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To już kolejny raz, kiedy w okresie wakacyjnym
wydajemy jeden łączony numer miesięcznika KGP.
Od września wracamy do comiesięcznego
wydawania kolejnych numerów naszej klubowej
gazety górskiej. 
Cieszy nas niezmiernie fakt, że tak dużo osób nie
mogąc się doczekać kolejnego numeru pisało do
nas w tej sprawie. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić
swoją opowieścią o wędrówkach po szczytach KGP
to serdecznie zapraszamy do kontaktu na:
redakcja@kgp.info.pl
Klubowa Gazeta Podróżnicza KGP jak zawsze
przygotowywana jest przez klubowiczów dla
klubowiczów zupełnie nieodpłatnie. Jest to
miesięcznik, w którym publikujemy artykuły
opowiadające historie górskie członków Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski. Nieraz są to
naprawdę niezwykłe przygody, które zostały
uwiecznione właśnie w naszym klubowym piśmie. 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

Może ktoś z Was uczestniczył lub słyszał o
Bieszczadzkim Festiwalu Podróżniczym? Jeżeli nie,
to koniecznie przeczytajcie wywiad numeru, czyli
rozmowę Asi z Ulą Wałachowską organizatorką
tego wydarzenia. Jaro tym razem zabierze Was na
Rysy od słowackiej strony Tatr. Pamiętacie może
wywiad z Anią Szczepańską, który ukazał się kilka
numerów wcześniej? Teraz Ania napisała swój
własny artykuł, w którym zabierze nas na
Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. Przeczytajcie jej
historię - naprawdę warto. Maciej, który wędruje po
górach nie korzystając z samochodu, zabierze Was
w Beskid Wyspowy na Mogielicę. Zobaczcie jak
przygotował się do tej wyprawy. 
Znajdziecie w tym numerze również relację z naszej
wakacyjnej Loży Zdobywców, która odbyła się w
Gorlicach. Serdecznie zapraszamy Was do
przeczytania całego pisma. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 17

Rysy z Popradskiego Plesa
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POPRADSKIE PLESO

  No i stało się. Przed nami szczyt, który wielu
zdobywców Korony Gór Polski uważa za
najtrudniejszy, a na pewno najważniejszy w całej
Koronie. Rysy – najwyższy szczyt polskich Tatr i
najwyższy szczyt w Polsce. Jeśli jest to Wasze
pierwsze wejście, polecam zaplanować je od
słowackiej strony, ponieważ jest kilka zalet tej trasy.
Po pierwsze – jest ona krótsza niż z Palenicy
Białczańskiej z polskiej strony. Po drugie – jest
mniej sztucznych ułatwień, czyli klamer, drabinek i
łańcuchów. Jest tylko jedno takie miejsce poniżej
Chaty pod Rysmi, ale jest bardzo dobrze
ubezpieczone z dwukierunkowym ruchem, tak że
nie powinniście mieć w tym miejscu problemu.
Samo podejście na kopułę szczytową jest także
mniej eksponowane. W zasadzie poza samym
szczytem mało tu przepaścistych miejsc.
Dodatkową zaletą tej trasy, szczególnie w upalne,
letnie dni, jest fakt, że jeśli wyjdziecie odpowiednio
wcześnie to większość trasy pokonacie w cieniu
rzucanym do południa na szlak przez okoliczne
skały. No i oczywiście ogromny atut w postaci
schroniska niedaleko szczytu, zbawiennego
podczas załamania pogody, czy naszej
niedyspozycji.

PARKING POD POPRADSKIM PLESEM

  Wiele osób pytało mnie, o której godzinie najlepiej
„startować” na Rysy. Oczywiście jak najwcześniej.
Po pierwsze, jeśli jedziecie własnym samochodem,
to zaparkujecie wyżej, może nawet przy samych
torach „elektryczki”, co skróci Wam podejście.
Dodatkowy aspekt, na który już zwracałem
wcześniej uwagę, to temperatura. Wczesnym
rankiem również jest mniej turystów, co jest bardzo
ważne przy dojściu do drabinek poniżej Chaty pod
Rysmi. Tam potrafią się robić całkiem spore korki
zarówno do góry jak i w dół. Moje doświadczenia z
kilku wejść tą drogą są takie, że najlepiej przed
10:00 już być poniżej tych drabinek. O tej porze na
szczyt w sezonie wakacyjnym dosłownie „walą
tłumy”. Poza tym fajnie być na szczycie wcześnie i
może nawet uda się Wam mieć choć na chwilę
Rysy na wyłączność. Poruszę tu jeszcze jedną
zaletę wczesnego wychodzenia w góry.
Zdecydowana większość burz w Tatrach ma
miejsce w godzinach popołudniowych.
  Ale póki co mamy piękny sierpniowy poranek, koło
5:00 rano, jeszcze lekka szarówka, ale już powoli
widać rodzący się piękny, pogodny dzień.
Startujemy oczywiście z parkingu w Popradskim
Plesie. 



Przy okazji odpowiem na kolejne pytanie, które
często zdajecie na naszym forum. Co jeśli przyjadę
kiedy jeszcze nie ma obsługi parkingu? Nic – po
prostu zostawiacie samochód a zapłacicie po
powrocie. Nie wiąże się to z żadną karą, ani
dodatkową opłatą. Powoli ruszamy do góry
asfaltową drogą, niebieskim szlakiem. Miejscami
jest trochę stromo, ale idzie się wygodnie, tym
bardziej, że jeszcze towarzyszy nam chłód poranka.
Bez większych problemów, ale też i bez większych
widoków dochodzimy do rozejścia szlaków przy
Popradskim Plesie – Popradskiej Polany. Ten
odcinek zajmuje około 1 godziny i 15 minut. Tu
znajdziecie również różnego rodzaju przygotowane
do transportu do Chaty pod Rysmi towary z
informacją, że za wniesienie odpowiedniej ich ilości
czeka Was darmowa herbata w schronisku. 

POPRADSKA POLANA
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Droga zmienia diametralnie swój charakter na
bardziej górski, choć początkowo wiedzie po prawie
płaskim terenie. Po około 30 minutach dochodzimy
do Rozejścia Pod Żabim Potokiem i skręcamy na
szlak czerwony, którym zaczyna się już prawdziwe
podejście stromymi zakosami. Po około 350
metrach w pionie szlak wypłaszczy się i poprowadzi
malowniczym terenem wzdłuż Żabich Jezior
Mięguszowieckich.

ROZEJŚCIE POD ŻABIM POTOKIEM

ŻABIE JEZIORKA MIĘGUSZOWIECKIE (2)

ŻABIE JEZIORKA MIĘGUSZOWIECKIE (1)
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  Jeszcze chwila stromego podejścia i dochodzimy
do progu skalnego, przez który prowadzi system
drabin, łańcuchów i podestów. Jak już
wspomniałem warto być tu wcześnie, żeby uniknąć
zatorów. Jest to moim zdaniem najtrudniejszy
odcinek naszej wędrówki. Bez obaw – spokojnie
jest to do przejścia, choć oczywiście należy
zachować ostrożność i uwagę. Podobnie na
końcowym podejściu do Chaty Pod Rysmi. Tu z
kolei często mocno wieje. 

SZTUCZNE UŁATWIENIA PONIŻEJ 
CHATY POD RYSMI

Chata Pod Rysmi, ze swą słynną sławojką nad
przepaścią to miejsce, gdzie podbijemy nasze
książeczki i ruszymy na ostatni odcinek trasy. Tu,
nawet jeszcze w lipcu, możemy natrafić na płaty
śniegu, ale ścieżka jest dość szeroka a stok niezbyt
stromy. Po prawej stronie wznosi się dumnie
Wysoka, a my skręcamy w lewo, uważnie
wypatrując szlaku, gdyż łatwo to zejść z traktu i
wejść w dość trudny teren, szczególnie w okolicy
Przełęczy Pod Wagą. Po zejściu na przełęcz
rozpoczyna się końcowe podejście pod szczyt. Tu
już panuje pełna improwizacja. Nie ma wyraźnie
wyznaczonej ścieżki podchodzimy więc szerokim
piargiem, walcząc z osuwającymi się kamieniami i
rumoszem skalnym.

Po prawej znajduje się nieco wyższy wierzchołek
słowacki, my kierujemy się w kierunku polskiego
wierzchołka z charakterystyczną skrzynką i
okrągłym znakiem końca szlaku. Również tu warto
być wcześnie ze względu na dość dużą ilość
turystów.

SZCZYT RYSÓW (POLSKI WIERZCHOŁEK)
 

SŁYNNA SŁAWOJKA NAD PRZEPAŚCIĄ
 

CHATA POD RYSMI
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  Północno-zachodni wierzchołek Rysów (2499 m
n.p.m.) to najwyżej położony punkt w Polsce, co
czyni go jednym ze szczytów Korony Gór Polski
oraz Korony Europy. Co ciekawe, aż 27 innych
szczytów w całych Tatrach jest wyższa od Rysów. Z
drugiej strony polski wierzchołek Rysów jest
najwyższym szczytem w całych Tatrach, na który
prowadzi znakowany szlak turystyczny. Widok
rozpościerający się z Rysów wynagradza wszelkie
trudy trasy.

PANORAMA ZE SZCZYTU RYSÓW
 

SZCZYT RYSÓW (POLSKI WIERZCHOŁEK)
WIDZIANY Z ODDALI

 

  Panorama z Rysów obejmuje ponad 100
tatrzańskich szczytów, kilkanaście stawów, wiele
dolin oraz sięgające horyzontu połacie polskich i
słowackich równin. Szczególnie imponujące
wrażenie robią pobliskie Ciężki Szczyt, Wysoka,
Ganek i Gerlach – najwyższy szczyt Tatr. Za nimi
znajdują się odległe słowackie szczyty Tatr
Wysokich – m.in. Łomnica, Lodowy Szczyt i
Sławkowski Szczyt. Po polskiej stronie patrzymy z
góry na wciąż groźne Mięguszowieckie Szczyty.
Pięknie prezentuje się też pozostała część Tatr
Wysokich i Zachodnich. Widok rozpościera się na
całe Podhale, a po stronie słowackiej na wielkie
połacie równin Liptowa i Spiszu. Przy dobrej
pogodzie można dostrzec Beskidy, Pieniny, a
nawet kominy odległego Krakowa.
Co więcej, panorama z Rysów jest najbogatsza w
Tatrach – wliczając w to ich najwyższe szczyty.
W powszechnym przypuszczeniu Rysy wzięły swą
nazwę od długiego żlebu, który opada spod
Przełączki pod Rysami równolegle do polskiego
szlaku. Żleb ten przypomina swym kształtem długą
rysę. Szczególnie widoczne i szczególnie groźnie
wygląda ona ze szlaku na Mięguszowiecką
Przełęcz Pod Chłopkiem.

