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Spis tre�ci



   To ostatni przedwakacyjny numer miesięcznika
KGP, który jak zawsze jest przygotowywany przez
klubowiczów dla klubowiczów zupełnie nieodpłatnie.
Szczególne podziękowanie należy się Joannie
Prorok, która swoją wytrwałością i zaangażowaniem
mobilizuje nas wszystkich do sumiennego
przygotowania artykułów do kolejnych numerów
Klubowej Gazety Podróżniczej. Od dłuższego czasu
za całokształt graficzny i składanie miesięcznika
odpowiada właśnie Asia. Złożenie każdego numeru
wymaga dużo cierpliwości i poświęcenia swojego
prywatnego czasu za co szczególnie dziękujemy w
imieniu administracji klubu oraz w imieniu naszych
czytelników. Oczywiste jest, że istnienie tego pisma
zależy głównie od takich osób jak Asia i stałej kadry
klubowych redaktorów. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY ! 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

   W okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień zostanie
wydany jeden numer łączony. Jest to numer tzw.
wakacyjny. Wielu z nas ma w tym okresie mocno
rozplanowane urlopy i każdą wolną chwilę
przeznacza na mniejsze lub większe podróże
krajoznawcze. Analogicznie do poprzedniego roku
pozostaniemy na jednym numerze lipcowo-
sierpniowym. 
   Zachęcamy więc do dokładnego zapoznania się z
historiami z bieżącego numeru. Pamiętajcie, że
dopiero od września wracamy do comiesięcznego
wydawania Klubowej Gazety Podróżniczej. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 16

Babia Góra z Zawoi
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ROZEJŚCIE SZLAKU NA MARKOWE
SZCZAWINY

  Planując zdobycie Babiej Góry na pewno staniecie
przed dylematem wyboru drogi. Bo i jest w czym
wybierać. Ale jak wybrać między malowniczym,
obfitującym w przepiękne widowi wejściem z
Krowiarek, a wyzywającą Percią Akademików? Jak
nie wejść na Małą Babią Górę i nie popatrzeć
stamtąd na „Królową Niepogody”. Wierzcie mi, że
będąc tu pierwszy raz, postanowicie, że nie będzie
to Wasz raz ostatni. My dzisiaj zrobimy ciekawą
„pętelkę” z Zawoi przez Schronisko na Markowych
Szczawinach, Perć Akademików, szczyt Babiej
Góry, z powrotem przez Kępę i Sokolicę.
  Trasę można wydłużyć zdobywając dodatkowo
Małą Babią Górę. Pod koniec artykułu pokrótce
opiszę również inne, ciekawe warianty wejścia na
ten koronny szczyt z uwzględnieniem środka
transportu, czasu i kondycji.
  Póki co wyruszamy z Zawoi gdzie, przy wejściu na
Parku Narodowego, możemy zostawić samochód.
Parking jest niewielki, więc polecam wczesną porę
na rozpoczęcie wyprawy. Można tu też dojechać
komunikacją zbiorową lub prywatnym busem.

WEJŚCIE DO BABIOGÓRSKIEGO PARKU
NARODOWEGO

  Wyprawa będzie długa i miejscami trudna, ale
przecież szykujemy się na Rysy. Czas więc na
sprawdzian i kondycji i predyspozycji do łańcuchów
i klamer. Na początek jednak mamy szeroką,
wygodną, niezbyt stromą drogę, którą – po
opłaceniu biletu wstępu – ruszamy zielonym
szlakiem. Tutaj też możemy przybić pieczątkę w
książeczce. Po około 15 minutach dochodzimy do
odejścia szlaku i skręcamy w lewo.
  Według szlakowskazu, stąd do schroniska na
Markowych Szczawinach jest około godziny, ale po
pierwsze będzie to więcej, po drugie będzie to
bardzo pracowita godzina. Będzie stromo. Musimy
pokonać ponad 420 metrów w pionie na dystansie
około 2,5 km. Na szczęście szlak jest dobrze
przygotowany – w najtrudniejszych miejscach są
poręcze a podejścia zabezpieczono drewnianymi
stopniami. I dobrze, bo przy mokrej pogodzie byłoby
dość ślisko.



  Nieco zmęczeni, ale na pewno rozgrzani
dochodzimy do schroniska na Markowych
Szczawinach. Tutaj, oprócz odpoczynku, posiłku,
czy piwka, możemy zdobyć pieczątkę do
książeczki. To ważne, ponieważ na szczycie
jeszcze nie ma naszej klubowej skrzynki. 
  Historia schroniska na Markowych Szczawinach
sięga początku XX wieku. Oficjalnie otwarto je
uroczyście w 1906 roku jako pierwsze polskie
schronisko w Beskidach Zachodnich. Schronisko
miało początkowo niedużą kuchnię, malutką
jadalnię, dwie sypialnie o łącznie dziewięciu łóżkach
i wyścielone sianem poddasze dla zbiorowych
wycieczek. Podczas I wojny światowej ruch w
schronisku, który przedtem sięgał już około tysiąca
turystów rocznie, był tak słaby, że nawet nie
pokrywał gospodarzowi kosztu utrzymania obiektu. 

Na wiosnę 2007 przystąpiono do rozbiórki budynku
schroniska a po jej zakończeniu rozpoczęła się
budowa nowego. Budowa trwała jak na warunki
górskie bardzo krótko, gdyż już w listopadzie 2009
nowy obiekt przyjął pierwszych turystów. Oficjalne
otwarcie nowego schroniska na Markowych
Szczawinach nastąpiło w kwietniu 2010 roku. 

SCHRONISKO NA MARKOWYCH
SZCZAWINACH DAWNIEJ
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W okresie międzywojennym roczna frekwencja
zbliżała się do 3 tysięcy; od 1932 roku schronisko
było otwarte bez przerwy. Rozbudowane w 1934
roku do granic możliwości, zaopatrzone w wodociąg
i podstawową kanalizację, mieściło zimą 32 łóżka w
ogrzewanych sypialniach oraz do 20 osób w
zbiorowej sypialni na pryczach. W 1936 roku
schronisko otrzymało połączenie telefoniczne. W
latach powojennych schronisko uzyskało
oświetlenie elektryczne, początkowo zasilane z
dość hałaśliwego agregatu, oraz centralne
ogrzewanie w głównym budynku. 
  We wrześniu 2006 roku odbyły się uroczystości
100 - lecia schroniska Markowe Szczawiny w
czasie których wmurowano kamień węgielny pod
budowę nowego schroniska. Stare niestety już było
tak zgnite, że nie nadawało się do remontu.

  Odpoczynek przy schronisku jest naszym punktem
decyzyjnym, czy kontynuujemy podejście szlakiem
czerwonym, ewentualnie zdobywając dodatkowo
Małą Babią Górę, czy wybieramy wariant
ambitniejszy – Percią Akademików. 
Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze – żółty
szlak Percią Akademików prowadzi północnym
stokiem Babiej Góry, więc bardzo długo zalega tu
śnieg. Oby Was nie zwiodła ciepła wiosna poniżej,
bo można nieźle utknąć. Po drugie – szlak ten jest
jednokierunkowy. Można nim tylko podchodzić,
więc schodzenie, nawet w sytuacji, kiedy nie
dajemy rady wejść tędy na szczyt, jest po pierwsze
„nielegalne”, po drugie – stwarza realne zagrożenie
dla turystów, którzy tędy podchodzą.  
Z moich wielu wypraw wiem, że w maju a nawet na
początku czerwca bez raków i kijków oraz
doświadczenia w ich używaniu, bym się tu nie
zapuścił. Sama droga jest jednak ciekawa,
posiadająca walory klimatu jeśli nie nawet
alpejskiego, to na pewno tatrzańskiego. Bardzo
szybko wychodzimy ponad granicę lasu i wśród
kosodrzewiny dochodzimy do pierwszych skał i
łańcuchów. 
  Najtrudniejszym punktem na szlaku pozostaje 8
metrowa pionowa ściana o nazwie Czarny Dziób. I
faktycznie trzeba się tu odrobinę nagimnastykować.

SCHRONISKO NA MARKOWYCH
SZCZAWINACH DZIŚ
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PIERWSZE ŁAŃCUCHY NA PERCI AKADEMIKÓW
 

Są łańcuchy i klamry. Jeśli ktoś ma już
doświadczenia z tatrzańskimi łańcuchami, wówczas
ten odcinek nie powinien Wam sprawić żadnych
kłopotów. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliście
styczności z takimi ścieżkami, to jest to idealne
miejsce na naukę. Ponieważ nie straszy Was tutaj
żadna przepaść, jest dużo miejsca na stopy, chwyty
pewne, a klamry są ładnie wpasowane w skałę.
  Powyżej Czarnego Dziobu czeka nas jest dość
strome podejście, jednak już bez żadnych trudności
– no może poza wiatrem. Szczyt ma swoją
wybitność, więc spodziewajcie się wiatru, który na
tej wysokości dość szybko potrafi nas wyziębić.
Należy o tym pamiętać planując wyprawę i
przygotować odpowiednią odzież. Uważajcie też na
słońce, nie ma tu drzew, które by nas chroniły
swoim cieniem. Punktem charakterystycznym,
świadczącym, że do szczytu już niedaleko jest
figurka Matki Boskiej, umieszczona tu przez
ratowników GOPR.
  Jeszcze chwila i stajemy na szczycie. Babia Góra
jest nazywana „Królową Niepogody”, ale jeśli będzie
mieli szczęście to przy ładnej pogodzie widoki są
niesamowite z Tatrami włącznie.

KLUCZOWE TRUDNOŚCI NA PERCI AKADEMIKÓW
 

SYMBOLICZNA KAPLICZKA PONIŻEJ
SZCZYTU
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SŁUPEK SZCZYTOWY NA BABIEJ GÓRZE (2019 ROK)
         

  Z nazwą szczytu, a raczej z jego nazwami, wiążą
się rozliczne powiastki i legendy. Wiele legend
ludowych głosi, że masyw jest w rzeczywistości
kupą kamieni, które wysypała przed chałupę baba -
olbrzymka. Inna legenda natomiast mówi, że masyw
jest w rzeczywistości skamieniałą kochanką
zbójnika. Widząc martwego ukochanego, kobieta po
prostu umarła z żalu. Niektórzy twierdzą także, że z
nazwą ściśle związane jest to, że pod tą właśnie
górą rozbójnicy przetrzymywali swoje branki.
  Druga nazwa szczytu – Diablak - wskazuje, że
miejsce ma coś wspólnego z czartem i ciemnymi
mocami. Według jednej z legend na polecenie
pewnego rozbójnika sam Diabeł miał wznosić na
tym szczycie wspaniały zamek. Niestety nie zdążył
on ukończyć budowy i gdy tylko kur zapiał cała
konstrukcja runęła wprost na rozbójnika. Niektórzy
twierdzą, że wciąż usłyszeć można krzyk
rozbójnika, który wydobywa się spod głazów. 
  Babia Góra osnuta jest również legendami o
diabelskich wyczynach i ukrytych bogactwach. Na
szczycie Diablaka stał ponoć zamek wzniesiony
przez władcę piekieł dla zbójników, którzy więzili
tam kobiety z orawskich wiosek. Zamku nie ma,
pozostały kamienie. Według wierzeń szczyt Babiej
Góry zamieszkuje mroczny bóg zła – Czarnoróg.
  Babia Góra to również niezwykłe legendy o
czarownicach. Według podań ludowych na
najwyższym szczycie masywu spotykały się
czarownice na sabaty. Nie bez znaczenia miały tu
oczywiście diabelskie skojarzenia góry.

