów, wspólne zdjęcia
oraz odśpiewanie w kręgu naszego klubowego
hymnu było zwieńczeniem przygody w zdobywaniu
KGP. Nie dla wszystkich był to koniec tej przygody.
Wielu z nas pobiera kolejne książeczki, aby zacząć
przygodę od zera. Tym razem może idąc innymi
szlakami, może o innych porach roku, a może przy
okazji chodzenia z przyjaciółmi, czy z innymi
członkami swojej rodziny. Każdy powód jest dobry,
aby ponownie ruszyć na górskie szlaki. Jacek Filipek,
dyrektor sulęcińskiego  Domu Kultury, na Twoje ręce
raz jeszcze składamy podziękowania. Dziękujemy
również członkom Loży Zdobywców za tak gromadne
przybycie. Gratulacje i podziękowania należą się
również naszym klubowiczom, którzy zweryfikowali
pozytywnie swoje górskie osiągnięcia. 
                                                         Górom Cześć !

ŁuL



KOSZULKA 25 LAT  KGP
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  W okresie przedwakacyjnym odbędzie się jeszcze jedno spotkanie weryfikacyjne w trybie stacjonarnym.
Termin weryfikacji to 2 lipca - GORLICE. Jest to gratka dla tych, którym pozostały jedynie Rysy do zdobycia
i wybierają się na nie od strony słowackiej. Jak wiecie szlak ten otwarty zostanie 15 czerwca.
Zapisanych osób mamy już ponad 80. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy zamykamy w dniu 17 czerwca. 
Kolejne Loże Zdobywców odbędą się począwszy od września. Śledźcie naszą stronę www, a jak nie macie
czasu to w każdym miesiącu w miesięczniku znajdziecie najnowsze informacje dotyczące planowanych
spotkań weryfikacyjnych. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
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SZCZELINIEC WIELKI
Z dniem 25 kwietnia 2022 roku został wprowadzony limit
wejść na trasy turystyczne w Górach Stołowych.
Zakupu biletów można dokonać za pośrednictwem strony
internetowej https://pngs.com.pl (bilet online). Więcej
informacji na stronie Parku Narodowego Gór Stołowych:
https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/turystfaq.html

Wiadomo�ci
ze szlaku

Redakcja

WYSOKA KOPA
W dniu 26 listopada 2021 roku obszar szczytowy
wokół Wysokiej Kopy został wyłączony z ruchu
turystycznego, a rogacz z tabliczką szczytową,
skrzyneczką klubową oraz pieczątką ustawiony na
odcinku GSS niespełna 400 metrów od wiatki
turystycznej. Na szczycie nie ma żadnych
oznaczeń, dlatego też zdjęcie potwierdzające
zdobycie Wysokiej Kopy należy zrobić przy rogaczu.

Wiosna to dla wielu z Was czas większej aktywności górskiej. Na górskie szlaki wyruszą
rodziny z dziećmi, ale i także ci, dla których zima to czas na odpoczynek lub inną zimową
aktywność. Dlatego też przypominamy o kilku istotnych sprawach:

KOWADŁO
Nowa pieczątka na szczycie Kowadła zostanie
zamontowana niebawem. Informacje o dostępnych
pieczątkach potwierdzających zdobycie szczytu
znajdziecie na klubowej stronie kgp.info.pl w zakładce:
Pieczątka Korony Gór Polski – gdzie? 

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


Labirynt - zgubiony plecak
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Dobrze spakowany plecak to gwarancja, że
Twoja górska wyprawa będzie udana.
Sprawdź ile czasu potrzebujesz na przejście
labiryntu i odnalezienie plecaka. 
Po drodze zabierz tylko niezbędne rzeczy.
Zaproś do zabawy rodziców.
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Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo
1. Popularna przełęcz z bacówką, z której najszybciej można dostać się na Radziejową
4. Nazwa wschodniej przełęczy, która jest granicą Beskidu Sądeckiego
6. Dawna nazwa Beskidu Sądeckiego obowiązująca do końca 1918 roku
8. Ptak szczególnie chroniony w Beskidzie Sądeckim
9. Z tej miejscowości wielu turystów rozpoczyna wędrówkę również na Wysoką
10. Rezerwat pod szczytem Radziejowej

Pionowo
2. Poprad leży w obszarze wodnym tej rzeki
3. Szczyt o wysokości 1023 m n.p.m., na którym stoi wieża widokowa
5. Chata z atrakcją konnej jazdy w Beskidzie Sądeckim 
7. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych schronisk Beskidu Sądeckiego w pobliżu Radziejowej 

Rozwiązanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Wyniki konkursu 
z numeru 14/2022

Zwycięzcami losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostają:

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

ZAGADKA NUMERU
       Wielka Sowa 

QUIZ WIEDZY 
O GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Łysica, Kuźniaki/Gołoszyce, Chaty KaKa,
Centrum Kulturowo – Archeologiczne,
Jaskinię Raj, Galeria minerałów i
skamieniałości, Lwia Góra, platformy
widokowej na Łysej Górze, Przełęcz
Świętego Mikołaja, Zamek Pieskowa Skała

 

Wielkanocna
wyliczanka



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 kwietniu dołączyły:

Domki "Korona Gór"
w Białce Tatrzańskiej