RYSY Z DROGI NA PRZEŁĘCZ POD CHŁOPKIEM
 



  Kiedy pierwszy raz spojrzałem na Rysy z
Kazalnicy, to gdyby nie fakt, że wcześniej wszedłem
już na nie kilka razy, powiedziałbym, że ta trasa jest
nie do przejścia dla zwykłego turysty.
  Nazwa szczytu pochodzi najprawdopodobniej
jednak od wyżłobionych zboczy Niżnych Rysów,
Żabiego Mnicha i Żabiego Szczytu Wyżniego. Z
tego powodu góry te zostały ochrzczone wspólnie
mianem “Rysy”. Później nazwą tą zaczęto określać
wyłącznie dzisiejsze Rysy.
   Przed nami zejście. Należy zachować ostrożność,
ponieważ podejście i przebywanie na wysokości
powyżej 2000 m.n.p.m. skumulowały zmęczenie.
Nietrudno o poślizgniecie się czy potknięcie, a
przed nami jeszcze kilka godzin wędrówki.
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P.S. Ponieważ moim zdaniem wejście od strony polskiej jest
bardziej atrakcyjne, choć dłuższe i wymagające większego
doświadczenia tatrzańskiego oraz obycia  z łańcuchami i
ekspozycją, w następnym artykule chętnych zabiorę na szczyt
Rysów właśnie tą trasą. Przygotujcie się więc dobrze.

Legenda głosi, że przekrzywiony wierzchołek Krywania powstał, gdy w górę uderzył przelatujący nad
Tatrami anioł, który tak bardzo zapatrzył się na piękno gór, że nie zauważył szczytu.
Dolinka Wantule pokryta jest ogromnymi odłamkami skalnymi. Według legendy powstały one w wyniku
lawiny kamiennej, która zeszła na wypasających tu juhasów po tym, jak odmówili pomocy żebrakowi.
Według legend niegdyś najwyższym szczytem Tatr był Sławkowski Szczyt. Góra miała mierzyć ponad
2700 m i utracić ze swej wysokości prawie 300 m w 1662 roku w wyniku trzęsienia ziemi.
Według legend w średniowieczu w Dolinie Kościeliskiej miała miejsce wielka bitwa z Tatarami. Dolina
miała przyjąć nazwę od kości poległych tu najeźdźców.
Według legendy pewien mnich z Czerwonego Klasztoru skonstruował latającą maszynę i przyleciał na
niej nad Morskie Oko. Bóg ukarał go jednak za igranie z prawami natury, zamieniając w skałę, dziś
nazywaną Mnichem.
Legenda mówi o tym, że Giewont był dawno temu dzielnym rycerzem, który przysiągł bronić swojej
rodziny przed niebezpieczeństwem. Pewnego razu król Mróz chciał porwać jego siostrę Osobitę, młody
wojownik nie dopuścił do tego, co bardzo rozgniewało króla, wraz ze swoją kochanką Zimą postanowili
go ukarać i zamienili w skałę.

Tatrzańskie legendy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WARIANT TRASY:
Uwaga: 
Podany czas przejcia 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

PANORAMA TATR SŁOWACKICH



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską 
wędrując  w  Tatrach Wysokich

uzyskasz do 20% zniżki na noclegi.
Podczas górskich wędrówek skorzystaj 

z obiektów rekomendowanych przez klub.
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Apartamenty Inny Świat - Zakopane
Ośrodek Wypoczynkowy Helena -

Zakopane
Willa Maciejka - Trybsz

Dom Wypoczynkowy Koliba - Białka
Tatrzańska

Domki Korona Gór - Białka Tatrzańska

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


Wyjątkowe miejsca 
na mapie południowej Polski
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Korona Gór Polski to niezapomniane wędrówki po
górskich szlakach, które dla większości z nas wiążą
się z poszukiwaniem dobrej bazy noclegowej.
Ideałem byłoby miejsce, z którego na wędrówkę
można wyruszyć bez dodatkowego
przemieszczania się samochodem, położone  w
ciekawej okolicy. 
W ubiegłorocznym, wrześniowym numerze
miesięcznika przedstawiliśmy wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród naszych klubowiczów, z
której bezsprzecznie wynikało, że najważniejszym
kryterium doboru bazy noclegowej jest bliskość
szlaków. Trudno nie zgodzić się z taką opinią.
Myślę jednak, że równie ważny jest klimat miejsca,
w którym wypoczywamy po trudach całodziennej
wędrówki.

Dom Pracy Twórczej Muchomorek w Górach
Sowich to jedno z takich miejsc, które w ostatnim
czasie dołączyło do Programu Klubowej Karty
Górskiej obiektów rekomendowanych przez klub, a
jego właścicielką jest nasza klubowiczka. Klimat
tego miejsca jest niepowtarzalny.

Sielska Dolina pod Ślężą to kolejny obiekt
noclegowy, którego właścicielem jest nasz
klubowicz, oficjalny Zdobywca Korony Gór
Polski. I choć nie wyruszymy stąd bezpośrednio na
górski szlak, poczujemy się jak w rodzinie.

Takich wyjątkowych miejsc noclegowych na mapie
południowej Polski, których właścicielami są nasi
klubowicze, w bazie obiektów rekomendowanych
przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski, jest
znacznie więcej.

Przewodnik Turystyczny KORONA GÓR POLSKI
wydawnictwa Compass, który właśnie ukazał się na
księgarskim rynku, wśród wielu niezbędnych
informacji posiada również kod QR pomagający
wyszukać odpowiedni nocleg w najbliższej okolicy
szczytu.
Wystarczy zeskanować kod i wybrać obiekt
spełniający nasze oczekiwania. Można skorzystać z
formularza kontaktowego lub też przekierowując się
na stronę obiektu skontaktować bezpośrednio w
właścielelem. 



W połowie sierpnia do naszego Program Klubowej
Karty Górskiej dołączył kolejny obiekt noclegowy
zarządzany przez naszego klubowicza.

Na Słonecznej to domek w Beskidzie Śląskim. Dla
wytrawnego turysty wyruszenie na szczyt
Skrzycznego bezpośrednio z miejsca noclegowego
nie powinno stanowić problemu. Gościnność
naszego klubowicza i niecodzienna atmosfera na
długo pozostaną w pamięci.

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

JP

11

KLUBOWA KARTA GÓRSKA 

Z KODEM RABATOWYM:
OBIEKTYREKOMENDOWANE 

DO KOŃCA ROKU 20% TANIEJ

KOD RABATOWY
KOD RABATOWY2020%%



Kilkumiesięczne przygotowania 
imprezy przyniosły skutek. Po 
raz drugi w historii Korony 
Gór Polski dokonaliśmy 
wspólnie tego wyczynu. 
Wspaniałe zaangażowanie 
koordynatorów, uczestnictwo 
tak dużej grupy klubowiczów 
sprawiło, że ten dzień przejdzie 
do historii Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. 
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XXV- LECIE 
Korony G�r Polski

Spotkanie w dniu 20 sierpnia w samo południe na
wszystkich szczytach KGP stało się faktem. Można
powiedzieć, że o mały włos, a nie udałoby się tego
dokonać ze względu na niesprzyjające prognozy
pogodowe. Jeszcze na dzień przed jubileuszowym
wejściem na szczyty prognozy nie dawały nam
złudzeń i wskazywały na potężne ulewy jakie miały
się pojawić od sobotniego poranka. Wielu z nas tej
nocy nie mogło usnąć nasłuchując, czy deszcz
uderza o parapet czy jeszcze nie.
Sobotni poranek okazał się łaskawy, matka natura
zmieniła zdanie i postanowiła przesunąć opady na
popołudniową porę. Już na porannych prognozach
widniały zupełnie inne informacje, które pozwoliły
nam we wszystkich pasmach górskich podjąć
decyzję o wyruszeniu na szlaki. Tym samym w
samo południe stanęliśmy na wszystkich 28
szczytach Korony Gór Polski jednocześnie.
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Góry Świętokrzyskie - Łysica Masyw Ślęży - Ślęża

Góry Kaczawskie - Skopiec Góry Bardzkie - Kłodzka Góra

Będziemy wspominać te poszczególne spotkania
przez lata. Wierzę, że wspomnienia przyniosą Wam
szczery uśmiech na twarzy. Wspólne spotkania na
wszystkich szczytach zdecydowanie powinny się
odbywać częściej niż raz na pięć lat. Jeżeli myślicie
podobnie to dajcie znać w komentarzu pod postem
promującym ten numer miesięcznika na klubowym
fanpage-u. 
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Góry Opawskie - Biskupia KopaGóry Wałbrzyskie - Chełmiec

Góry Bystrzyckie - JagodnaRudawy Janowickie - Skalnik

Góry Kamienne - WaligóraBeskid Mały - Czupel

Góry Stołowe - Szczeliniec WielkiBeskid Makowski - Lubomir
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Góry Złote - Kowadło Beskid Niski - Lackowa

Góry Sowie - Wielka Sowa Pieniny - Wysoka

Góry Orlickie - Orlica Góry Bialskie - Rudawiec

Góry Izerskie - Wysoka Kopa Beskid Wyspowy - Mogielica
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ŁuL

Beskid Śląski - Skrzyczne

Gorce - Turbacz

Beskid Sądecki - Radziejowa

Bieszczady - Tarnica

Masyw Śnieżnika - Śnieżnik Karkonosze - Śnieżka

Tatry - RysyBeskid Żywiecki - Babia Góra



Wywiad numeru
Rozmowa z Ulą Wałachowską, organizatorką

Bieszczadzkiego Festiwalu Podróżniczego "Szałas", 
o życiu pełnym pasji, realizacji marzeń i planach na przyszłość 
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W ostatnim roku uczestniczyłam w dwóch
festiwalach podróżniczych, w prestiżowym
Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju i
klimatycznym, niewielkim w Sulęcinie. Niestety
nie mogłam przyjechać do Ciebie, choć bardzo
mi zależało. Jaki jest Twój festiwal?
- To jest bardzo kameralny festiwal, maksymalnie
dla 40 - 50 osób widowni. Nie chciałabym, aby był
dla 200, 300 czy 500 osób. Festiwal jest bardzo
mocno połączony interaktywnie z widownią, która
bardzo fajnie reaguje. To nie jest stricte prelekcja, a
rozmowa z widownią, pytania, zabawa. Prelegent,
który  prowadzi  prelekcję  ma  cały  czas  kontakt  z 

widzami. Mamy przygotowaną wspólną salę,
poczęstunek. Nasi goście, a także mieszkańcy,
mają możliwość porozmawiania w kuluarach z
naszymi prelegentami. Tematy festiwalu są różne, o
podróżowaniu autostopem, poszukiwaniu ruin
Majów, samotnych wędrówkach w dżungli, o
nurkowaniu ... Tak, aby każdy mógł coś dla siebie
wybrać.
Te prezentacje trwają około 6 godzin, od 15:00 do
nawet 23:00, oczywiście z przerwami. Do południa
jest czas na pokazanie Bieszczad. Jesteśmy na
terenie gminy Lesko, więc pokazujemy też różne
ciekawostki i mniej znane miejsca w gminie.