SŁUPEK SZCZYTOWY NA BABIEJ GÓRZE
(OBECNIE)



 WIDOKI ZE SZCZYTU BABIEJ GÓRY
         

 SZCZYT BABIEJ GÓRY
         

  Czas na zdjęcie do książeczki, najlepiej pod
tabliczką z nazwą szczytu i można odpocząć,
podziwiając panoramę, lub … kuląc się z zimna, w
zależności od szczęścia.
Czas wybrać drogę powrotną. Jeśli podchodziliśmy
Percią, to atrakcyjnym wariantem jest zejście
szlakiem czerwonym, oferującym piękne widoki na
szczyt, których byliśmy pozbawieni podchodząc.
Możemy też wejść na Małą Babią Górę. Dłuższy
wariant jest równie malowniczy. Schodzimy w
kierunku Krowiarek, wygodnym kamienistym
szlakiem.

  Po drodze mamy dwa punkty widokowe, na Kępie
i Sokolicy, z której możemy dalej schodząc
czerwonym szlakiem dojść do Krowiarek, lub
skrócić sobie pętlę szlakiem zielonym, którym
dochodzimy do niebieskiego, prowadzącego z
powrotem na Markowe Szczawiny. A stamtąd już
godzinka w dół do Zawoi.
  Jeśli nie musicie wracać do pozostawionego
samochodu, to wyprawę można zakończyć na
Przełęczy Krowiarki. Można też stąd wystartować i
tu wrócić w przypadku ograniczonego czasu. Jest
to bowiem najkrótsza i najprostsza droga

 ZEJŚCIE NA PRZEŁĘCZ KROWIARKI
         

 PUNKTY WIDOKOWE NA KĘPIE I SOKOLICY
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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

Wariant I: Zawoja (szlak zielony) –>Markowe Szczawiny (szlak żółty) –> Perć Akademików –> Babia Góra
(szlak czerwony) –> Sokolica (szlak zielony, niebieski) –> Markowe Szczawiny (szlak zielony) –> Zawoja. 
Czas: 6:40 h
Dystans: 17,8 km
Przewyższenie: 1348 m

Wariant II: Zawoja (szlak zielony) –> Markowe Szczawiny (szlak żółty) –> Perć Akademików –> Babia
Góra (szlak czerwony) –> Przełęcz Brona (szlak niebieski) –> Mała Babia Góra (szlak niebieski, czerwony)
–> Markowe Szczawiny (szlak zielony) –> Zawoja. 
Czas: 5:50 h
Dystans: 13,8 km
Przewyższenie: 1167 m

Wariant III: Przełęcz Krowiarki (szlak czerwony) –> Sokolica –> Babia Góra –> Przełęcz Brona –>
Markowe Szczawiny (szlak niebieski) –> Krowiarki
Czas: 5:30 h
Dystans: 13,9 km
Przewyższenie: 956 m

WARIANTY TRASY:

 WARIANT 2
         

 WARIANT 3
         

 WARIANT 1
         



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
w Schronisku PTTK "Markowe Szczawiny" 

uzyskasz 20% zniżki na noclegi.
Podczas górskich wędrówek skorzystaj 

z obiektów rekomendowanych przez klub.
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https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/


Skansen w Sidzinie
w programie 

klubowej karty górskiej
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Skansen w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej
to miejsce wyjątkowe i warte odwiedzenia podczas
zdobywania Babiej Góry i pobytu w Beskidzie
Żywieckim. Popularyzacja turystyki górskiej, a także
krajoznawstwa terenów górskich, poznawania ich
przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków to
jeden z celów, którym przyświecała idea powstania
Korony Gór Polski i Klubu Zdobywców KGP.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Dyrekcji
Skansenu nasi klubowicze mogą otrzymać tu
pamiątkową pieczątkę do książeczki klubowej.

Na stronie skansenu czytamy: Historia Skansenu
w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej sięga 1963
roku, kiedy to dwoje ludzi, którym leżała na sercu
dbałość o kulturę i lokalne obyczaje zauważyło, że
równocześnie z wybudowaniem we wsi trakcji
elektrycznej i dostarczeniem energii idą w
zapomnienie (są masowo niszczone i wyrzucane)
urządzenia oraz proste, niewymagające zasilania
sprzęty codziennego użytku, które służyły przez
długie lata kolejnym pokoleniom ludzi
zamieszkujących podbabiogórskie wsie ... 
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Więcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
znajdziecie na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/

JP

Chałupę Banasika – (kurna chałupa) z 1807 roku
Chałupę Anny Kozioł (Trutego) – budynek z 1901
roku
Lamus, spichlerz – budynek z 1897r., piętrowy,
drewniany, tzw. „górka”
Kuźnię (Trzopa, Gawrona) – budynek z końca
XIX wieku 
Chałupę Wójta Maja (Kostkowioka) – budynek z
drugiej połowy XVIII wieku 
Dzwonnicę loretańską 
Młyn wodny 

W skansenie zobaczyć można m.in.:

pieczenie placków na blasze „rusoków”   
malowanie na szkle                    
pieczenie chleba

Skansen to skarbnica wiedzy, a w nim
warsztaty:

oraz:
gra Quest - Kropla historii Sidziny - dzieje
zabytkowych budynków oraz tradycji i wierzeń,
które wypełniały życie miejscowych górali.

www.skansen-sidzina.pl
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XXV- LECIE 
Korony G�r Polski

  Korona Gór Polski w 2022 roku obchodzi swój
niezwykły jubileusz. To już 25 lat minęło od
momentu powstania znanego nam tak dobrze
zestawienia szczytowego. Z tej okazji chcielibyśmy
zaprosić Was, nie tylko klubowiczów, ale i
wszystkich kochających wędrówki po naszych
pięknych górach, na wspólne spotkanie się na
wszystkich wierzchołkach KGP w sobotę 20 sierpnia
2022 roku.  Nasz klubowy pomysł uczczenia
istnienia Korony Gór Polski i klubu jej Zdobywców,
aby spotkać się w samo południe na szczycie
wszystkich wierzchołków należących do KGP może
być świetną okazją, aby wrócić nie tylko
wspomnieniami, ale i fizycznie ruszyć kolejny raz na
znany sobie szlak. Zapraszamy Was wszystkich do
tego niezwykłego spotkania  oraz do zapisów, które
właśnie ruszyły. 
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  Zapisy są dla chętnych, którzy przy tej okazji chcieliby odebrać np. odznakę jubileuszową, czy też
pamiątkowy zestaw w postaci imiennego dyplomu, pamiątkowego odblasku i pamiątkowej smyczki. Na
każdy szczyt będą przygotowane banery podobnie, jak w przypadku XX-lecia KGP. Na każdym ze
szczytów będziecie mogli o tej godzinie zdobyć pamiątkową pieczęć przygotowaną specjalnie na tą okazję i
przybijaną do książeczek tylko tego dnia  w samo południe. 
  Każdy bez względu na to, czy się zapisze na to spotkanie czy nie, będzie mógł skorzystać z tej pieczęci.
Zapisy są skierowane dla chętnych po odbiór pamiątkowych zestawów oraz do tych, którzy chcą wesprzeć
to nasze klubowe przedsięwzięcie.
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  Tego dnia na każdym szczycie o godzinie 12:00
będzie ekipa koordynująca, która będzie miała w
swojej opiece pieczęć oraz baner szczytowy. U nich
również będzie można odebrać pamiątkowe
dyplomy dla osób zapisanych na spotkanie. 
  Na chwilę obecną mamy obstawioną przez
koordynatorów większość szczytów, ale podczas
zapisów będzie wyświetlona opcja dla osób
chcących przy okazji wejścia zaangażować się w
pomoc organizacyjną. W przypadku szczytów, na
które nadal nie mamy koordynatorów będziemy
wysyłać grupowego maila z propozycją objęcia
danego szczytu. Mail będzie kierowany do osób
zapisanych na dany wierzchołek. 
  Zapisy będą otwarte do końca lipca. Nie oznacza
to jednak, że osoby niezapisane są niemile
widziane. Wszyscy jesteśmy miłośnikami turystyki,
często nie tylko górskiej. Dlatego też wszyscy
jesteście mile widziani tego dnia na szczytach KGP
w samo południe. 

ŁuL

Zespoły koordynujące będą wcześniej prezentować
trasę, którą planują wchodzić na szczyt. Osoby
zapisane na wejście otrzymają odpowiednie
informacje. Nie będzie trzeba się ograniczać tylko
do wspólnego spotkania na szczycie. Będziemy
mogli tego dnia wspólnie ten szczyt zdobyć. 
  Możliwość zapisania się na spotkanie będzie
dotyczyć 27 szczytów. Na Rysy rusza nasza ekipa
reprezentacyjna. Tego sierpniowego dnia zapewne
będzie tam bardzo dużo osób, nie będzie
możliwości, aby na szczycie wręczać dyplomy, czy
w dużej grupie ruszać na szczyt, zwłaszcza, że
klubowa ekipa wchodzi od polskiej strony. Samo
zrobienie zdjęcia grupowego na szczycie byłoby
niemożliwe. Na Rysach o godzinie 12:00 będzie
ekipa z banerem i pieczęcią klubową.  Mamy 27
pozostałych szczytów, na których możemy się
spotkać bez obaw i bez zbędnego ryzyka.
Postanowiliśmy więc nie otwierać zapisów na Rysy.
Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy.



Podr�że kulinarne

Wszyscy na pewno znają cukinię. W zasadzie dostępna przez cały rok na sklepowych półkach. Najczęściej
zielona, czasem żółta, a czasami do tego w różnych rozmiarach oraz kształtach. Jednak w cukiniowym
sezonie, warto bliżej zapoznać się z jej kwiatami.
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Kwiaty cukinii dzielą się na męskie i żeńskie. Te pierwsze osadzone są na łodyżce, te drugie dodatkowo
mają u nasady malutką cukinię. W zależności od odmiany cukinii, mały owoc może mieć różne kolory i
kształty. Można kupić je u rolników, na dobrze zaopatrzonych straganach, w gospodarstwach
ekologicznych lub samemu wyhodować.

Kwiaty cukinii można przygotowywać na różne sposoby. Można je smażyć same lub z nadzieniem,
zapiekać w piekarniku, przygotować z ich użyciem tartę, pizzę, omlet, risotto itp. Można dodać je również
surowe do sałatki. Kwiaty można nadziewać według uznania. Najczęściej jest to ser ricotta, mozzarella lub
almette Można połączyć z ziołami, anchois, czy oliwkami. Ja najbardziej lubię kwiaty cukinii w tempurze
(smażone na oleju po obtoczeniu w cieście naleśnikowym przygotowanym na piwie), nadziewane serkiem.

Nadziewane kwiaty cukinii 
w piwnym cie�cie



8 – 10 kwiatów cukinii
Składniki:
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½ szklanki mąki pszennej lub orkiszowej
½ szklanki jasnego piwa
szczypta soli, pieprzu i chili
olej rzepakowy do smażenia

Ciasto:

około 150 g serka np. almette lub ricotty
trochę startego parmezanu
sól i świeżo zmielony czarny pieprz
natka pietruszki

Farsz:

Przygotowanie:
Kwiaty cukinii delikatnie opłukać. Z wnętrza kwiatów delikatnie usunąć pręciki i dokładnie osuszyć na
ręcznikach. 
W miseczce wymieszać ser ze startym parmezanem z solą, pieprzem i posiekaną natką. 
Wkładać po łyżce nadzienia do każdego kwiatu.
Do piwa stopniowo dodawać mąkę, cały czas mieszając trzepaczką. Na sam koniec dodać przyprawy.
Na patelni mocno rozgrzać olej – powinno być go tyle, aby przykrywał dno oraz był tak gorący, aby
kropla ciasta zaczęła od razu buzować.
Każdy kwiat cukinii zanurzać w cieście i kłaść na patelnię. Smażyć przez 1 – 2 minuty, następnie
obrócić i znowu krótko smażyć. Odkładać na papierowy ręcznik i od razu podawać, obsypane szczyptą
pieprzu. Najlepsze są od razu po usmażeniu bez dodatków lub z ulubioną sałatką.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

     Smacznego !!!
Kasia



Wywiad numeru
Rozmowa z Dominiką Sordyl o jej górskiej pasji

i wyjątkowym miejscu w Beskidzie Śląskim
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Mogę śmiało stwierdzić, że wygrałaś los na
loterii i jestem przekonana, że spora część
naszych klubowiczów zazdrości Ci bliskości
gór. Wiem, że jesteś częstym gościem Beskidu
Śląskiego, a jeden ze szczytów wyjątkowo Cię
zauroczył.
- Skrzyczne jest jednym z moich ulubionych
szczytów w tym paśmie górskim i jednym z
najczęściej przeze mnie odwiedzanych, co roku i o
każdej porze roku. Tutaj wędruję na górskie
śniadanie, na wschody słońca, tutaj trenuję w lecie
przed wyjazdem w wyższe góry, czasem też witam
Nowy Rok, jak również trenuję intensywnie zimą na
skiturach i jeżdżę na nartach. To właśnie podczas
treningu skiturowego na Skrzyczne pojawił mi się
pomysł zdobycia Korony Gór Polski, który
zrealizowałam w całości w zeszłym roku i to była
dla mnie wspaniała przygoda! Uwielbiam również
morsować, a moje ulubione miejsce na zimne
kąpiele znajduje się oczywiście u podnóża
Skrzycznego.

W górach można spędzać czas w różny sposób. Są
osoby, które lubią wędrować szybko, intensywnie i
długodystansowo, inni wolą spędzać w górach cały
dzień, delektować się widokami, niekoniecznie
pokonując długie trasy. Jeszcze inni lubią biegać po
górach albo jeździć na rowerze. Jesteśmy różni, ale
łączy nas zamiłowanie do gór. 
Skrzyczne to szczyt, który daje nam pod tym
względem wiele możliwości poprzez różnorodność
szlaków, jak również tras narciarskich i
rowerowych. Uważam, że Skrzyczne, jak i pobliskie
Małe Skrzyczne są bardziej popularne w zimie niż
latem, ze względu na infrastrukturę narciarską i
skitury. 
Co roku organizowany jest tutaj konkurs na króla i
królową skiturów. Trasy rowerowe znajdują się
bliżej Małego Skrzycznego więc bez obaw możemy
wędrować, nie kolidują z głównymi szlakami na
Skrzyczne. Szczyt ten jest również popularny wśród
paralotniarzy. Ich loty stanowią dodatkową atrakcję
dla turystów i obserwatorów.

Dominika Sordyl
Od kilku lat jej pasjami są wędrówki górskie,
aktywny styl życia i fotografia
Uwielbia podejmować wyzwania i rozwijać się w
swoich pasjach
Sama planuje i organizuje wycieczki, lubi
zwłaszcza kilku lub kilkunastodniowe wyprawy
w nieznane dotąd miejsca
Prowadzi bloga Przedreptane z Domi
(@przedreptanezdomi), na którym publikuje
swoje zdjęcia i opisuje wrażenia z górskich
wypraw
Na co dzień mieszka w Bielsku - Białej i pracuje
w biurze rachunkowym
Do Klubu Zdobywców KGP należy od 2021 roku
i w tym samym roku zdobyła tytuł Zdobywcy
KGP



Planując górskie wędrówki szukamy wskazówek
i często zastanawiamy się, który szlak wybrać,
aby zobaczyć jak najwięcej i poczuć niezwykłą
magię miejsca.
- Jeśli zdobywacie Skrzyczne po raz pierwszy,
polecam Wam zaplanować tutaj nieco dłuższy
pobyt ze względu na piękną okolicę, w jakiej się
znajduje. Na Skrzyczne mamy kilka widokowych
tras, które najładniej prezentują się późną wiosną,
latem oraz zimą. Bardzo widokowy odcinek to
przejście zielonym szlakiem ze Skrzycznego na
Małe Skrzyczne lub dalej na Malinowską Skałę. 
Z jednej strony możemy podziwiać panoramę
Beskidu Żywieckiego z Babią Górą na czele oraz
Tatry, Małą i Wielką Fatrę, z drugiej strony
panoramę Beskidu Śląskiego, w tym m.in. Baranią
Górę, Wielką Czantorię, Kotarz oraz Klimczok.
Ze Szczyrku na Skrzyczne mamy do wyboru 5 tras,
z czego najbardziej popularna to niebieski szlak
spod dolnej stacji kolejki oraz czerwony z Przełęczy
Salmopolskiej przez Malinów i wyżej wymieniony
widokowy odcinek. Niebieski szlak prowadzi
głównie przez las, ale przecina też trasy narciarskie,
dlatego nie polecam tego szlaku zimą. 
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Również żółty szlak ze Szczyrku przechodzi przez
trasy narciarskie. Długość tras z tej miejscowości,
razem z powrotem waha się od 8 do 19 km z
przewyższeniami od 710 do 846 m, ale można
zrobić też dłuższą trasę. Dla miłośników tych
dłuższych tras, do których ja również się zaliczam,
polecam pętlę z centrum miasta począwszy od
niebieskiego szlaku na Skrzyczne, dalej przez
Malinowską Skałę, Przełęcz Salmopolską, Kotarz,
Halę Jaworową i Przełęcz Karkoszczonkę, 25 km i
1225 m przewyższeń. Z Kotarza i Przełęczy
Karkoszczonki możemy podziwiać piękną
panoramę na Skrzyczne, a na Przełęczy jeszcze
dobrze zjeść w Chacie Wuja Toma.
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Jednym z najbardziej urokliwych miejsc, które
warto zobaczyć idąc na Skrzyczne jest
Malinowska Skała. Można tam iść bezpośrednio
z Przełęczy Salmopolskiej, ale Ty polecasz inną
trasę.
- Po drugiej stronie Skrzycznego znajduje się
miejscowość Lipowa, skąd można zrobić 3 pętle o
różnej długości, z czego im dłuższa tym bardziej
widokowa. Dla mnie osobiście to są najlepsze trasy.
Zaczynamy niebieskim szlakiem podejście na
Skrzyczne, niedaleko szczytu zobaczymy piękną
panoramę na Beskid Żywiecki i Jezioro Żywieckie.
Dalej idziemy na Małe Skrzyczne i Malinowską
Skałę. Spod Malinowskiej Skały możemy już zejść
żółtym szlakiem do Lipowej albo iść dalej na
Magurkę Wiślańską i Radziechowską, skąd jest
przepiękny widok na Skrzyczne, Malinowską Skałę i
Baranią Górę, następnie dalej przejść na pobliską
Halę Radziechowską albo od razu zielonym
szlakiem zejść do Lipowej. Do tej pętli możemy
jeszcze dodać parę kilometrów i powędrować na
Baranią Górę, gdzie znajduje się wieża widokowa, a
nieco poniżej szczytu Schronisko na Przysłopie z
przepysznym jedzeniem. Mój numer jeden jeśli
chodzi o górskie wegetariańskie danie, to kotlety z
soczewicy, które tam serwują. 
Długość tras z Lipowej waha się od 8,5 km do
nawet 33 km z przewyższeniami od 740 m do 1730
m. Na Skrzyczne jest jeszcze trasa z Buczkowic
oraz Godziszki, każda około 15 km i 940 m
przewyższeń.



Jako ciekawostkę, zdradzę Wam jeszcze jedną
trasę. W zeszłym roku jak przygotowywałam się do
kolejnego górskiego wyzwania i moja kondycja już
była bardzo dobra, to wymyśliłam sobie kolejną
pętlę w tym rejonie. Ze Szczyrku poszłam na
Skrzyczne zeszłam do Lipowej przez Malinowską
Skałę, a następnie weszłam na Skrzyczne po raz
drugi i zeszłam do Szczyrku. To był fajny pomysł i
bardzo dobry trening.

Skrzyczne jest bardzo popularnym szczytem
wśród turystów, łatwo go rozpoznać wędrując
po Beskidzie Śląskim. Kryje pewne zaskoczenie
dla członków KGP podobnie jak i Czupel.
- Na wysokości około 1250 m n.p.m., czyli prawie
na szczycie Skrzycznego, znajduje się schronisko
wraz z dużym tarasem widokowym, a przy górnej
stacji kolejki podest widokowy oraz Radiowo -
Telewizyjny Ośrodek Nadawczy i jego
charakterystyczna biało - czerwona wieża. Dzięki
temu, że wieża jest widoczna z daleka, to wędrując
po górach i obserwując panoramy z innych
szczytów możemy łatwo odnaleźć Skrzyczne.
Niedaleko schroniska znajduje się tabliczka z
oznakowaniem szczytu i często to tutaj turyści robią
sobie pamiątkowe zdjęcie, a tak naprawdę do
szczytu mamy stamtąd już tylko około 1-2 minuty
wędrówki, gdzie znajduje się druga tabliczka.
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Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP
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Dla naszych klubowiczów po zdobyciu Korony
Gór Polski przygotowałaś niespodziankę.
- Niedawno pojawiła się nowa pieczątka, oprócz
tych, które mamy w schronisku, możemy przybić
pieczątkę również na Malinowskiej Skale. Bardzo
ładnie wzbogaci nam kolekcję. Do listy pieczątek w
wykazie na stronie Klubu Zdobywców KGP
osobiście dołożyłam pieczątkę znajdującą się w
galerii BeskidartS w Szczyrku. W tej galerii miałam
pierwszą w swoim życiu wystawę moich zdjęć.
Tematem prezentacji była oczywiście moja
wędrówka z KGP. Opowiadając o niej na spotkaniu,
miło było mi powspominać tą przygodę. Na co dzień
można m.in. oglądać tam i zakupić fotoobrazy z
moich zdjęć.