Ula Wałachowska
na co dzień niepoprawna optymista chcąca
naprawić cały świat
właścicielka Biura Podróży Dzikie Bieszczady

organizatorka m.in. Bieszczadzkich Festiwali
Podróżniczych "Szałas",   a także  Zlotów
Podróżniczek
przewodniczka beskidzka
podróżniczka, zwiedziła m.in. Japonię, Indie,
Koreę, Kubę i Meksyk
pasjonatka himalaizmu
prowadzi swojego bloga „Ulek w podróży”, na
którym publikuje zdjęcia, doradza i opisuje
wrażenia z podróży
członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

      oraz Osady Podróżnika w Hoczewiu 

http://www.ulekwpodrozy.pl/


Prelegentami festiwalu są osoby znane na
całym świecie. Z pewnością nie łatwo jest
zaprosić takie osobistości, jak Krzysztof
Wielicki, Adam Bielecki. Tobie się to udaje. Jak
to robisz i skąd czerpiesz pomysły?
- Osada Podróżnika to idealne miejsce do robienia
festiwali. Mam bzika na punkcie himalaizmu, więc
dla mnie kluczową osobą musi być jakiś himalaista,
stąd też na pierwszym festiwalu był Adam Bielecki,
Łukasz Łagożny, w tym roku Krzysztof Wielicki i
Bartek Malinowski. Element najwyższych gór na
świecie musi być, więc wyszukuję sobie takie
perełki. Adam Bielecki, Krzysztof Wielicki mają
swoich menagerów i najpierw jest kontakt z nimi.
Są podróżnicy, do których do dzisiaj nie udało mi
się dotrzeć, a też na pewno chciałabym ich gościć u
siebie. Czasem prelegentów kojarzę z innych
festiwali, podpytuję kogo warto zaprosić, a czasami
ktoś mi wpadnie na Facebooku czy Instagramie. 
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Mnie samej sprawia radość to, że mogę spotkać się
z tymi ludźmi, posłuchać opowieści Krzysztofa
Wielickiego czy Adama Bieleckiego. To coś
fantastycznego, gdy opowiadają jak to jest tam w
Himalajach, gdzie ja nigdy nie będę. Posłuchać
pozostałych podróżników, ich historii, wymienić
doświadczenia.
Uczestnikami festiwalu były osoby, które u nas
mieszkały, sporo osób było przyjezdnych, a także
naszych znajomych. Były dwie panie, które
przychodziły do nas piechotą z hotelu oddalonego
około 3 km od Osady Podróżnika.
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Początkowo myślałam, że tematem rozmowy
będzie wyłącznie II Bieszczadzki Festiwal
Podróżniczy „Szałas”. Nie można jednak
pominąć tego wszystkiego co przez cały rok
dzieje się w Osadzie Podróżnika. Są koncerty,
stand-up, konkursy, przepyszna kuchnia
regionalna i nie tylko.
- W kwietniu mamy Zlot Podróżniczek, to jest taka
moja kultowa już impreza. Do Osady na 3-4 dni
przyjeżdżają dziewczyny z całej Polski, po to żeby
się spotkać, one nie znają się zupełnie. Zwiedzamy,
bawimy się, opowiadamy. Wiek dziewczyn nie ma
znaczenia, są dziewczyny, które nigdy nie chodziły
po górach, które nie mają doświadczenia. Kondycja
nie jest wyznacznikiem. Mamy za sobą 2 takie
zloty.
Obecnie w Osadzie Podróżnika mamy całą grupę
Hiszpanów, Rumunów, Francuzów i Włochów, całą
mieszankę kulturową. A w międzyczasie mamy
kolonie i swoje zajęcia w Biurze Podróży Dzikie
Bieszczady. Jesteśmy organizatorami kolonii dla
dzieci z całej Polski.

Będąc w Bieszczadach w czasie pandemii
miałam okazję być w Osadzie Podróżnika. To
był czas, gdy wszystkie noclegi były
pozamykane. Wyludniona Osada zrobiła na
mnie niesamowite wrażenie. Śliczne domki
wkomponowane w piękny krajobraz.
- Dużo jeździłam po świecie z mężem, teraz i
synkiem. Bardzo często nocowaliśmy w hostelach.
Jestem zakochana w hostelach, do których
przyjeżdżają „plecakowcy”, z całego świata.
Wieczorami siedzi się i rozmawia we wszystkich
językach świata. Chciałam taki hostel otworzyć. W
Bieszczadach hostel nie ma racji bytu, może w
Warszawie, Krakowie ... Prowadząc biuro podróży
chcieliśmy mieć swoją bazę noclegową i tak to się
połączyło. 



Domki przystosowane są pod grupy, mamy pokoje
2 osobowe z łazienkami, ale można dostawić łóżko,
pokoje są duże. Nie ma takich domków w
Bieszczadach. Zazwyczaj są domki z dwiema
łazienkami, a u nas jest ten komfort, że każdy pokój
ma swoją łazienkę.

W przyszłorocznych, czerwcowych planach jest
już organizacja III Bieszczadzkiego Festiwalu
Podróżniczego „Szałas”?
- Na pewno będzie kolejny festiwal. W pierwotnym
założeniu festiwal miał być w listopadzie, natomiast
pandemia pokrzyżowała nam plany i musieliśmy
festiwal przenieść na czerwiec. Poszliśmy za
ciosem i następny festiwal zrobiliśmy również w
czerwcu. Bijemy się jednak z myślami czy kolejny
festiwal to będzie również czerwiec czy może
będzie to bliżej października lub listopada, jeszcze
nie podjęliśmy decyzji. Festiwal nadal będzie
bardzo kameralny, 7-8 prelegentów. I znowu
będziemy przenosić się w różne zakątki świata. 
Chciałabym, aby podróżnicy przyjeżdżali tu,
poznawali to miejsce, może kiedyś ci podróżnicy
będą przyjeżdżać do nas, do Osady, na
wypoczynek.
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Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP



W krainie kredki 
i pędzla
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Marcel, lat 7

W wakacyjnym numerze naszego czasopisma mamy przyjemność przedstawić wyjątkowy rysunek Marcela
z wycieczki w Góry Opawskie. Marcel niedawno ukończył 7 lat i jego dziecięcym marzeniem jest polecieć w
kosmos. Razem z całą rodziną mieszka w Bydgoszczy. O pięknych polskich górach często opowiada mu
dziadek pokazując stare fotografie.
Marcelowi najbardziej podobają się góry z wieżami widokowymi, bo wtedy jest bliżej kosmosu.

 W górach jak w chmurach ...

Redakcja

praca wykonana kredkami 

Dziękujemy za przesłany rysunek!

Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy. W każdym numerze klubowej gazety publikujemy 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
Weekendowa wyprawa na Szczeliniec Wielki

i obłędne Błędne Skały 
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Do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski zapisałam
się z początkiem tego roku.
Góry kocham chyba od zawsze. Na kilku szczytach
z Korony, zwłaszcza tych większych i bardziej
popularnych byłam, zanim zaczęłam zdobywać
Koronę Gór Polski. Po przystąpieniu do Klubu,
postanowiłam poszczególne szczyty zdobyć po raz
drugi, czy kolejny, ale już w nieco inny sposób.
Teraz poza samym zdobywaniem ,,zaliczaniem,,
szczytów, staram się dostrzegać inne walory
towarzyszące, takie jak otaczająca przyroda
(roślinność, zwierzęta), obiekty turystyczne, czy
inne atrakcje. Staram w pełni delektować górską
atmosferą danego regionu.

Tak więc realizując projekt zdobycia całej Korony
Gór Polski, w jeden z majowych weekendów
wybrałam się wraz z przyjaciółką Moniką z lat
licealnych na wyprawę w Góry Stołowe.
Był to autokarowy wyjazd z jedną z grup,
organizującą weekendowe wypady.
Głównym celem wyprawy był Szczeliniec Wielki
(919 m n.p.m.), który jest jedną z największych
atrakcji turystycznych Sudetów. Zajmuje on 21
miejsce na liście pod względem wysokości w
Koronie Gór Polski. Nie jest to zbyt wysoki i
wymagający szczyt, jednak walory jakie tam panują
zasługują  na szczególną uwagę.
Po całonocnej podróży, wczesnym rankiem
udaliśmy się od razu na szlak. Początek naszej
wędrówki, to Polana YMCA przy szosie 100
zakrętów, skąd powędrowaliśmy do labiryntu
Błędnych Skał.
Błędne Skały są po prostu obłędne, a panujące tam
labirynty zadziwiają swoją formą. Niektóre skały,
zdają się tam przeczyć prawom grawitacji, a
wszystko to jest wynikiem erozji spowodowanej
przez wiatr i wodę. Można się tam poczuć jak w
baśniowej krainie. Nic dziwnego, że reżyser filmu
,,Opowieści z Narni - Książe Kaspian,, upodobał
sobie właśnie to miejsce i wykorzystał w swojej
projekcji.
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Kolejny etap naszej wędrówki, to ciekawy
krajoznawczy spacer, w kierunku Ostrej Góry, do
tzw. ,,czeskiego zakątka”- Pasterki.Tam mieliśmy
trochę więcej czasu na błogi odpoczynek.
Miejsce to nazywane jest wsią na końcu świata. Z
Pasterki roztaczają się przepiękne widoki na łąki,
pagórki, Szczeliniec Mały i Wielki.
Nie ma tam sklepów, straganów z pamiątkami, ani
zasięgu telefonicznego, są za to sprzyjające
warunki na relaks wśród natury i ciszy. To
wyjątkowo spokojne i ustronne miejsce, mimo że w
bliskiej odległości obleganych i najbardziej
popularnych szlaków Gór Stołowych.