Podczas swojej przygody z Koroną Gór Polski
Skrzyczne nie przywitało Cię słońcem, a jednak
zapamiętałaś ten dzień jako wyjątkowy.
- Dla mnie Skrzyczne to taki szczyt, gdzie mogę
wędrować wiele razy i mi się nie znudzi. Robiąc
Koronę Gór Polski, Skrzyczne zaskoczyło mnie
niespotykanym widokiem. Jeszcze nigdy wcześniej
nie widziałam tak opłakanego deszczem tego
schroniska, mimo iż wędrówki w deszczu nie są mi
obce. Wtedy też wypróbowałam zakupioną
specjalnie na wyjazd pelerynę, która zakrywała
także plecak. Jakiż to się okazał rarytas na kolejne
kilka dni wędrówki, gdzie lało jeszcze bardziej.
Dzięki temu, że padał wtedy deszcz, uświadomiłam
sobie, że sama peleryna nie wystarczy, jeśli na
innym szczycie z KGP będę chciała przybić
pieczątkę do papierowej książeczki, a trafi się
akurat taka pogoda. Jeśli planujemy kilku czy
kilkunastodniowe wyjazdy w góry, nie zawsze
trafimy na piękną słoneczną pogodę. Dlatego też na
wyjazd związany z KGP zabrałam nie tylko
pelerynę, ale również małą parasolkę i Wam też
polecam. Przydała mi się na Wysokiej w Pieninach.
Bez względu na pogodę i długość trasy, to co
zawsze zabieram ze sobą w góry i o tym Wy też
pamiętajcie, to dobry humor.



W krainie kredki 
i pędzla
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Zosia i Alicja, lat 5 i 8

W miesiącu czerwcu mamy przyjemność przedstawić 2 wyjątkowe pracę Zosi i Alicji. 
Alicja niedawno otrzymała świadectwo i promocję do klasy III, a Zosia po wakacjach pójdzie do grupy
starszaków. Obie chętnie wędrują z rodzicami po górach i wtedy często nocują w namiocie. 
Już jako kilkumiesięczne dzieci zabierane były na krótkie górskie wyprawy. Samodzielnie zdobyły m.in.
Orlicę, Wielką Sowę, Szczeliniec Wielki, Jagodną i Ślężę, a także Rycerzową, Śnieżną Marię i Kolorowe
Jeziorka. W ubiegłym roku otrzymały swoje pierwsze turystyczne odznaki PTTK dedykowane dzieciom.
Zosia marzy o posiadaniu własnego campera i podróżach po świecie. Alicja lubi fotografować, więc
podczas wspólnych wycieczek robi mnóstwo zdjęć do rodzinnych albumów.

 Tam pojadę na wakacje ... Alpy

Redakcja

prace wykonane kredkami

Dziękujemy za przesłane rysunki!

Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy. W każdym numerze klubowej gazety publikować będziemy
prace plastyczne przedstawiające nasze piękne polskie góry.
Prace należy przesyłać na adres redakcji redakcja@kgp.info.pl podając wiek dziecka. Można również
dołączyć krótki opis.



Moja Korona
A gdyby tak rzucić wszystko i zamieszkać w górach? 
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Chyba nie ma osoby, której przez myśl nie przeszło chociaż raz w życiu, ażeby tak wszystko rzucić i
zamieszkać w osławionych Bieszczadach. Nasza historia opowiada wprawdzie nie o Bieszczadach,  ale o
równie pięknych i pociągających Karkonoszach.

Klub Zdobywców Korony Gór Polski - to od nich
się wszystko zaczęło!

Singielka po kilku nieudanych związkach
mieszkająca od urodzenia w Warszawie. Naszej
pięknej stolicy, wielkim mieście pełnych wieżowców,
biur, ludzi, a przy tym wszystkim niestety też
panującego wkoło pośpiechu. Praca od
poniedziałku do piątku: tramwaj - metro - biuro,
metro - tramwaj - dom.
W odskoczni od tego codziennego życia w mieście,
prawie każdą wolną chwilę spędzałam na Mazurach
lub w górach. Pewnego dnia planując kolejną
wycieczkę w Tatry, natknęłam się w Internecie na
stronę klubu. Nie zastanawiając się długo,
wypełniłam wniosek wciągając w to przy okazji
również kuzyna z Mazur. Wiadomo z kimś zawsze
raźniej, facet obroni przed dziką zwierzyną a i
ciężkie rzeczy do swojego plecaka też weźmie.
Tak zaczęła się nasza przygoda ze zdobywaniem
szczytów z Korony Gór Polski. Zaopatrzyliśmy się w
klubowe koszulki, nazywając się „ Kuzyni w górach”
i ruszyliśmy na szlaki. 

We wrześniu 2020 roku przyszła pora na
Karkonosze i na zdobycie ich najwyższego szczytu
- Śnieżki 1603 m n.p.m. Przy okazji zdobycia góry,
zaplanowaliśmy sobie również krótki pobyt w
Karpaczu.
Pierwszego dnia wybraliśmy się na spacer po
Karpaczu i po bardzo długich poszukiwaniach
jakiegoś fajnego miejsca na spędzenie wieczoru,
przyciągnął nas pub, który prowadził chłopak
pochodzący z Podhala. Barman Jurek, jak się
później okazało z niesamowitymi umiejętnościami
barmańskimi, również był miłośnikiem i pasjonatem
gór. Przegadaliśmy cały wieczór, a ja poczułam
jakbyśmy znali się całe  życie. Fajny  klimat i cała ta 

magia, która towarzyszyła temu spotkaniu sprawiła,
że Jurek zdecydował, że wybierze się z nami
nazajutrz w góry jako nasz osobisty „przewodnik”.
Zdaliśmy się więc na doświadczenie Górala.
Wyprawę zaczęliśmy od Świątyni Wang niebieskim
szlakiem do Schroniska Samotnia położonego na
wysokości 1195 m n.p.m. nad Małym Stawem. To
urocze, drewniane Schronisko jest jednym z
najstarszych i najpiękniej położonych schronisk
górskich w Karkonoszach. To miejsce, w którym
czas się zatrzymuje i płynie zdecydowanie inaczej...
Kiedy docierasz do Samotni przenosisz się jakby do
innego wymiaru rzeczywistości. W tym miejscu
można poczuć prawdziwe piękno Karkonoszy
niezależnie od pory roku.
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W Samotni mieliśmy zaplanowany nocleg właśnie
po to, by mieć wystarczająco dużo czasu na
nacieszenie się w pełni niesamowitym klimatem
tego miejsca.
Następnego dnia po śniadaniu ruszyliśmy w górę
niebieskim szlakiem mijając po drodze Schronisko
Strzecha Akademicka i Dom Śląski. Po około 2
godzinach dotarliśmy na szczyt Śnieżki - kapryśnej i
zmiennej w nastrojach Królowej Karkonoszy. A
dlaczego tak ją nazywam? A dlatego, że klimat
Śnieżki przypomina ten, jaki panuje za kołem
podbiegunowym. Średnia roczna temperatura na
szczycie to zaledwie 0,4 st. C, a regułą są
huraganowe wiatry, które wieją przez większą część
roku. Niemniej jednak klimat i widoki z najwyższego
szczytu Karkonoszy, Sudetów, a także Czech
zachwycają przez okrągły rok.

Schodząc ze Śnieżki za propozycją Jurka odbiliśmy
przy Domu Śląskim w lewo na niebieski szlak
prowadzący do Czeskiej Lucni Boudy. Polecam
wszystkim, którzy chcą zjeść pyszne czeskie dania,
a także napić się dobrego piwka.
Od Lucni Boudy udaliśmy się żółtym, a następnie
malowniczym i przepięknym czerwonym szlakiem
prowadzącym grzbietem Karkonoszy nad Kotłami
Małego i Wielkiego Stawu.  To trasa, która powinna
być wpisana jako obowiązkowa u każdego, kto
potrafi godzinami zachwycać się pięknymi widokami
i czerpie z nich dużo pozytywnej energii. Z trasy tej
widać Śnieżkę, a także wcześniej wspominane
schronisko Samotnia i wszystkie stawy.
Trasa ta prowadzi do Słonecznika, który jest bardzo
charakterystyczną formacją skalną. To również
doskonały punkt widokowy na Karkonosze. Od
Słonecznika zaczęliśmy schodzić żółtym szlakiem
przez Pielgrzymy aż do Świątyni Wang, gdzie jakby
się wydawało kończy się nasza wspaniała przygoda
z Karkonoszami  Szczyt zaliczony, pieczątki w
książeczkach są, zdjęcia zrobione - można
wracać…!

A jednak…! Nie było to takie proste… W sercu coś
zaiskrzyło… pozostało i nie chciało opuścić. Nasz
Barman Góral w dwa dni zaraził mnie miłością nie
tylko do Karkonoszy, ale również i do siebie.
Nie zdziwi to chyba nikogo, że przez kolejne pól
roku byłam stałą klientką PKP na trasie Warszawa -
Jelenia Góra.
Poznawałam Jurka i Karkonosze coraz bliżej... w
słońcu, deszczu, śniegu i wietrze.

I nadszedł ten dzień… Dzień, w którym pomyślałam
sobie - a może by tak rzucić wszystko i zamieszkać
w górach ???
Czułam się z tą myślą tak dobrze,  jakbym miała ją
zaplanowaną w sobie od zawsze… a los tylko
czekał na odpowiednią chwilę i człowieka, z którym
uda się to zrealizować.
Miesiąc później zamieszkałam w Karpaczu...
Pożegnałam biuro, wieżowce, metro, tramwaje i
nerwowe bieganie po schodach ruchomych…
Przez te 1,5 roku Karkonosze stały się naszym
azylem. W każdej wolnej chwili pakujemy plecaki i
wspólnie przemierzamy szlaki po polskiej jak
również i czeskiej stronie. Jesteśmy także częstymi
bywalcami pożegnania dnia na szczycie Śnieżki
napawając się widokami przy zachodzie słońca. 



25

Biuro zamieniłam na nasz nieduży sklepik regionalny - Górska
Chata, który udało nam się niedawno otworzyć na górnej części
deptaka w Karpaczu. Wszystkie produkty, które oferujemy na
sprzedaż zostały przez nas starannie wyselekcjonowane i godne
polecania.
Nasz sklep został niedawno dodany do obiektów rekomendowanych
przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski, dlatego też zapraszamy
serdecznie wszystkich klubowiczów zdobywających naszą Królową
Karkonoszy do odwiedzenia również i nas. Przygotowaliśmy na
sprzedaż super smakołyki i na pewno każdy znajdzie dla siebie coś
wyjątkowego.
Nadmienię również, że w klubowej edycji konkursu w 2021 roku
„Zakochani w Górach”, w której wzięliśmy udział, to właśnie my
zajęliśmy 1 miejsce. Przy okazji dziękujemy ślicznie wszystkim tym,
którzy głosowali akurat na nasze zdjęcie.
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 Magdalena

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

I tego właśnie Kochani klubowicze Wam życzymy!
Do zobaczenia na szlaku…

P.S. Dla zainteresowanych singielek - Kuzyn do ”wzięcia”

Podsumowując naszą historię, chciałabym aby
wszyscy samotni, ale również i Ci, którym nie
układa się najlepiej w związkach, nie tracili wiary w
to, że mogą jeszcze spotkać w najmniej
spodziewanym momencie swojego życia w końcu
kogoś, z kim droga przez życie będzie tą właściwą.
Pamiętajcie, że życie jest zbyt krótkie, aby
marnować je na kłótnie, niewłaściwych ludzi, stanie
w miejscu i obawy przed zmianami!

Dziś mogę ze szczerego serca powiedzieć, że
dzięki pracy nad sobą, odwadze w podejmowaniu
decyzji i pozytywnemu myśleniu, wreszcie
znalazłam swój sposób na szczęście. Czerpię
radość z każdego dnia, prostoty życia i z widoków,
które mnie otaczają… A co najważniejsze z tego
wewnętrznego spokoju, który mi towarzyszy
mieszkając z naturą na wyciągnięcie ręki, a przede
wszystkim z człowiekiem u boku, który swym
góralskim usposobieniem sprawił, że moje życie
nabrało w końcu tych właściwych barw.                                       
Bo jeżeli masz człowieka, z którym możesz
wszystko…To masz wszystko! 