Po odpoczynku, udaliśmy się dość stromym i
forsownym podejściem w kierunku Szczelińca
Wielkiego, głównego celu naszej wyprawy, gdzie
spędziliśmy noc.
Nocleg w Schronisku był niewątpliwie ogromną
atrakcją tej wyprawy. ,,Schronisko na Szczelińcu,,
znajduje się na krawędzi urwiska, z którego
roztaczają się przepiękne widoki na okolicę.
Wieczorową porą, zapanował cudowny i błogi
klimat. Z tarasu przed schroniskiem podziwiałam
przepiękny zachód słońca.
Zawarłam sporo nowych znajomości, odbyłam
wiele ciekawych rozmów z ludźmi nadającymi na
tych samych falach, delektując się grzanym winem i
słuchając gitarowego brzmienia.
Za muzyczny klimat dziękuję koledze Leszkowi,
zwanemu Wiecznym Wędrowcem, który okazał się
dobrą duszą wyprawy i moim ziomkiem z pobliskiej
okolicy.
Tego wieczoru, było tak pięknie, że szkoda było
kłaść się spać, mimo że wszyscy byliśmy bardzo
zmęczeni.
Chociaż warunki schroniskowe nie oferują wielkich
wygód, to nikomu już nie przeszkadzało twarde
piętrowe łóżko, zbiorowa łazienka z kolejką do
prysznica, czy słaby zasięg Internetu.
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Kolejnego dnia wcześnie rano wraz z grupką
uczestników, wstałam skoro świt aby po raz
pierwszy w życiu, w górach podziwiać wschód
słońca w całej swojej okazałości.
W tym celu weszłam na najwyższy punkt
Szczelińca, czyli Tron Liczyrzepy (919 m n.p.m.),
zwanym również Fotelem Pradziada.
Tron Liczyrzepy, to 12-metrowa skała, na którą
można wejść korzystając z metalowych schodów.
Wschód słońca tego poranka okazał się
przepięknym spektaklem, zapierającym dech w
piersiach. To był bezcenny i urzekający widok, który
na długo pozostanie w mojej pamięci.

Po smacznym śniadaniu opuściliśmy Schronisko i
udaliśmy się by przejść szczytowym szlakiem
Szczelińca Wielkiego.
Szlak ten jest bardzo ciekawy i wyjątkowy. Znajduje
się tam kilka punktów widokowych, z których
roztaczają się malownicze krajobrazy.
Przez większość szlaku, prowadzi zadziwiający
Labirynt Skalny, który wiedzie między skałami.
Miejscami przejścia są tak wąskie i ciasne, że z
założonym plecakiem nie można się przecisnąć.
Widoki oraz panujące tam formacje skalne
naprawdę robią wrażenie.
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                    Anna Szczepańska

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

CZEŚĆ GÓROM !
I do zobaczenia na szlaku...

W dalszej części wyprawy, udaliśmy się do
Karłowa, skąd powędrowaliśmy do Fortu Karola,
położonego na zboczu Góry Ptak (841 m n.p.m.),
niedaleko Lisiej Przełęczy. Znajduje się tam
doskonały punkt widokowy na okolicę. Niesamowite
wrażenie zrobiła na mnie Skalna Czaszka. Jest to
skała, która swoim wyglądem przypomina czaszkę i
aż trudno uwierzyć, że to wytwór natury, a nie
fragment szkieletu giganta sprzed wieków.
Miejsce to dopiero w 2021 roku zostało
udostępnione dla ruchu turystycznego i stało się
bardzo popularne wśród wędrowców
odwiedzających ziemię kłodzką.
Końcowy etap naszej wędrówki, to przepiękne i
malownicze Białe Skały, zwane Białymi Ścianami.
Są to wysokie, ponad 30 - metrowe skały
zbudowane z piaskowców o jasnym zabarwieniu.
Swoim kształtem przypominają baszty, mury oraz
skalne wieże.

W czasie tej weekendowej wyprawy, miałam okazje
poznać nie tylko te bardzo popularne szlaki Gór
Stołowych, ale również zobaczyć wiele pięknych i
mniej znanych zakątków Sudetów.
Góry Stołowe zachwyciły mnie swoimi baśniowymi
krajobrazami, fantazyjnymi formami skalnymi oraz
przepięknymi szlakami pośród dzikiej przyrody.
Jestem zauroczona tym miejscem.
Wędrówkę po Górach Stołowych uświetnił nam
przesympatyczny przewodnik sudecki - Marcin,
który przekazał nam ogrom wiedzy i opowiedział
wiele ciekawostek i legend.
Marcinowi dziękuję za pamiątkowy wpis do mojej
książeczki Korony Gór Polski.
A przyjaciółce Monice i pozostałym uczestnikom
wyprawy dziękuję za ten wspólny czas.
Natomiast wszystkich zdobywców Korony Gór
Polski, namawiam do tego, aby nie zdobywać
Korony na czas ,,na wyścigi,, bo wtedy móżmy
przeoczyć wiele pięknych i ciekawych rzeczy.
Zachęcam Was do tego, aby przy okazji
zdobywania samych szczytów, znaleźć czas na
delektowanie się górami, urokami danego regionu,
na poznawanie nowych i ciekawych ludzi oraz
degustacje regionalnych przysmaków...
Ja już nie mogę doczekać się, aby odkrywać i
poznawać nowe, te mniej znane i popularne zakątki
naszych polskich gór.



Z racji tego, że pierwszą swoją Koronę Gór
Polski głównie zdobywałem samotnie to
Mogielica jest właśnie drobnym wyjątkiem od
dotychczasowych samotnych wypraw. 
Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu
Wyspowego, a obserwując ją od strony Jurkowa
robi dość duże wrażenie. Masyw jest obszerny i
zdecydowanie króluje nad okolicą. Beskid
Wyspowy swoją nazwę wziął od charakteru tego
terenu, mianowicie niemalże każda góra w
okolicy wygląda jak osobna wyspa, stąd też
prawie każde przejście za jednym razem kilku
szczytów wiąże się z zejściem prawie do
podstawy góry, a następnie ponowne wspinanie
się na szczyt.  

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

 
 "Rzadko zaś gdzie wznoszą się góry jako odosobnione kopy"

Kazimierz Sosnowski

Do dziś tak naprawdę nie wiadomo kto pierwszy
użył tej nazwy, w każdym bądź razie nazwa
Beskid Wyspowy stała się popularna po II wojnie
światowej. Nie są to też odosobnione przypadki
takich formacji, w Europie jak i na świecie jest
ich bardzo dużo. Niemniej jednak biorąc pod
uwagę charakter tych gór, radzę zwrócić
podczas planowania uwagę na przewyższenia,
zanim zapanujemy dłuższą podróż. 

W wyprawie na Mogielicę (1173 m n.p.m.),
zarówno za pierwszym razem zimą jak i

kolejnym wiosną, zawsze ktoś mi towarzyszył. 

Nazwa prawdopodobnie pochodzi od
słowiańskiego słowa „mogiła”, a to głównie
ze względu na to, że góra ta była miejscem

pochówku ofiar zarazy, topielców czy
samobójców.

Zatem nazwa i historia podań nie nastraja zbyt
miło, ale zapewniam, że nijak się to ma do
uroków tej góry. Na szczycie Mogielicy do
niedawna jeszcze stała drewniana wieża o
wysokości 22 metrów, która obecnie jest już
rozebrana. Na jej miejscu decyzją Urzędu Gminy
w Dobrej ma powstać stalowa konstrukcja o
wysokości 23 metrów. 
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Przekonał się o tym dość dokładnie kolega, który
próbował różnych pozycji odpoczynku, ale
niestety co jakiś czas zjeżdżał z ławki, co w
konsekwencji nie pozwalało na komfortowy
wypoczynek. Dodatkowo od około godziny 5:00
chodzą już ochroniarze, którzy nie pozwalają na
tego typu zachowania. 
No ale nic, po odczekaniu w końcu udało ruszyć
się na płytę dolną dworca autobusowego MDA
Kraków i wyruszyć w kierunku Mszany Dolnej,
gdzie po dotarciu i przemieszczeniu się na drugi
dworzec (w Mszanie można wysiąść na nowszej
części dworca, ale niekiedy, aby ruszyć w dalszą
podróż, trzeba przejść na starą część) skąd
wyruszyłem w kierunku Dobrej. 
W związku z tym, że była to sobota musiałem
wysiąść na przystanku „Dobra Skrzyżowanie” i
pieszo ruszyć w kierunku Jurkowa. Niestety
dostać się do Jurkowa w sobotę, ale i też w
tygodniu nie jest prostą sprawą. W zasadzie w
ciągu tygodnia jeździ jedna linia numer 0145,
która w ciągu roku szkolonego i w dni robocze
wykonuje raptem 7 kursów. Rozkład można
sprawdzić na stronie powiatu limanowskiego. Musiałem się wcześniej troszkę nagłowić i

pokombinować, żeby dotrzeć pod szlak
wejściowy w miejscowości Jurków. Pierwszy etap
to wyprawa z Torunia do Warszawy Zachodniej,
skąd przesiadka w kierunku stacji Kraków
Główny. Bez opóźnień dotarłem do Krakowa,
gdzie trzeba było poczekać około 3,5 godziny na
dalsze połączenie. O tym kiedyś już pisałem, ale
przypomnę historię ławek na dworcu głównym w
Krakowie. Mianowice są one wykonane z
kolorowego plastiku o rożnych kształtach, a żeby
można było się na nich rozciągnąć i wypocząć
należy dość mocno pokombinować, a i tak nie
jest to łatwe.