Ich powierzchnia to około 1000 km2 z czego
około 400 km2 znajduje się na terytorium
naszego kraju, pozostała część jest po stronie
naszych czeskich sąsiadów. Swoją nazwę biorą
od przepływającej przez nie rzeki Izery (czes.
Jizera), która swoje wody kieruje poprzez Łabę do
Morza Północnego. Góry te nie są wybitnie
wysokie i leżą tuż za pasmem Karkonoszy. Ich
płaskie szczytowe przestrzenie pozwalają na
spokojną wędrówkę oraz dzięki właśnie tej
właściwości można w nich spotkać bardzo wiele
tras rowerowych i niekiedy trzeba uważać na
krzyżówkach tychże szlaków. 
Z tą łagodnością z pewnością nie każdy się
zgodzi i słusznie. Gdzieniegdzie można spotkać
strome podejścia jak to jest w przypadku trasy
czerwonym szlakiem z Rozdroża pod Wysokim
Kamieniem do samego Wysokiego Kamienia.
Trzeba nieco więcej energii wykrzesać w celu
przejścia niektórymi fragmentami tego odcinka.
Podobnie ma się sprawa z podejściem ostatniego
prostego odcinka czerwonego szlaku pod
Schronisko na Stogu Izerskim tzw. Kamienna
Katorga, i tak rzeczywiście jest. Zarówno latem
jak i zimą można się tu spocić lub dobrze
rozgrzać. Można by tu jeszcze przytoczyć kilka
przykładów, ale jak już osiągniemy wysokość to
graniami warto spokojnie pospacerować.

Z biletem w plecaku
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czyli moja metoda na zdobycie 
Korony G�r Polski bez samochodu

 
„Wejście na szczyt jest opcjonalne. Zejście jest obowiązkowe ”. – Ed Viesturs

 

Gęsta sieć szlaków, bliskość dwóch dużych
ośrodków turystycznych, a także bliskość
Karkonoszy i łatwość dotarcia pociągiem lub
autobusem z Wrocławia czy Jeleniej Góry, z
pewnością znacząco sprawiają, że turyści o
różnych porach roku wybierają to miejsce jako
swój cel. I tu należy zwrócić na jeden fakt uwagę,
mianowicie nie ma regularnej komunikacji
publicznej pomiędzy Świeradowem – Zdrój a
Szklarską Porębą. Do dziś nie bardzo wiem
dlaczego tak jest. Szukałem na różnych
portalach, stronach tychże miast i nie znalazłem
na ten temat informacji. Jest to około 40 km
odcinek i z pewnością wielu amatorów wędrówek
z chęcią zostawiłoby auto w jednej z
miejscowości i wybrało się do drugiej, żeby nie
robić tzw. pętli lub wracać tą samą drogą. Można
byłoby zrobić sobie dłuższy spacer częścią
Głównego Szlaki Sudeckiego (GSS) lub z opcją
zejścia np. idąc ze Świeradowa do Jakuszyc, po
drodze wstępując do schronisk na szlaku.

Góry Izerskie, to pasmo Sudetów najdalej
położone na zachód naszego kraju.

Góry Izerskie mają jeszcze to do siebie, że 
z pewnością spotkamy tu sporo turystów. 



Zwrotna informacja jest zaskakująca, bo możemy
wrócić się do Jeleniej Góry i potem do Lubania,
następnie do Zgorzelca, dalej do Liberca, a
następnie do Świeradowa – odległość
pięciokrotnie większa. Do Szklarskiej Poręby
spokojnie dojedziemy pociągiem, natomiast jakby
ktoś chciał dojechać do Świeradowa to niestety
będzie musiał nieco pokombinować wybierając
się najpierw do Lubania i potem autobusem do
Świeradowa. 
Kiedyś do Świeradowa dojeżdżały pociągi, ale
niestety linia została zamknięta, a na miejscu
dworca utworzono muzeum kolejnictwa. Istnieją
plany przywrócenia połączenia, ale tylko do
miejscowości Mirsk oddalonej od Świeradowa o 8
km, jak to mówią dobre i to. Jednak czy do tego
dojdzie na ten moment trudno powiedzieć, choć
gdy jedziemy z Lubania do Świeradowa to
przejeżdżamy wielokrotnie tory kolejowe, które
wyglądają na niezniszczone. Należy mieć
nadzieję, że Koleje Dolnośląskie, które moim
zdaniem naprawdę świetnie operują w swoim
regionie, doprowadzą do wznowienia połączeń.
Ja osobiście jakiś mam sentyment do tych gór,
nie wiem z czego on wynika, ale z pewnością
jeszcze kilka wizyt na szlakach Gór Izerskich i się
dokładnie dowiem, dlaczego właśnie tam mnie
ciągnie. 

Szukając połączenia proponuję zajrzeć  
w przeglądarkę z mapami google i wyszukać

połączenia środkami komunikacji. 
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Pierwszy raz w te góry zawitałem 
jako małe dziecko, kiedy to ze swoim ojcem

podróżowałem w wakacje podczas jego
wyjazdów służbowych. 

Co prawda nie wspinałem się na żadne
wzniesienia, ale dokładnie zapamiętałem Zakręt
Śmierci i opowieści o wypadkach jakie tu się
wydarzyły. Zdaje się, że chyba nawet powstał
jakiś film opowiadający jedną z historii. 
Po wielu latach powróciłem do Szklarskiej
Poręby, skąd zaplanowałem start na Wysoką
Kopę (1126 m n.p.m.). W piątkowy wieczór
wsiadłem w Toruniu w pociąg o nazwie
„Kochanowski”, który zawiózł mnie do
Bydgoszczy, a następnie po szybkiej przesiadce
na pociąg „Rozewie” do Wrocławia. Kolejna
przesiadka to pociąg Kolei Dolnośląskich, który
po prawie trzech godzinach dowozi mnie do
stacji Szklarska Poręba Górna. Stacja jest
niewielka, ale oczywiście wrażenie robi to, że
częściowo jest wykuta w skale. W czasie
pierwszej letniej wizyty stacja była remontowana
i poruszanie się po niej było dość mocno
ograniczone. Można stąd przesiąść się na pociąg
kolei Czeskich (České dráhy) i dojechać do
Jakuszyc, dalej do Harrachova i w głąb Czech. 

https://www.cd.cz/en/


29

Następnie wchodzimy już w las i dość
intensywnie wspinamy się szeroką drogą do
Wysokiego Kamienia (1058 m n.p.m.), skąd
rozpościera się piękny widok na okolice i same
Góry Izerskie. Na szczycie tuż obok szlaku jest
ciągle budowane prywatne schronisko, niestety
nie udaje mi się do niego wejść, gdyż jest
zamknięte. Dalej już łagodna szeroka droga
oznakowana czerwonym kolorem wiedzie przez
las, gdzieniegdzie tereny podmokłe, ale
generalnie żadnych większych trudności. Drogą
co jakiś czas przejeżdżają rowerzyści
korzystający ze skrótów lub dojeżdżający do
przygotowanych szlaków. Dochodząc do
Rozdroża Pod Zwaliskiem szlak łączy się ze
szlakiem zielonym prowadzącym od parkingu
przy Rozdrożu Izerskim oraz z niebieskim
prowadzącym ze Szklarskiej Poręby. Za
Zwaliskami już w dość gęstym lesie dochodzę do
nieczynnej kopalni kwarcu „Stanisław”.
Zapamiętałem końcówkę tego szlaku, który jakoś
tak dziwnie wyprowadził mnie wprost na plac
przed kopalnią. Kopalnia odkrywkowa już
nieczynna, ale poprzez wyryte tarasy i ogromną
przestrzeń robi naprawdę duże wrażenie i podziw
w jaki sposób ją drążono.

Przechodząc obok kopalni zauważyłem na jej
zboczach kilku śmiałków, którzy pomimo
zakazów eksplorują jej teren, no cóż nie na
wszystkich działają zakazy no i prosta
wyobraźnia. Opuszczając teren kopalni
przemieszczałem się chwilowo asfaltowym
odcinkiem dojazdowym właśnie do kopalni, a
następnie na Rozdrożu pod Izerskim Garbem
skręciłem w las, skąd już pod górkę w kierunku
Wysokiej Kopy. Oczywiście zapędziłem się i
wyszedłem na drogę, gdzie lekko
zdezorientowany musiałem poszukać ścieżki
pozaszlakowej, która prowadzi do szczytu. W
pewnym momencie podejścia przeszył mnie
strach, coś w niskich krzaczkach strasznie
zaczęło się szamotać i hałasować. Nieco
zdezorientowany zatrzymałem się i oczekiwałem
co się dalej stanie. Nagle z krzaków wyskoczyła
kobieta zbierająca jagody, których jest tu
mnóstwo. Przywitałem się grzecznie i śmiejąc się
sam do siebie ruszyłem dalej wprost na szczyt.
Dotarłem do wypłaszczenia szczytowego i
chwilkę mi zajęło odszukanie tabliczki z
oznaczeniem szczytu pod niezbyt wysokim
świerkiem. Na szczycie nie było nikogo, zatem
pozostało mi tylko zrobienie zdjęcia, krótka
przekąska, uzupełnienie płynów i powrót do
szlaku. 

Po opuszczeniu dworca skierowałem się do
przejścia pod wąskim mostkiem kolejowym,

gdzie wszedłem na czerwony szlak
prowadzący początkowo dość łagodnie na

Hutniczą Górę (771 m n.p.m.), po czym
delikatnie schodzi na dół na małe osiedle. 

Z informacji jakie obecnie posiadam, 
kopalnia jest nieczynna ze względu na

sezonowość prac i nieopłacalność samego
wydobycia, choć sam kwarc tu wydobywany
określany jest jako bardzo wysokiej jakości. 
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Skrzyneczka oraz rogacz z oznaczeniem szczytu
znajduje się 400 m za wiatą turystyczną na
czerwonym szlaku. Nie wchodzimy już na teren
pozaszlakowy.
Dalszy plan zakładał wędrówkę czerwonym
szlakiem do skrzyżowania z żółtym i nim już w dół
do Chatki Górzystów, a następnie już do
Szklarskiej Poręby Jakuszyce na pociąg. Niestety,
gdy już byłem na szczycie sierpniowa pogoda
przygnała w Góry Izerskie burzę, dlatego też nie
chcąc mieć wątpliwej przyjemności wędrówki w
deszczu i burzy postanowiłem skrócić drogę i
wrócić do Szklarskiej Poręby Górnej, skąd
wystartowałem, ale nieco innym wariantem.
Początkowo wróciłem się do kopalni, przy której
już ostro grzmiało. Dość niekomfortowo i w
pośpiechu chciałem przemieścić się z otwartego
terenu z potężnym masztem telefonicznym do
lasu i w dół. Przy Rozdrożu pod Zwaliskami
wybieram wariant niebieskiego szlaku, który
doprowadza mnie drogi asfaltowej w kierunku
dworca.

Moja wyprawa była w 2020 roku, zatem
miałem jeszcze możliwość być na samym

szczycie. Obecnie jest on zamknięty głównie 
ze względu na ochronę cietrzewia i innych

miejsc lęgowych ptaków.  