Po wielu nieudanych przetargach obecnie
możemy mieć wręcz pewność, że nowa wieża
powstanie. Ciekawostką jest również sposób
budowy, gdyż ma ona być montowana przy
użyciu śmigłowca, co znacząco ma skrócić czas
jej wykonania. Osobiście udało mi się jeszcze być
na starej wieży przed jej zamknięciem.
Szczyt Mogielicy to obszar rezerwatu przyrody, a
sama wieża to jest dość znacząca ingerencja
człowieka w naturalny charakter otoczenia, ale
liczę na zachowanie zdrowego rozsądku
projektantów i budowniczych. 
Zresztą nie jest to odosobniony przypadek w skali
kraju i świata. Dodatkowym argumentem, który
może przekonywać, to fakt, że sam szczyt jest
zalesiony i niewiele z niego widać, a z wieży
rozpościera się cudowny widok na Beskidy, ale
też i na piękne Tatry.

Jak już wcześniej wspomniałem na pierwszą
moją wyprawę wybrałem się zimą. 

Decyzja zapadła bardzo szybko, zatem 
szybki zakup biletów no i w drogę.

https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
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Kieruję się w lewo, gdzie zaraz za krótkim
asfaltem pośród zabudowań droga skręca w
polną dróżkę, skąd już szlak prowadzi w las.
Przyjemny, rześki styczniowy spacer rozgrzewa i
nastraja do narzucenia dość dobrego tempa.
Samo podejście nie jest jakoś mocno
wymagające, niemniej, aby dojść do szczytu
pokonuje się przewyższenie ponad 660 m. 
Mniej więcej w połowie drogi dotarłem do polany
Cyrla, gdzie już przywitało mnie pięknie świecące
słońce, co dodatkowo pozytywnie nastraja do
dalszej wędrówki. Za polaną jedno bardziej
strome podejście, potem już ścieżka wciąż pod
górkę, ale dość znośnie. Następnie docieramy
drogą do skrętu niebieskiego szlaku o 90 stopni,
stąd już dość wymagająco trzeba się wspinać. 
Po drodze dołącza zielony szlak prowadzący z
Przełęczy Rydza Śmigłego. Dalej pod górkę i już
kilka chwil i dotarłem na sam szczyt. Po drodze
wspinając się podniosłem głowę w kierunku
szczytu i zamarłem na chwilę, przede mną
pojawił się wielki kudłaty szary pies, który
wędrował z grupką turystów. W tej krótkiej chwili
zanim się zorientowałem przez głowę przeleciały
mi tysiące myśli jak ewentualnie uchronić się
przed atakiem tego stwora. Na szczęście to tylko
pies i to bardzo łagodny.

Chciałoby się tu zostać na dłużej, a nawet
spokojnie posiedzieć i podziwiać, ale kolejni
turyści już chcą wejść na wieżę, zatem pozostaje
mi zejście na dół. Wieża nie była w dobrym
stanie, masę wątpliwej jakości schodów, dziur
oraz widać, że warunki pogodowe nie służyły jej
zbyt dobrze. Po krótkiej przerwie niebieskim
szlakiem schodzę w dół w kierunku miejscowości
Bukówka, a w zasadzie Berkówka, bo tak nazywa
się to miejsce zejścia na przystanek autobusowy,
a sama Bukówka jest nieco dalej w kierunku
miejscowości Szczawa. 
Zanim jednak dotarłem do przystanku, po drodze
zatrzymałem się na dłuższą chwilę na Polanie
Stumorgowej, gdzie dosłownie widok powalił
mnie na kolana. Po wyjściu z lasu ukazał się
piękny widok na Tatry. Na polanie jest kilka
ławeczek, gdzie można było sobie usiąść i
podziwiać ten jakże piękny widok jaki
sprezentowała mi natura. 

Po dotarciu chodnikiem do Jurkowa zaraz 
za mostkiem rozpoczyna się niebieski szlak,

który prowadzi w lewo na Mogielicę
a w prawo na Ćwilin. 

Po dotarciu na szczyt obowiązkowa fotka,
pieczątka no i wspinaczka na wieżę. Z wieży

przepiękny widok, słońce mocno świeciło,
piękny błękit nad całą okolicą. 
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Po około 45 minutach delektowania się widokami
zejście już bez pięknych widoków, ale przyjemny
spacer. Zaraz przy zejściu jest przystanek, skąd
po chwili czekania wsiadam w busa i kieruję się
bezpośrednio do Krakowa.
W Krakowie kupuję na ostanią chwilę bilet w
kasie na Pendolino do Warszawy. Pani z kasy
poinformowała obsługę pociągu, że jeszcze
biegnie do nich spóźniony turysta – sprint z
plecakiem po dworcu w Krakowie wzbudził dość
duże zainteresowanie ochrony. Oczekujący na
peronie kierownik pociągu przywitał mnie
uśmiechem i od razu odgwizdał odjazd. Ja w
pierwszej kolejności kieruję się do Warsu na
posiłek. Docieram do Warszawy, skąd przesiadka
na pociąg "Kochanowski", który przybywa do
Torunia około 23:00 i tym samym zakończyłem
moją pierwszą wyprawę na Mogielicę. 
Wspaniała wyprawa w piękny dość ciepły
styczniowy dzień, który zapamiętam głównie ze
względu na piękne widoki. Próbowałem sobie
przypomnieć skąd jeszcze były takie piękne
panoramy i powiem szczerze, że z Mogielicy jest
jeden z najpiękniejszych widoków na okolice i
moje ukochane Tatry. 

Kolejna wyprawa na najwyższy szczyt Beskidu
Wyspowego była powiązana ze zdobyciem nie

tylko pieczątki na szczycie, ale również ze
zdobyciem sąsiedniego szczytu jakim jest

Ćwilin (1072 m n.p.m).

Tym razem z noclegiem w miejscowości
Chyszówki. Pokoje czyste, wspólna duża kuchnia
oraz przemiła Pani właścicielka, która przy okazji
opowiadała o okolicy jak i też dostarczyła na
śniadanie jajka z własnego chowu. 
Zanim jednak dotarłem do Chyszówek, w Toruniu
w czwartek wieczorem, zapakowałem się w
pociąg do Bydgoszczy, gdzie szybka przesiadka
do Poznania, a następnie do Krakowa, skąd już
pociągiem Przewozów Regionalnych do Rytra, na
zaplanowane wcześniej wejście na Radziejową.
W Krakowie dołączył do mnie kolega z Klubu co
dodatkowo umiliło mi podróż, a w Rytrze kolejna
grupa przyjaciół. O wejściu na Radziejową
pisałem w majowym numerze naszej Klubowej
Gazety Podróżniczej KGP (dla chętnych wciąż do
pobrania https://kgp.info.pl/miesiecznik).



Po zdobyciu Radziejowej, w większym już
składzie, udaliśmy się na nocleg, by w sobotę z
samego rana, po pysznym śniadanku,
wystartować na szczyt Mogielicy. Tym razem
naturalnym miejscem startu jest przełęcz Rydza
Śmigłego (696 m n.p.m.), skąd przy kapliczce i
niewielkim parkingu wchodzimy na zielony szlak
w kierunku szczytu. Na przełęczy jest też
przystanek autobusowy, do którego można w
ciągu tygodnia roboczego dojechać i rozpocząć
wędrówkę. Szlak zielony podobnie jak i niebieski
nie jest jakoś szczególnie wymagający, jak
również nie obfituje w jakieś piękne widoki,
głównie wędrówka polem, lasem. Jedynie w
wyższych rejonach mamy do dyspozycji polanę, z
której można podziwiać widoki na okolicę oraz
piękną wiosenną łąkę pełną przebiśniegów.

Na szczycie spotykamy kilku wędrowców
standardowo posilających się po zdobyciu
szczytu oraz fotografujących się przy
oznaczeniach szczytu, jak i też przybijających
pieczątki w książeczkach. My również przybijamy
pieczątki, posilamy się i czekając na resztę grupy
rozmawiamy z innymi wędrowcami. Niestety
wieża już zamknięta, z informacją o
niebezpieczeństwa z jakim się wiąże wejście na
nią. Po skompletowaniu całej grupy w wesołym
nastroju wybieramy niebieski szlak zejściowy do
miejscowości Jurków, skąd wędrowałem podczas
pierwszej wyprawy. Przypominam sobie ten szlak
i wszystkie trudności jakie spotkałem na nim.
Dość wczesną porą docieramy do zajazdu, gdzie
zaplanowaliśmy krótki postój.

Po chwili z piękną pogodą na niebie ruszamy
już w niepełnym składzie na Ćwilin. Wyprawa

na ten szczyt Beskidu wiąże się 
z pokonaniem przewyższenia ponad 540 m.
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Czyli tak jak już wspomniałem, charakterystyczne
dla tego regionu konieczność wejścia i zejścia do
podstawy góry, a następnie ponowna wspinaczka
na szczyt. Ze szczytu schodzimy tzw. tutejszą
„ścianą płaczu” z Polany Michurowej do
przełęczy Gruszowiec (679 m n.p.m.) i udajemy
się do „Baru pod Cyckiem”, gdzie są serwowane
najlepsze pierogi w okolicy (nie dorównują
pierogom mojej mamy, ale cóż tak to jest ze
smakami dzieciństwa). Nazwa baru jest
nieprzypadkowa, wystarczy spojrzeć na kształt
Ćwilina. Z tego co gdzieś wyczytałem nazwa tego
baru kiedyś była zmieniona na „Pod Śnieżnica”
ze względu na to, że tędy przejeżdżał do Nowego
Sącza papież. Władze uznały, że nie może
przejeżdżać obok tak nazwanej restauracji.



Maciej Jędrzejczak
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CIEKAWOSTKA

Poniżej podaję link do strony rozkładu jazdy powiatu limanowskiego, który jest dość dokładny i
przejrzysty. Zawiera znacząco więcej informacji niż popularna wyszukiwarka ePodróżnik. Oprócz
rozkładu jazdy możecie wyszukać interesujące Was przystanki oraz informacje o przewoźnikach
operujących na tych liniach, co znacząco ułatwia odnajdowanie informacji o szczegółach podróży, ale
też umożliwia kontakt z przewoźnikiem w przypadku wątpliwości. 
 
https://komunikacja.powiat.limanowski.pl

Na deser w niedzielę udaliśmy się wspólnie na
Lubomir ze Schroniska PTTK Kudłacze, skąd już
transport do Myślenic, a dalej busem do Kraków
MDA. Na dworcu oczekiwanie na pociąg do
Skierniewic, skąd przesiadka na pociąg do Kutna,
a następnie oczekiwanie na pociąg
"Kochanowski" do Torunia, gdzie melduję się o
23.29 tym samym kończąc drugą nieco bardziej
rozbudowaną wyprawę zarówno na Mogielicę, ale
też inne szczyty Beskidu Sądeckiego jak i
Makowskiego.