Po pieczątkę udałem się do Informacji
Turystycznej, gdzie jak zawsze w takich
miejscach zaopatrzyłem się w mapki gór

i okolic oraz mapki atrakcji turystycznych.

Po zjedzeniu obiadu w Szklarskiej Porębie,
udałem się na stacje kolejową, gdzie jeszcze
chwilkę spędziłem na rozmowie z turystami w
małym barze przy dworcu. 
Droga powrotna prowadziła najpierw pociągiem
do Częstochowy Stradom, gdzie spędziłem na
stacji około trzy godziny w oczekiwaniu na pociąg
do Torunia. W Toruniu zameldowałem się około 4
nad ranem w niedzielę kończąc tym samym moją
letnią wyprawę na Wysoką Kopę. 



Druga wyprawa była zaplanowana na
miesiące zimowe, a dokładnie na mroźny

piątek 4 lutego 2022 roku.

Wieczorem siedziałem już w pociągu do
Bydgoszczy, a następnie do Lubania Śląskiego z
przesiadką we Wrocławiu, gdzie ląduję około
7:00. Stąd mały spacer na dworzec PKS, a w
zasadzie dwa przystanki na powiększonym
parkingu obok galerii handlowej niedaleko
głównego rynku miasta. W związku z tym, że
miałem chwilkę czasu, bo dopiero o 8:35
odjeżdżał autobus do Świeradowa – Zdroju,
wybrałem się na spacerek po okolicy zgłębiając
nieco historię Lubania jako miejsca umocnień
wojennych podczas II wojny światowej oraz
zabytków z Wieżą Kramarską na czele. Autobus
meandruje drogą w kierunku Świeradowa co jakiś
czas przecinając nieczynną linię kolejową. Za
oknem piękne widoki na północną stronę Gór
Izerskich. Po około godzinie docieram do
centrum Świeradowa na ulicę Wyszyńskiego,
skąd niebieskim szlakiem udaję się pod Dom
Zdrojowy, a następnie czarnym szlakiem ścieżką
edukacyjną wspinam się w górę w kierunku
czerwonego szlaku GSS, który kieruje mnie na
Stóg Izerski (1107 m n.p.m.).

Przechadzka w zimie, w nieco zapadającym się
śniegu nie należy do najprzyjemniejszych, ale
krok za krokiem docieram do ostatniego
podejścia pod tzw. Kamienną Katorgę, którą
wchodzę pod górną stację kolejki gondolowej.
Stąd na chwilkę do schroniska na herbatkę i zupę
pomidorową, a następnie już tylko prosta droga
czerwonym szlakiem w kierunku Wysokiej Kopy. 

Obklejone śniegiem świerki w delikatnie
prześwitującym przez chmury słońcu
wyglądają naprawdę zjawiskowo,

przypominają rożne postaci, zwierzęta czy 
też tajemnicze stwory. 

Dopada mnie obfity opad śniegu, który przez cały
dzień z różną częstotliwością i gęstością już mnie
nie opuszcza. Na Polanie Izerskiej (963 m
n.p.m.) dołącza szlak niebieski, który wraz z
czerwonym ciągnie się do odejścia Białej Drogi
(968 m n.p.m.) i tu zaskoczenie. Po obfitych
opadach śniegu na czerwonym szlaku pozostały
jedynie dwa niewyraźne ślady nart, głębokość
śniegu około 30 cm, więc postanawiam
spróbować nieco go przetrzeć. Niestety po kilku
pierwszych krokach zapadam się dość mocno, co
daje mi do myślenia, czy rzeczywiście dobrze
robię brnąc w takim śniegu. Biorę do ręki mapę,
wyliczam odległości i przewidywane czasy
przebycia tej trasy. Wychodzi mi, że będę musiał
raczej odpuścić, jeżeli chcę jeszcze dziś zdążyć
na jakiś sensowny pociąg do domu. Zastanawiam
się nad noclegiem w Szklarskiej Porębie, ale
ostatecznie po krótkiej wymianie zdań z innymi
turystami, którzy też odpuszczają, rezygnuję z
dalszej wędrówki. Niestety bez odpowiedniej
ilości czasu lub na przykład rakiet nie da się
przetrzeć tego szlaku. Decyzja zapadła, więc
kieruję się niebieskim szlakiem do
odpuszczonego ze względu na burzę w lecie
schroniska Chata Górzystów. 
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Maciej Jędrzejczak
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CIEKAWOSTKA

Jak poinformowały ostatnio Koleje Dolnośląskie, powraca po 22 latach połączenie z Wrocławia do
Świdnicy przez Sobótkę. Zapewne jest to dodatkowa opcja dla wybierających się miedzy innym z
Sobótki na Ślężę, gdzie zamiast przesiadać się na autobus można będzie dojechać wygodniej
pociągiem. Miejmy nadzieję, że takich ułatwień będzie więcej i być może doczekamy się połączenia
kolejowego do Świeradowa – Zdroju. 

Góry jak stały tak i będą stać, a to jest kolejny
powód, żeby tu jeszcze wrócić. Do Chaty
Górzystów nie wchodzę, przed schroniskiem jest
mnóstwo ludzi. Wypogodziło się i tłumy ruszyły
od Jakuszyc na trasy głównie na nartach.
Decyduję, że idę do Stacji Turystycznej Orle,
gdzie tłumy podobne, ale tu jest zorganizowana
zewnętrzna kuchnia, która przyspiesza obsługę i
da się zjeść druga zupę pomidorową. Po
posileniu się i sprawdzeniu połączenia
kolejowego ruszam do Jakuszyc. Przepiękna
trasa, słoneczko świeci i już ma się ku
zachodowi, ale sama trasa wspaniała. Jakuszyce
i przystanek kolejowy zasypany masą śniegu,
czuję się jak w wysokich górach. Jest sporo
prawdy w tym, że tu jest klimat typowo zbliżony
do alpejskich kurortów. Czeskim autobusem
szynowym docieram do Szklarskiej Poręby
Górnej, gdzie przesiadam się na pociąg do
Wrocławia, a następnie do Bydgoszczy skąd już
tylko chwila i nad ranem w niedzielę melduję się
w Toruniu kończąc udaną wyprawę, ale bez
zdobycia szczytu.

Wysoka Kopa tym razem nie dała się zdobyć,
no i trudno, czasem lepiej odpuścić i wrócić

innym razem.

Jako, że druga wyprawa w celu zdobycia
Wysokiej Kopy nie dała mi możliwości zdobycia
szczytu, który jak wspominałem nie jest już
dostępny ze względów ochrony przyrody, planuję
kolejny wyjazd niebawem, by spróbować jeszcze
innego wariantu trasy. Zapewne dobrze wiecie,
że czasem warto odpuścić i wybrać inny wariant
lub całkowicie zawrócić. Według mojej myśli i
odczucia góry nie są tylko po to, by zdobywać je
za wszelką cenę i po to by kolekcjonować
pieczątki, czy zdjęcia ze szczytu. Moim zdaniem
góry są po to, by w nich przebywać i pochłaniać
ich niezwykły, unikatowy klimat oraz uszanować
ich czasem niesprzyjające nam warunki.



BLOGOWY KĄCIK

No nareszcie! Po kilkumiesięcznej przerwie pod
koniec kwietnia wróciliśmy na szlak. Tym razem
pierwszy raz udało nam się wybrać na dwudniowy
wypad z noclegiem w (jak zawsze!) rewelacyjnych
Sielskich Apartamentach, które serdecznie
polecam! Celem były Radziejowa - najwyższy
szczyt Beskidu Sądeckiego i Turbacz górujący w
Gorcach. 
Ale po kolei ...
Wyruszyliśmy w sobotę około godziny 5:00 z
Katowic i chwilę po godzinie 8:00 zameldowaliśmy
się w Szczawnicy-Szlachtowej we wspomnianych
apartamentach. Zostawiliśmy rzeczy i około 9.30
podjechaliśmy do Białej Wody, skąd ruszyliśmy na
szlak. Zgodnie z planem maszerowaliśmy
czerwonym szlakiem w kierunku Litawcowej,
następnie niebieskim na Wielki Rogacz i znów
czerwonym przez przełęcz Żłobki aż na
Radziejową. Droga powrotna dokładnie odwrotnie. 
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Szlak, jaki obraliśmy nie był zbyt wymagający, ale
dość długi (łącznie ponad 22 km). Początkowo trasa
wiedzie przez łąki, ale bardzo szybko zaczynają się
przyjemne widoki. Najpierw takie „typowo”
pienińskie  z Trzema Koronami na czele, a po chwili  

Na Szlaku Korony 
lekko chaotyczne i nie do końca okiełznane notatki ze zdobywania szczytów

Korony Gór Polski



ku naszemu zachwytowi zaczęły się wyłaniać
jeszcze ośnieżone szczyty tatrzańskie. Ciepły
wiosenny poranek, świeża rozległa łąka i TAKIE
widoki spowodowały, że musieliśmy się wygodnie
rozsiąść i podziwiać.
Dalej droga wiedzie przez las (miejscami nie
brakowało kamieni, korzeni i błota). Mimo to, co
jakiś czas napotykaliśmy punkty widokowe
pomiędzy drzewami.
Na ostatniej prostej wchodzimy w las, a widoki
praktycznie się kończą. Po żmudnym końcowym
podejściu oto jest cel naszej wycieczki! Kolejny
klejnot w koronie! Królowa Beskidu Sądeckiego –
Jej Wysokość Radziejowa!

Jak mam być szczery, sam szczyt po tym co
widzieliśmy po drodze jest nieco rozczarowujący i
mało widokowy. Co prawda jest na nim wieża
widokowa, ale niestety w czasie naszej wędrówki
była nieczynna. (Z tego co wiem od 2020 roku jest
już nowa wieża dostępna dla turystów). Po przerwie
na pokrzepiający posiłek, pora na kilka zdjęć. 
W trakcie zejścia miała miejsce dość osobliwa
sytuacja. Za jednym z zakrętów natknęliśmy się na
nieświadomego naszej obecności… jelenia (a
właściwie jego zad i to w dość bliskiej odległości).
Trudno powiedzieć kto był tym spotkaniem bardziej
zaskoczony, ale gospodarz tych terenów po kilku
sekundach czmychnął w las.
Po powrocie do naszej bazy w Szlachtowej
spędziliśmy miły wieczór przy grillu nabierając sił
przed kolejnym dniem na szlaku. 
Wycieczka opisaną trasą to wg GPS 22,5 km, które
zajęły nam prawie 7 godzin i dały 24 punkty GOT.
Wg aplikacji Mapa Turystyczna to prawie 17 km,
które powinno nam zająć około 6h. No cóż,
leżakowanie na łące nieco wydłużyło naszą
wycieczkę. 
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Niedzielny poranek zaczął się kiepsko. Około
godziny 6:30 obudził mnie deszcz, a właściwie
ulewa odbijająca się od szyb i parapetów.
Myślałem, że nic z naszych planów nie wyjdzie.
Całe szczęście myliłem się! Po około godzinie
pogoda zdecydowanie się poprawiła. Po śniadaniu
spakowaliśmy się i ruszyliśmy do Koninek, skąd
mieliśmy w planie wyruszyć w kierunku drugiego
celu tego wyjazdu - Turbacz. Tam wskoczyliśmy na
nieco już przestarzałą, ale bardzo urokliwą
jednoosobową kolejkę linową i podjechaliśmy na
Tobołów. W tym miejscu spotkać można wielu
rowerzystów, dla których tras z dreszczykiem
emocji nie brakuje.
Po wjechaniu na górę nieco zabłądziliśmy i
dołożyliśmy sobie kilkaset metrów spaceru.
Właściwie szlak jest dobrze oznaczony (chociaż
przecina się z trasą zjazdową dla rowerów, co nie
sprawia wrażenia zbyt bezpiecznego połączenia).
Po prostu to my się zagadaliśmy i zamiast w stronę
Turbacza ruszyliśmy… w dół. Na szczęście szybko
zauważyliśmy błąd i wróciliśmy na właściwą drogę,
a więc zielonym szlakiem w kierunku Obidowca, a
następnie czerwonym na szczyt Turbacza. Po chwili
marszu docieramy do granicy Gorczańskiego Parku
Narodowego, gdzie rozpoczyna się najbardziej
wymagający kondycyjnie fragment drogi.
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Trzeba przyznać, że poza nielicznymi prześwitami
ten szlak na Turbacz nie oferuje zbyt rozległych
widoków. W porównaniu z dniem poprzednim tym
bardziej wypada blado. Po drodze nie brakuje
jednak naturalnych przeszkód wprowadzających
nieco urozmaicenia jak np. poprzewracane drzewa,
które to raz musieliśmy przeskakiwać, a czasem
przechodzić pod spodem. W innym miejscu udało
nam się jeszcze złapać kilka krokusów. Ciekawym
punktem na szlaku jest również pomnik
upamiętniający katastrofę lotniczą, która miała
miejsce na Obidowcu w roku 1973.
Chwilę później zameldowaliśmy się na szczycie
zdobywając nasz 9 szczyt w Koronie. Na szczycie
tradycyjne zdjęcia i zeszliśmy do znajdującego się
nieco niżej schroniska, gdzie planowaliśmy usiąść i
zjeść coś krzepiącego. Niestety dzikie majówkowe
tłumy spowodowały, że szybko podbiliśmy
książeczki i uciekaliśmy jak najdalej. Takie tłumy w
górach to jednak nie dla nas.

  Damian Safader
Na Szlaku Korony                        

Droga powrotna wiodła przez Turbacz, dalej znów
na Obidowiec i na kolejkę Tobołów - Koninki z
powrotem do samochodu.
Cała trasa to około 15 km, a wędrówka wraz z
przerwami na uzupełnienie kalorii i zdjęcia zajęła
nam około 5 godzin i dała nam kolejne 19 punktów
GOT.

Weekend oceniam bardzo pozytywnie. Pogoda dopisała, udało się zdobyć 2 szczyty w 2 dni (dla niektórych
z nas pierwsze oficjalne), a ponadto wreszcie mogłem nakarmić doskwierający od dłuższego czasu głód
gór.



G�rski wędrowiec
W Górach Izerskich 

czyli dookoła naszego(?) zdroju
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FOT. NR 1

FOT. NR 2

Na kilka dni wybrałem się w Góry Izerskie.
Pociągiem, potem busem przyjechałem pod wieczór
do Świeradowa - Zdroju. Byłem już tu kiedyś i
niestety mieszkańcy tego miasteczka nie wywarli na
mnie wtedy dobrego wrażenia (może po kilku latach
coś się zmieniło?) a dlaczego w tytule zadałem
pytanie „naszego?” to wyjaśni się nieco później.
W dniu następnym około godz. 8:00 rozpoczynam
moją trasę od Miejskiego Centrum Kultury,
Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” (fot. nr
1), które mieści się w budynku byłego dworca PKP.
Fajne miejsce z bardzo miłą obsługą jak się później
okaże. Punkt ten czynny od godz. 10:00 to szkoda
czasu na czekanie tym bardziej, że chciałbym potem
złapać transport do Szklarskiej Poręby. To w tym
miejscu dokładnie rozpoczyna się (bądź kończy)
Główny Szlak Sudecki (for.  Nr 2), ale ja dzisiaj nie
rozpoczynam tego długodystansowego szlaku tylko
ulicą Dworcową idę wzdłuż byłych torów kolejowych
czarnym „Wokółmiejskim Szlakiem Spacerowym”,
następnie schodzę w dół i przechodzę przez mostek
na rzece Kwisa (rzeka ta, to umowna granica
oddzielająca Dolny Śląsk od Łużyc) by dotrzeć do
ruchliwej drogi nr 358. 

FOT. NR 3



FOT. NR 4
 

FOT. NR 5
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FOT. NR 6
 

Obchodzę cmentarz i ul. Cmentarną zaczynam
delikatne podejście. Szlak czarny odbija w lewo a
ja prosto do końca ulicy, a następnie wydeptaną
ścieżką wchodzę w las, by po chwili zdobyć
Zajęcznik 595 m n.p.m. (fot. nr 3), na którym
odnajduję swój szlak czarny. Na szczycie znajduje
się maszt telekom, świetny schron turystyczny,
głaz z ozdobną nazwą góry (fot. nr 4) oraz tablice
ścieżki edukacyjnej. 
Podejście nie było zbyt forsowne, ale trzeba było
uważać na single tracki, których jest kilka wokół
Świeradowa - Zdroju. W zasadzie sam szczyt
znajduje się około 400 m dalej, ale nie ma tam
żadnego oznaczenia prócz tablicy ścieżki
edukacyjnej (fot. nr 5). Następnie po przejściu
około 700 m zdobywam drugi szczyt po tej stronie
miasta czyli Świeradówkę 605 m n.p.m. Tu
również nie ma żadnej tabliczki z nazwą (fot. nr 6).
Odnajduję szlak zielony, którym schodzę w dół do
ul. Cichej, a następnie wydeptaną ścieżką do ul.
Zakopiańskiej, gdzie odnajduję swój szlak zielony.
Przechodzę przez mostek na Potoku Santa Maria i
po chwili docieram na deptak ul. Zdrojowej, gdzie
szlak zielony łączy się ze szlakiem czerwonym
GSS (fot. nr 7).

FOT. NR 7
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No i zaczęło się... po obu stronach ulicy wszystkie
napisy na sklepach dwujęzyczne czyli polsko-
niemieckie, kuracjusze mówiący po niemiecku.
Miałem wrażenie, że jestem u naszych zachodnich
sąsiadów w Bad... Po prawej stronie mijam
zabytkowy dom przysłupowy, który łączy konstrukcję
zrębową z techniką szachulcową charakterystyczną
dla budownictwa łużyckiego. Następnie po lewej
stronie mijam zabytkową willę „Szarlotta” z 1900 roku
(fot. nr 8), która początkowo pełniła funkcję domu
turystycznego, a w latach 90-tych przekształcono ją w
pawilon uzdrowiskowy, gdzie leczono schorzenia
neurologiczne. Dalej po prawej stronie znajduje się
zabytkowa największa w Polsce hala spacerowa o
długości 80 m (fot. nr 9) łącząca dwie części
pięknego Domu Zdrojowego (fot. nr 10) otwartego
ponownie 1.07.1899 roku po pożarze starego Domu
Zdrojowego. Jest to drewniana hala z drewna
modrzewiowego z piękną polichromią o motywach
roślinnych (fot. nr 11), z witrażami i znajdującym się
nad sceną orkiestrową herbem rodu von
Schaffgotsch byłych właścicieli Świeradowa - Zdroju
(niem. Bad Flinsberg). W środku przy głównym
wejściu znajduje się źródełko leczniczej wody
radonowo-żelazistej. 
W dzień powszedni przed południem niewiele się tu
dzieje, więc idę do recepcji by przybić sobie
pamiątkową pieczątkę. Przede mną stoi dwóch
starszych panów. Pierwszy z nich mówi po niemiecku
to Pani z recepcji jest uśmiechnięta, miła i uczynna.
Płynnie mówi językiem Goethego. Drugi Pan jest
Polakiem to Pani recepcjonistka już nie jest taka miła,
a nawet opryskliwa. Myślę sobie: przypadek???
Teraz na mnie kolej. Grzecznie proszę o pieczątkę.
Pani z wielkim fochem, teatralnym gestem łaskawie
udostępnia mi stempelek. Nic się nie zmieniło od
czasu mojej ostatniej wizyty w tym mieście. Dalej nasi

FOT. NR 8,9
 

FOT. NR 11
 

FOT. NR 10
 

zachodni sąsiedzi są lepsi od nas, wszystko
robione jest „pod Niemców”. Z tego co pamiętam
podobnie było w okolicznych sklepikach, w
schronisku „Na Stogu Izerskim” również (może
tam się zmieniło, ale to sprawdzę przy innej
okazji). Dlatego właśnie nie lubię Świeradowa -
Zdroju, ale jest to moja subiektywna ocena.
Wychodzę na taras Domu Zdrojowego, z którego
widać śliczny Park Zdrojowy. 



FOT. NR 12,13
 
Schodzę poziom niżej do sztucznej groty
stalaktytowej dawnej pijalni wody mineralnej (sprzed
pożaru), obok znajduje się pamiątkowa tablica
ufundowana przez PTTK Jelenia Góra w setną
rocznicę urodzin poświęcona patronowi Głównego
Szlaku Sudeckiego dr Mieczysławowi Orłowiczowi
(fot. nr 12). Przechadzam się alejkami pięknego
parku mijając co chwilę licznych kuracjuszy. Czas
kończyć wizytę w zdroju. Uliczkami docieram do rzeki
Kwisy, a po przejściu na drugą stronę odnajduję
ponownie znany mi szlak czarny, następnie szlakiem
niebieskim zdobywam Sępią Górę 828 m n.p.m. (fot.
nr 13). To najwyższy punkt na dzisiejszej mojej trasie,
podejście nie było już takie łatwe jak na Zajęcznik bo
miało około 300 m przewyższenia, ale opłaciło się. Ze
skałek szczytowych rozciąga się przepiękny widok na
miasto (fot. nr 14), Góry Izerskie, Góry Łużyckie,
Pogórze Łużyckie z charakterystycznymi wiatrakami
farm wiatrowych po stronie niemieckiej. Oprócz tego
na szczycie oprócz repera znajduje się brzozowy
krzyż Golgoty Izerskiej poświęcony 13.06.2021 roku
(fot. nr 15) i ozdobny głaz z nazwą góry. Tu robię
przerwę na małe co nieco w wiacie turystycznej. 
Następnie schodzę w dół mijając kapliczki Golgoty do
rozdroża Pod Sępią Górą. Na pierwszej krzyżówce
odbijam w lewo, przecinam szlak zielony i po chwili
zdobywam Zamkową Górę (niem. Kesselberg) 712 m
n.p.m. (fot. nr 16). Legenda głosi, że niewielki
zameczek myśliwski (Kesselschloss) wybudował
książę Bolesław Kędzierzawy, ale ja nie doszukałem
się niestety żadnych pozostałości zamku. Idąc dalej
wydeptaną ścieżką odszukuję kolejną atrakcję na
mojej trasie, a są nią Skałki Zakochanych na zboczu
Góry Zamkowej właśnie (fot. nr 17), z których
rozciąga się znakomity widok na Pogórze Łużyckie
po  lewej,   na  wprost  Pogórze  Izerskie,  miasteczko 

FOT. NR 14
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FOT. NR 15
 



Mirsk i Gryfów Śl. (fot. nr 18), ruiny zamku Gryf, a po
prawej Góry i Pogórze Kaczawskie. Miejsce to
mogłoby być punktem widokowym jakich wiele, gdyby
nie fakt, że przed laty stały się miejscem miłosnych
wyznań. To tutaj kawalerowie składali deklaracje
dozgonnej miłości wybrankom swoich serc. Wyryte
inskrypcje z imionami i datami zaręczyn widoczne są
do dzisiaj a najstarsza pochodzi z 1928 roku (fot. nr
19). 
Idąc dalej szutrową ścieżką natrafiam na ruiny
wybudowanego w 1903 roku schroniska wraz z
gospodą (Kesselschlossbaude fot. nr 20). Od tego
czasu popularność tego miejsca znacznie wzrosła i
stała się również docelowym miejscem kuracjuszy z
pobliskiego Świeradowa - Zdroju. Następnie idę do
kolejnego punktu widokowego tym razem na szlaku
zielonym przy małym parkingu. Tu z kolei widoki na
stronę wschodnią (fot. nr 21). Odszukuję Grodziec,
charakterystyczną Ostrzycę (najwyższy w Polsce
wygasły wulkan zwany śląską Fudżijamą) czyli
Pogórze Kaczawskie, a dalej po prawej główny
grzbiet Gór Kaczawskich.
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FOT. NR 16,19
 

FOT. NR 17
 

FOT. NR 20
 

FOT. NR 18
 

Wracam szeroką drogą szutrową szlakiem
zielonym obchodząc Górę Zamkową, następnie
Sępią Górę i idąc w stronę Świeradowa - Zdroju.
Chcę jeszcze odwiedzić „Stację Kultury”. Na
wstępie wita mnie lokomotywa Tp4-217 wspaniały
okaz (fot. nr 22 jeden z trzech zachowanych
parowozów w Polsce tej serii) wyprodukowana w
1918 roku w niemieckiej fabryce pojazdów
szynowych „Borsig” w Berlinie. FOT. NR 21

 



Sprowadzenie tego pojazdu nie było przypadkowe
ponieważ tego typu parowozy jeździły na trasie
Gryfów Śl. – Świeradów - Zdrój. Wchodzę do
środka budynku dworca. Bardzo miła Pani wita
mnie a widząc pewnie mój plecak zagaduje o
moje miejsce zamieszkania, pyta czy potrzebuję
noclegu i zachęca do zwiedzenia wystawy, na
której znajdują się makiety okolicznych terenów
wraz z liniami kolejowymi i pociągami (fot. nr 23,
24). Ech, przypomniały mi się czasy dzieciństwa.
Czyli jednak można być miłym nie tylko dla
Niemców – taka dygresja. Tutaj kończę moją
dzisiejszą trasę, która nie była zbyt długa ok 17
km, przewyższeń też nie za dużo, ale na
rozgrzewkę może być (fot. nr 25). Teraz idę na
obiad czekając na umówionego busa do
Szklarskiej Poręby (niestety nie ma połączenia
lokalnego między tymi dwoma miasteczkami).

Na zakończenie chciałbym dodać, że Dolny Śląsk
ma bardzo bogatą (burzliwą) historię. Granice
zmieniały się tu dość często. Nie mam żadnych
obiekcji do Niemców, do byłych niemieckich nazw
szczytów, nazw miejscowości lub innych
pamiątek. Historii nie zmienię...
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FOT. NR 22
 

FOT. NR 23
 

FOT. NR 24
 



Tomasz Michalski

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 25
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ŁuL

  W okresie wakacji jak co roku nie odbywają się spotkania Loży Zdobywców. Jest to okres, w którym
zdecydowana większość lożantów każdy wolny czas spędza na krajoznawczych wyprawach, a co za tym
idzie trudno jest nam się zebrać w odpowiednim składzie. Pierwsze weryfikacje odbędą się już we
wrześniu. W planach mamy loże ponownie w Małopolsce w dniu 3 września, na którą zapisy otworzymy w
przyszłym tygodniu. Na przełomie września i października chcielibyśmy spotkać się na Dolnym Śląsku.
Wszystko na to wskazuje, że padnie na Świdnicę. Będziemy mogli to jednak potwierdzić dopiero za około
dwa tygodnie. Październik to Wielkopolska, a dokładnie zamek w Szamotułach. Listopad celujemy w
Warszawę. W międzyczasie odbędzie się 1-2 spotkania loży dla weryfikacji zdalnych, na które również
otworzymy zapisy jeszcze przed końcem wakacji. Harmonogram spotkań jest obecnie ustalany. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
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KOWADŁO

W dniu 5 czerwca została zamontowana
nowa pieczątka na szczycie Kowadła w
Górach Złotych. Dziękujemy bardzo naszej
klubowej ekipie za pomoc i zorganizowanie
akcji serwisowej. Pieczątka ma nową
grafikę i przedstawia kowadło.

Wiadomo�ci
ze szlaku

SKOPIEC
Również na Skopcu w dniu 12 czerwca nasz klubowicz
podkleił gumkę pieczątki. Serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie i naprawę. 
Wśród naszych klubowiczów jest spora grupa osób, która
odwiedzając koronne szczyty uzupełnia tusz, dokonuje
drobnych napraw, sprząta skrzyneczki i dba o nasze
wspólne dobro. Dziękujemy!

Gdy na koronnym szczycie ginie pieczątka, informacja dociera do klubu zazwyczaj dość szybko.
Czas potrzebny na wykonanie nowej pieczątki i ponowne umieszczenie jej na szczycie to
kilkanaście dni uwarunkowanych różnymi sytuacjami, dlatego też klubowa strona w zakładce:
Pieczątka Korony Gór Polski – gdzie? zawiera listę alternatywnych miejsc z pieczątką
potwierdzającą zdobycie szczytu. Przypominamy, że nie jest to pieczątka Korony Gór Polski,
a miejsca które odwiedzamy: sołtysa, sklepu, muzeum, punktów IT, itp. 

SKALNIK i ŁYSICA
W ostatni weekend 24 i 25 czerwca nasi
klubowicze zamontowali nowe pieczątki na
Łysicy i Skalniku.  Wzór pieczątki na Łysicy
jest nieco inny niż poprzedni, co na pewno
zainteresuje kolekcjonerów pamiątkowych
stempli. Za zaangażowanie w sprawy
klubowe i szybki montaż składamy
serdeczne podziękowania.
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Redakcja

�NIEŻKA

Karkonoski Park Narodowy informuje, że od 28
czerwca 2022 roku obowiązuje jednokierunkowy
ruch na Śnieżkę. Szlakiem czerwonym i czarnym
tzw. Zakosami tylko podchodzimy. Droga
Jubileuszowa, czyli szlak niebieski, to nadal szlak
dwukierunkowy. Rozwiązanie ma usprawnić ruch
na szczyt, który w miesiącach letnich jest
wyjątkowo duży. Zostały również zamontowane
siatki chroniące przed wydeptywaniem alpejskie
murawy i unikatowe wysokogórskie zespoły
roślinności. 

MOGIELICA
W marcu br. pojawiły się pierwsze informacje o budowie nowej
stalowej wieży widokowej na szczycie najwyższego szczytu
Beskidu Wyspowego Mogielicy. Prace miały ruszyć w kwietniu lub
maju. Drewniana wieża była zamknięta od wielu lat, gdyż groziła
zawaleniem. 
Z pewnym opóźnienie, ale doczekaliśmy się prac remontowych
na szczycie Mogielicy. Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas wycieczek na ten szczyt. 

UPAŁY I RYZYKO BURZ 
Wyruszając w góry pamiętajcie o zabraniu ze sobą
dużej ilości wody, nakrycia głowy i apteczki, a w niej
folii NRC. Przy wysokich temperaturach nie trudno o
udar słoneczny czy też zasłabnięcie. 
Monitorujcie prognozę pogody i nie lekceważcie
informacji o burzach.
Lasy Państwowe zwracają uwagę na panującą
suszę w lesie, ściółka jest bardzo sucha i coraz
częściej dochodzi do pożarów.

Planując górskie wycieczki warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi szlaku, którym
będziemy wędrować. Parki Narodowe na swoich stronach na bieżąco informują o wszystkich
zmianach, zamkniętych szlakach, remontach, a nawet o pogodzie. 

https://www.facebook.com/KarkonoskiParkNarodowy/?__cft__[0]=AZVLnpE5_IYpnCLABQGBUtQK2xtbotpJ9CCT9tkv-AFx7J9eRAWCUEkXAWYWT6Ql9KktHJFNpXl-Nwl8V0EmnpJp5ed2zGes-FtYsQeAam8oEIGvGeVk-aF4EiCklwZwumQtguS-oDBYumleYMbymKye9Rx9cSGsAaIOaknMTyNb62ffuXKxH7HquMMhMgZkQY0&__tn__=-UC%2CP-R


Labirynt - kolorowanka
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Wędrując z rodzicami po górskich szlakach na pewno nie raz udało Wami się dotrzeć na szczyt
z wieżą widokową, z której to mogliście podziwiać całą okolicę. Jedną z takich wież
wybudowano wiele, wiele lat temu na Biskupiej Kopie i jest to wieża murowana, a drugą na
Wielkiej Sowie. 
Już na 10 szczytach należących do Korony Gór Polski znajdują się wieże widokowe, niektóre
są drewniane, inne murowane albo z metalu. Wieża na Śnieżniku jest jeszcze w trakcie
budowy, a na Mogielicy zamknięta, gdyż wymaga remontu. 

Twoim zadaniem jest odnaleźć właściwą drogę do wieży, 
a następnie pokolorować obrazek. 
Zaproś do zabawy rodziców.

Powodzenia !!!



Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo:
4. Nieczynna kopalnia kwarcu na szlaku z Rozdroża pod Zwaliskami w kierunku Wysokiej Kopy
5. Przełęcz, która oddziela wschodnią część Gór Izerskich od Karkonoszy
6. Wysoki na 1058 m n.p.m.
8. Na naleśniki do chaty ...
10. Niewielka rzeka w Jakuszycach wpadająca do dorzecza Odry i Bobru
11. Hala uważana powszechnie za polski biegun zimna

Pionowo:
1. Źródło zlokalizowane pomiędzy szczytami Tłoczyna i Kowalówka, prawdopodobne miejsce
    kultu Flinsa
2. Kwitną wczesną wiosną w rezerwacie w Górzyńcu
3. Dzielnica Szklarskiej Poręby z najwyżej położoną stacją kolejową w Polsce
7. Ptak objęty ochroną na obszarze natura 2000 "Góry Izerskie"
9. Skały na brzegu rzeki Kamiennej znajdujące się na wysokości 718 m n.p.m.
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Rozwiązanie:



ZAGADKA NUMERU
 Ślęża

Wyniki konkursu 
z numeru 15/2022

Zwyciężą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 15/2022

Krzyżówka z hasłem: RADZIEJOWA
Poziomo: 1. Obidza, 4. Tylicka, 6. Nadpopradzka, 8. Głuszec, 9. Jaworki, 10. Baniska
Pionowo: 2. Dunajec, 3. Eliaszówka, 5.,Magóry, 7.Przehyba 

 

Labirynt
zgubiony plecak



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 maju dołączył:

Dom Pracy Twórczej Muchomorek
w Kamionkach koło Pieszyc