Wyprawę zakończyliśmy z pełnymi brzuchami
pysznych pierogów, pokonując dwa szczyty w

Beskidzie Wyspowym. 

W podsumowaniu całych dwóch wypraw,
zarówno pierwsza zimowa jak i druga wiosenna
były udanymi wyprawami z dobrą pogodą jak i z
możliwością oglądania pięknych widoków.
Pogoda była wręcz idealna, a i towarzystwo
współtowarzyszy dodatkowo umilało wędrówkę.
Sam rejon Beskidu Wyspowego nie jest jakoś
trudno dostępny środkami komunikacji zbiorowej,
oczywiście należy zwrócić uwagę na to czy
wędrujmy w tygodniu czy w weekend oraz czy to
dodatkowo jest rok szkolny. 
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W KLUBOWEJ
KSIĘGARNI

   https://kgp.info.pl/product/korona-gor-polski-przewodnik-gorski
 



BLOGOWY KĄCIK

Uroczo poczciwa nazwa szczytu - no bo czy góra
może nazywać się piękniej niż "wysoka"? Dobra:
może, ale pomijając Śnieżkę? 
Najwyższy szczyt Pienin z jednej strony udało nam
się zdobyć dość przyjemnie, nie odczuwając zbytnio
trudu wejścia. Może to kwestia przyzwyczajenia do
górskich szlaków? 
Wybraliśmy szlak z Palenicy słysząc o jego
malowniczości i był to świetny wybór. Początek w
postaci kolejki linowej ze Szczawnicy to atrakcja
sama w sobie. Wiszenie na metalowej kanapie
kilkanaście metrów nad ziemią robi wrażenie nawet
na osobach pozbawionych lęku wysokości. Bardziej
"ortodoksyjni" górołazi mogą ten dystans pokonać
na własnych nogach. 
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Wszedłszy na właściwy szlak kilka razy mijaliśmy
się ze stadem kóz - becząca atrakcja urozmaica
dość monotonne przejście przez las. Po wyjściu z
niego otwiera się piękny widok na Pieniny i Tatry
Bielskie. Przejście szeroką, trawiastą granią trochę
przypominało nam Bieszczady i wędrówki
połoninami. Słońce na tym fragmencie mocno
dogrzewało, co dziwnie kontrastowało z widokiem
wracających turystów utytłanych w błocie: ci, którzy
wyruszyli wcześniej przecierali reszcie zabłocony
po nocnych opadach szlak. Spokojny spacer
zaprowadził nas do Schroniska pod Durbaszką,
skąd posilenie żurkiem i szarlotką wyszliśmy na
spotkanie naszemu 17. szczytowi KGP.

Wysoka - szlakiem z Palenicy
i metą w Jaworkach



Ponownie zbliżyliśmy się do lasu i znów okazało
się, że leśna część szlaku równa się błotu i
ślizganiu po nim. Pokonaliśmy dość strome, choć
krótkie podejście, a następnie trzykrotnie
napotkaliśmy metalowe schody, które łączyła
dziwna cecha: chyba z pół metrowy pierwszy
schodek. Żeby się na niego wdrapać Doti musiała
oburącz chwycić się poręczy i wciągnąć ("pomoc" w
tym czasie trzaskała zdjęcia). 

Po dotarciu na szczyt tradycyjna sesja zdjęciowa.
Dość długa, bo widoki naprawdę piękne. Widok
Trzech Koron w oddali - cudo. Beztroskę przerwał
grzmot w oddali. Wiedzieliśmy co to znaczy i
momentalnie zebraliśmy do zejścia. Wiele to jednak
nie dało. Zaledwie z 15 minut później deszcz zaczął
padać na całego. W planie mieliśmy powrót przez
Wąwóz Homole, ale od rana słyszeliśmy, że ta
część szlaku ubłocona (=śliska) jest jeszcze
bardziej i że lepiej wrócić tą samą drogą na
Palenicę. Wobec świeżego deszczu nasze obawy
jeszcze wzrosły: skoro wcześniej było ślisko, to przy
takiej ulewie będzie masakra. Potwierdziły to
kolejne mijane osoby na szlaku: od Jaworek przez
Homole tragedia, tak stromo i ślisko. Niedobrze.
Wracać do Szczawnicy - daleko, a coraz częściej
grzmi i zaczyna błyskać. 
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Ryzykować przez Homole? JEŚLI przejdziemy, to w
godzinę. Decyzją przyjaciółki poszliśmy zgodnie z
pierwotnym planem i... słusznie. "Stromość prawie
pionowej skarp" okazała się mocno przerysowana.
Co nie znaczy, że było łatwo, bo deszcz lał
niemiłosiernie, a w pewnym momencie przeszedł w
grad. Przemokliśmy do... wszystkiego w sumie,
mimo że deszcz urwał się gdzieś przy Bazie
Namiotowej pod Wysoką (ok. 600 m od szczytu).
Wyszło słońce, które przyjemnie prowadziło nas z
rękę po Wąwozie Homole, dość znanej pienińskiej
atrakcji. Wbrew części przewodników naszym
zdaniem nie jest to jakieś wybitnie niezwykłe
miejsce, ale jest ciekawe, w pewnym momencie
wąwóz zamykają po bokach strome skały, a szlak
kilkukrotnie przecina pięknie płynący strumień.
Przyjemnie.
Z wąwozu zaskakująco szybko wychodzi się na
ulicę z przystankiem, skąd zabrał nas bus z
Jaworek do Szczawnicy. W oczekiwaniu na niego
swoje usługi zaoferował nam pijany góral przebrany
za zbójnika, który "ma już zamówioną taksówkę w
dobrej cenie". Jakoś nie skorzystaliśmy. 

Wyjście oceniamy super pozytywnie. Optymalna
(jak się wydaje) trasa. Piękne widoki. Zaskakująco
dobre tempo podpompowało nam morale. Po miłym
spacerze na początku, deszcz i burza podniosły
nam adrenalinę przypominając, że góry to góry -
niezależnie od ich wysokości potrafią zaskoczyć i
napędzić strachu.

Doti i Michał
Bocznymi Drogami                         



Kolejka gondolowa 
nad Soliną
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W ostatnim czasie "tablice" moich znajomych (i nie
tylko) zalewały zdjęcia z nowo otwartej kolejki
gondolowej nad Soliną.
Parę dni po otwarciu, miałam okazję także tam
dotrzeć i "wypróbować" kolejki podczas szkolenia z
PTTK.
Cóż mogę napisać... Budowa kolejki od samego
początku budziła w ludziach skrajne emocje.
Wiele osób nie chciało by kolejka zagościła nad
Zielonymi Wzgórzami. Hmm... Soliny naprawdę nie
da się bardziej już zepsuć, a kolejka w sumie ma
szansę przyciągnąć turystów poza sezonem.
Jak to będzie? Czas pokaże.

A teraz jak wygląda przejazd? Bilety można kupić
w kasie lub online (sa tańsze).
Przejazd trwa zdecydowanie za krótko - 1580m,
około 6-7 minut.
Najwyższy punkt na trasie to 102 metry, co
sprawia, że widoki są naprawdę ok - jeśli patrzymy
na jezioro.
Tutaj bez wątpienia widoczek na tafle Jeziora jest
naprawdę fajny (mniej przyjemny to zabudowa i
infrastruktura, która ukazuje wszystkie minusy i
niedociągnięcia).

Kiedy docieramy na miejsce, czeka nas lekkie
zaskoczenie, bowiem musimy zapłacić 15 zł na
wieżę, by móc nacieszyć oko widokami.
Spacer po wieży pozwala się lepiej przyjrzeć
zalewowi, jest czas na robienie zdjęć.
Sky Walk, który tam powstał (przeszklona podłoga)
jest krótka i trzeba zapłacić kolejne 10 zł za wejście.
Czy warto - według mnie nie. Równie fajne widoki
są z poziomu wieży.



ZAGADKA

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

bieżącego numeru KGP. 
Wśród pierwszych dziesięciu

prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę niespodziankę.
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Na pewno pomysł budowy kolejki sprawi, że
Solina stanie się jeszcze bardziej popularna.
Nie ukrywam też, że przy wejściu na kolejkę
naprawdę fajnie przygotowana jest sala z
multimediami. Pokazana jest historia budowy
kolejki, działania zapory i pokazania SIŁY NATURY.
Podsumowując... Na pewno są rzeczy, których mi
brakuje (parkingi, ścieżka spacerowa od zapory),
na pewno rozwiązania z pełnym biletem (przejazd +
wieża).
Niemniej jednak... Jakby nie patrzeć, to fajna
atrakcja. Sama podróżując po świecie chętnie
korzystam z takich kolejek.

Czy wpisała się w krajobraz? Na pewno bardziej go nie zepsuła. Na razie wiem, że jest BUM na
kolejkę... Zobaczymy co czas i zima pokaże.

Ulek w podróży
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Od września ponownie ruszamy ze spotkaniami weryfikacyjnymi. Najbliższe z nich odbędzie się 3 września
w Koszarawie. Zapisy na nie trwały przez większość wakacji, aż się w końcu zapełniła ilość przewidzianych
miejsc. Do 28 sierpnia uruchomimy zapisy na dwa kolejne spotkania, które odbędą się w Szamotułach na
zamku oraz w Świdnicy. W połowie września planujemy uruchomić jeszcze następne zapisy, ale o nich
opowiemy Wam w następnym numerze, gdyż nie są jeszcze doprecyzowane terminy tych zjazdów.
Będziemy chcieli jak co roku na pewno wrócić do stolicy. 
Reasumując, jeszcze w tym roku planujemy 4 spotkania i być może jedno z nich będzie spotkaniem tzw.
wysyłkowym, na którym lożanci się zjeżdżają, ale już bez obecności samych klubowiczów. Spotkanie
warszawskie i zdalne są obecnie w opracowaniu. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
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Ropa naftowa to surowiec, który zmienił świat! Kto
by pomyślał, że ta historia oleju skalnego,
powszechnie kojarzona z krajami bliskiego
wschodu czy wielkimi potęgami gospodarczymi,
swoje źródło ma właśnie w Galicji! To właśnie tu,
w niewielkim miasteczku, dwa wieki temu, jak
grzyby po deszczu wyrastały wieże wiertnicze i
kiwony, które do dziś stanowią nieodłączny
element krajobrazu ziemi gorlickiej! 

Gorlicka gorączka „czarnego złota”!

2022 rok ogłoszony został Rokiem Ignacego
Łukasiewicza, ze względu na przypadającą 200.
rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci tego
wielkiego wynalazcy – pioniera przemysłu
naftowego. To dzięki niemu, o Gorlicach –
malowniczo usytuowanym nad rzeka Ropą
miasteczku, usłyszał cały świat! 

Ale od początku…

Choć o istnieniu tej wydobywającej się z ziemi
czarnej mazi, człowiek wiedział od tysięcy lat,
wiele tęgich głów obrało sobie ją za obiekt swoich
badań i doświadczeń, ale tylko jednemu z nich
udało się dokonać przełomowego odkrycia! 
Nie chodzi bynajmniej o odkrycie samej ropy
naftowej. Doniesienia o występowaniu
drogocennego oleju skalnego w rejonie Gorlic
sięgają już XVI w., a jej właściwości
wykorzystywane były od setek lat w ludowej
medycynie, a także codziennym życiu – do
zmiękczania skór, oliwienia narzędzi, czy
zabezpieczania drewna. Coraz większe
zapotrzebowanie spowodowało, że na ziemi
gorlickiej pojawili się tzw. „łebacy”, którzy zbierali
maź z naturalnych wycieków, za pomocą włosia z
końskich ogonów lub wiązek splecionych traw,
które gołymi rękami wyżymali do wiader. 

Rynek w Gorlicach – widok z wieży Ratusza fot. Marcin Gugulski

Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena fot. Marcin Gugulski

Park Miejski w Gorlicach fot. Marcin Gugulski
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Z czasem ich ręczna praca okazała się nie być
wystarczająca – w 1791 r. na pograniczu Sękowej
i Siar koło Gorlic, pojawiły się pierwsze studnie
ropne. Wieść o bogatych złożach naftowych,
dotarła także do Ignacego Łukasiewicza –
lwowskiego farmaceuty i wynalazcy lampy
naftowej. Wiedziony ciekawością i chęcią pracy
nad doskonaleniem swoich wynalazków,
zamieszkał w Gorlicach.

Gorlicka nafta doskonała!
Właśnie w Gorlicach, w dzierżawionej w budynku
Ratusza aptece, eksperymenty nad destylacją
ropy naftowej zakończyły się sukcesem. Wreszcie
Ignacy opracował przepis na „naftę doskonałą”!
Okazało się, że po wielu latach badań, uzyskana
w wyniku destylacji złota ciecz, idealnie nadawała
się jako paliwo do lampy naftowej – oczyszczona
z benzyny nafta doskonale się paliła i wreszcie nie
wybuchała! Nie obyło się jednak bez
niebezpiecznych przygód – zanim olej przybrał
doskonałą postać, zdarzało się, że napędzał
gorliczanom strachu. Te „palące” eksperymenty
sprawiły, że o aptekarzu z Gorlic było głośno.
Wśród społeczności znany był nie tylko jako
wynalazca, ale i wielki filantrop oraz nowoczesny
jak na owe czasy przedsiębiorca! Odkrywca nie
ustawał jednak w pracy nad dalszym
doskonaleniem konstrukcji lampy – jako
społecznikowi, przyświecał mu cel – stworzyć
lampy bezpieczne w użyciu, tanie i powszechnie
dostępne.

Miasto Światła
Dzięki temu innowacyjny wynalazek trafił pod
strzechy, ale tu – w Gorlicach, w 1854 r., także na
ruchliwe skrzyżowanie – pierwsza na świecie uliczna
lampa naftowa rozświetliła węgierski trakt i
rozsławiała to niewielkie galicyjskie miasteczko, dziś
nazywane miastem światła! Kapliczka Jezusa
Frasobliwego w dzielnicy Zawodzie, na której cokole
zawisnęła lampa, do dziś stoi na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i Węgierskiej, przypominając o tym
historycznym dniu. 

Kolebka przemysłu naftowego

Masowe wykorzystanie ropy i prawdziwy rozkwit
przemysłu naftowego przyniósł wiek XIX. W 1852 r.
książę Stanisław Jabłonowski – właściciel kopalni
pod Gorlicami, posiadał nadania górnicze i na skalę
przemysłową pozyskiwał ten pożądany przez
wszystkich olej. Już 4 lata później – w 1856 roku w
Siarach koło Gorlic powstała pierwsza pozaapteczna
destylarnia nafty! Od 1877 roku działało tu Krajowe
Towarzystwo Naftowe, w latach 1882-1886
wydawane było pierwsze na świecie czasopismo
naftowe „Górnik”, a od 1885 do 1887 roku w
pobliskim Krygu działała szkoła wiertaczy! Ziemia
gorlicka w latach 1881-1886 była najobfitszym
obszarem wydobycia ropy w Galicji, która z produkcją
40 tys. ton, zajmowała trzecie miejsce po Stanach
Zjednoczonych i Rosji, a połowa tego wydobycia
pochodziła z Zagłębia Gorlickiego!

Krajobraz naftowy z okolic Gorlic fot. Natalia Pacana-Roman

Dwór Karwacjanów w Gorlicach fot. Natalia Pacana-Roman (1)

Kapliczka na Zawodziu - miejsce zapalenia pierwszej
ulicznej lampy naftowej fot. Natalia Pacana-Roman

Dwór Karwacjanów w Gorlicach fot. Natalia Pacana-
Roman (2)

Regietów Wyżny fot. Natalia Pacana-Roman



Chwile ciemności, czyli Bitwa pod
Gorlicami

lasy” – ok.- 100 km tras narciarstwa biegowego,
prowadzących przez malownicze wzgórza. Na
wyjątkowe zimowe kuligi zapraszają także lokalne
stadniny i ośrodki agroturystyczne. Beskidzkie
wzgórza podziwiać można także z grzbietu –
miłośników jazdy konnej przyciąga największa w
Europie Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w
Regietowie. Zapierające dech w piersiach widoki
zapewnia sztuczny zbiornik wodny w Klimkówce,
gdzie beskidzkie wzgórza odbijają się w tafli wody, a
w letnich miesiącach, amatorzy wodnych rozrywek
skorzystać mogą z wielu atrakcji.

Dynamiczny rozwój miasta przerwała I wojna
światowa. 2 maja 1915 roku rozpoczęła się wielka
ofensywa wojsk państw centralnych przeciwko
armii rosyjskiej. Bitwa pod Gorlicami uznana
została za jedną z największych na froncie
wschodnim – poległo w niej ponad 20 tys.
żołnierzy, a w wyniku bombardowań artyleryjskich
zniszczone zostało ponad 80% zabudowań.
Przypominają o tym liczne, przepiękne w swej
architekturze cmentarze wojenne, w tym
nekropolia Nr 91, gdzie „na wiecznej warcie”
spoczęło ponad 900 żołnierzy armii austro-
węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej. Co roku, w
weekend majowy na ziemi gorlickiej obchodzone
są kolejne rocznice pamiętnej Bitwy z udziałem
grup rekonstrukcji historycznej, odtwarzających
fragmenty działań wojennych.

Podróż do źródła światła

W gorlickim Muzeum Regionalnym PTTK obejrzeć
można bogatą wystawę pamiątek po Ignacym
Łukasiewiczu. Wśród eksponatów znajduje się
m.in. metalowy kocioł z ołowianymi i szklanymi
rurkami – alembik, w którym Łukasiewicz
wydestylował „naftę doskonałą". Placówka
posiada także bogatą ekspozycję pamiątek po
bitwie, która przerwała gorlicki „złoty wiek nafty" –
w tym elementy uzbrojenia i umundurowania oraz
interaktywną makietę i gabinet figur woskowych.
W podróż po historii przemysłu naftowego
zabierze nas także wizyta w Skansenie Przemysłu
Naftowego „Magdalena”, gdzie na turystów czeka
wieża wiertnicza, zrekonstruowane „kopanki”
ropy, maszyny i urządzenia do przeróbki i
destylacji oraz wiele pamiątek po pionierach
nafciarstwa. Będąc w okolicy, warto odwiedzić
także Pałac Długoszów z przepięknym ogrodem,
gdzie nie tylko naftowa, ale także miłosna historia,
do dziś unosi się w powietrzu. 
Gorlice to także doskonała baza wypadowa na
liczne szlaki turystyczne Beskidu Niskiego, w tym
także ścieżki pobliskiego Magurskiego Parku
Narodowego. Na amatorów sportów zimowych
czekają liczne trasy narciarskie – Ski Park
Magura, wyciągi w Małastowie, Sękowej i
Smerekowcu, lodowisko Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gorlicach oraz  „Śnieżne  trasy  przez 
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Cmentarz nr 91 w Gorlicach - uroczystości rocznicy Bitwy pod Gorlicami fot.
Marcin Gugulski

Cmentarz Wojenny nr 91 Gorlice fot. Natalia Pacana-Roman

Lackowa (najwyższy szczyt BN) i Izby fot. Natalia Pacana-Roman



Miasto Światła to nie tylko malowniczo położona
miejscowość z bogatą historią naftową, ale także
idealne miejsce na turystykę kulturową – od
wieków ziemia gorlicka to miejsce styku trzech
kultur – pogórzańskiej, łemkowskiej i żydowskiej,
o czym przypominają architektura i urbanistyka,
cmentarze, przydrożne kapliczki, a także Szlak
Architektury Drewnianej – perły budownictwa
sakralnego – cerkwie i kościoły, są przepiękną
wizytówka tego wielokulturowego regionu. Aż pięć
z nich – kościoły w Sękowej i Binarowej oraz
cerkwie w Brunarach, Kwiatoniu i Owczarach – to
zabytki najwyższej klasy, wyróżnione wpisem na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W
pobliżu centrum miasta stoi również niezwykły
pomnik, przypominający historię społeczności
żydowskiej – Sidur przechodniów. Miejsce
pamięci o tych, którzy odeszli, a których ślady
pozostały na kartach gorlickiej historii. 
Beskid Niski ze swoją stolicą – Gorlicami, jest
ostoją dla tych, którym czas płynie zbyt szybko,
szukających wytchnienia na łonie natury,
miłośników historii i sztuki, amatorów obcowania z
nienaruszoną przyrodą i dla tych, którzy szukają
alternatywy dla miejskiego zgiełku.
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Już dziś zaplanuj podróż do Miasta Światła!

Gorlicka Golgota o poranku fot. Natalia Pacana-Roman

Jezioro Klimkówka fot. Natalia Pacana-Roman Gorlice - rzeka Ropa fot. Natalia Pacana-Roman

Natalia Pacana-Roman
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji



LII Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

 Historyczna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego
"Sokół" w Gorlicach

To spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie
zaangażowanie naszej klubowiczki i członkini Loży
Zdobywców Wiesi Brudniak, która zaproponowała i
uzgodniła z władzami miasta Gorlice pomysł zjazdu
weryfikacyjnego w Mieście Światła. Nie mogliśmy
narzekać na brak chętnych do weryfikacji.
Dynamiczny rozwój klubu spowodował, że jest
coraz więcej osób kończących swoje koronne
podboje, chcących również w sposób oficjalny
odebrać Insygnia Zdobywcy. 
Na członków Loży Zdobywców zawsze możemy
liczyć. Czasami tak dużo lożantów się zgłasza do
pomocy, że trudno nam w to wszystko uwierzyć.
Jest to dla nas dowód, że wśród nich zawiązało się
mnóstwo przyjaźni. W większości przypadków
lożanci pochodzą z różnych województw. Można
powiedzieć w Klubie Zdobywców Korony Gór Polski
zawiązali międzywojewódzkie przyjaźnie. Spotkania
członków  klubu są okazją, aby właśnie te
przyjaźnie pielęgnować. 
Nigdy nikomu nie odmawiamy przyjazdu, jeśli jest
nas za dużo w stosunku do ilości przewidzianych
zespołów weryfikacyjnych to się tak dzielimy
czasem, aby było jak najbardziej sprawiedliwie. 
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Niestety nie możemy tego powiedzieć o miejscach
na loży po stronie osób chcących się zweryfikować.
Limit miejsc jaki przewidujemy często jest mocno
rozciągany, aby przyjąć jak najwięcej chętnych i jak
najmniej razy odmawiać. Tak się dzieje w okresie
powakacyjnym, w którym jest wyraźnie większa
ilość chętnych do weryfikacji. Loże po Nowym Roku
najczęściej należą do spokojniejszych, a miejsca na
nich są dostępne do samego końca przewidzianego
podczas zapisów.
Loża gorlicka odbyła się 2 lipca, a więc była to
ostatnia loża przed sezonem wakacyjnym. Na tą
loże zapisało się nieco ponad sto osób z
przewidzianych 140 miejsc. Lożę w Sulęcinie
mieliśmy na niespełna 50 osób. Natomiast
nadchodząca Loża w Koszarawie, pierwsza po
wakacjach jest już zamknięta, a przyjęliśmy blisko
170 osób. Nie przejmujcie się więc, jeżeli w danym
czasie nie udało Wam się znaleźć odpowiedniej
loży. Poza wakacjami i przełomem roku
organizujemy spotkania w zasadzie w każdym
miesiącu. Jeszcze nie raz pojawimy się w Waszym
regionie. Czytajcie nasze pismo, ogłoszenia loży i
obserwujcie oficjalny fanpage Korony Gór Polski, a
wszystkie informacje będziecie mieli na bieżąco. 
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Burmistrz miasta Gorlice Pan Rafał Kukla wyraził
zgodę na nasze spotkanie, za co serdecznie Panu
raz jeszcze dziękujemy. Dziękujemy również, że
udało się Panu  nas odwiedzić na ostatnich
pasowaniach tego dnia. Było bardzo miło posłuchać
Pana i odwiedzić to piękne miasto jakim są właśnie
Gorlice. Spotkanie górskich maniaków to wyjątkowa
okazja, aby poznać się bliżej z osobami, z którymi
na co dzień być może nie byłoby nam po drodze,
ale na górskim szlaku rozumielibyśmy się bez słów.
Dziękujemy Wam wszystkim za tak liczne
przybycie. Sprawiacie nam wiele radości, a Wasze
górskie opowieści są często tak niezwykłe, że nie
sposób by było sobie to wyobrazić. Tradycje
klubowych spotkań sięgają już 25 lat. Tyle lat
przyświecają nam idee nie tylko skupiające się na
poznawaniu nieznanych nam pasm górskich, ale
też, a może przede wszystkim na chęci stworzenia
możliwości integrowania się ludzi, których jedną, a
czasami jedyną miłością są nasze ukochane
polskie góry. 
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Kartki z poradnika

3 łyżki naturalnego miodu
1 cytryna
1/4 łyżeczki soli
imbir, liść mięty, melisy - według uznania

Przepis na 1 litr wody:

Cytrynę przed wyciśnięciem soku przelać wrzącą
wodą. Wszystkie składniki połączyć.

 Izotonik na długie wędrówki
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Podczas długich górskich wędrówek, przy
zwiększonym wysiłku fizycznym, naturalną potrzebą
jest picie dużej ilości płynów. Często wybieramy
wodę mineralną, gdyż dość łatwo gasi pragnienie,
dostarczając przy tym naszemu organizmowi
szeregu utraconych makro i mikroelementów. 
I bardzo dobrze! Odwodnienie organizmu jest
niebezpieczne i może prowadzić do szeregu
problemów zdrowotnych. Pierwszymi objawami są
m.in. osłabienie, rozkojarzenie, bóle i zawroty
głowy, a także przyspieszone tętno. 
O właściwościach wody i ilości jej spożywania z
pewnością każdy słyszał. Najczęściej zaleca się
picie 2-2,5 litra wody na dobę. Czy to dużo? 
Są tacy, którzy powiedzą, że bardzo dużo, gdyż nie
czują pragnienia nawet podczas upałów. Brak
łaknienia nie zwalnia nas z systematycznego
nawadniania organizmu. 
Wyruszając na długą wędrówkę można zaopatrzyć
się w różnego rodzaju izotoniki, do kupienia
zarównow aptekach jak i w sklepach sportowych.
Warto zapoznać się z ich składem i wybrać z głową.
Ja proponuję domowy izotonik, który osobiście
przetestowałam podczas jednej z górskich wyryp, w
30 stopniowym upale wędrując po Górach Suchych.
Tańszy, zdrowszy i pozbawiony chemii.

JP
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�NIEŻNIK

Planowany czas zakończenia budowy to miesiąc
wrzesień. Zmieniono nieco projekt zabudowy
wieży, górny taras będzie przestrzenią otwartą,
nieoszkloną.  
Burmistrz Stronia Śląskiego zapewnia, że wieża nie
będzie miała gastronomii, będzie służyła jako punkt
widokowy. W planach jest również odtworzenie
szlaku historycznego, który dawniej prowadził na
szczyt Śnieżnika.

Wiadomo�ci
ze szlaku

MOGIELICA

Na szczycie Mogielicy i Śnieżnika dobiegają końca prace przy budowie nowych wież widokowych.
Na Przełęczy Komarnickiej pod Skopcem zostało odnowione "Into The Blue" znane pod nazwą
"Sandałowe Drzewo". Sama artystka podczas swojego pobytu w kraju postanowiła zadbać o swoje
dzieło. 
Karkonoski Park Narodowy nieustannie przypomina o nierespektowanym przez turystów zakazie
wędrowania nocą, zakazie używania ognia, rozniecania ognisk, a także palenie tytoniu.

Korona Gór Polski to 28 szczytów, na które prowadzi ponad 200 dłuższych, bądź krótszych szlaków. Dzięki
informacjom uzyskanym od Dyrekcji Parków Narodowych, Lasów Państwowych, a także od naszych
klubowiczów możemy na bieżąco informować co dzieje się na koronnych szczytach. 

Redakcja

Wójt gminy Dobra poinformował, że przesunięto
termin ukończenia prac budowlanych na przełom
września i października. Jako powód podaje
wykorzystanie do transportu materiałów mniejszego
śmigłowca niż planowano.
Na szczyt Mogielicy można wchodzić zachowując
wszelkie zasady bezpieczeństwa.
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Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo:
3.  Kolor szlaku łączący Mogilicę i Ćwilin
5.  Druga co do wielkości polna na zboczach Mogielicy, do dziś prowadzi się na niej wypas owiec
6.  Znajduje się tu wierzą stojąca pod szczytem
7.  Jeden z największych wodospadów w Beskidach. Znajduje się na rzece Kamienica Gorczańska, 
     na osiedlu Koszarka w Szczawie
9.  Zimna Dziura” na Szczeblu
10. Duża hala z widokiem na Tatry pod szczytem Mogielicy
12. Według legendy wielkolud

Pionowo:
1.  Przepiękna polana pod szczytem Ćwilina
2.  Ma powstać metalowa na szczycie Mogielicy
4.  Płaz ogoniasty o wydłużonym ciele, dość dużej, spłaszczonej głowie i zwykle jaskrawym 
     ubarwieniu, często spotykanym w górach
8.  Przełęcz dzieląca Mogielicę i Łopień
9.  Miejscowość startowa na Ćwilin i Mogielicę
11.Dwuwierzchołkowy szczyt Beskidu Wyspowego oddzielony płytką przełęczą w okolicy 
     miejscowości Zalesie

1 32 4 5 6
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Rozwiązanie:



Wyniki konkursu 
z numeru 16/2022

Zwyciężą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.

ZAGADKA NUMERU
500 lat Spalonej - kamień
pamiątkowy na szlaku
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 16/2022

Krzyżówka z hasłem: STÓG IZERSKI
Poziomo: 4. Stanisław, 5. Szklarska, 6. Kamień, 9. Górzystów, 10. Kamienna, 11. Izerska
Pionowo: 1. Wolfganga, 2. Krokusy, 3. Jakuszyce, 7. Sóweczka, 9. Krucze 

 

Labirynt
kolorowanka



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 czerwcu dołączyły:


