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Spis tre�ci



Na Wasze ręce oddajemy kolejny numer
miesięcznika klubowego KGP, który jak zawsze
pełen jest artykułów górskich napisanych przez
klubowiczów dla klubowiczów zupełnie za darmo.
Wakacje przeminęły i nadeszła jesień. Dla wielu z
nas to start sezonu na górskie wędrówki. Okres
letni związany jest z dużą liczbą turystów na
szlakach. W związku z tym wielu piechurów
zdecydowanie woli przemierzać szlaki górskie
właśnie jesienną porą. Okres jesienny to nie tylko
luźniejsze szlaki, ale przede wszystkim piękne
widoki. Barwy jesieni sprawiają, że wędrówka po
znanej sobie trasie nabiera całkiem nowego
klimatu. Kto decyduje się wędrować jesienną porą,
często przy tej okazji może nazbierać pełen kosz
smakowitych grzybów. Pamiętać należy jednak,
gdzie takie grzyby wolno zbierać, a gdzie nie.
Dlatego zawsze zanim wejdziesz do lasu na grzyby
upewnij się, że nie jesteś na terenie Parku
Narodowego lub rezerwatu, na terenie których
regulamin zabrania grzybobrania. 

Od redakcji

3

Cześć Górom !

ŁuL

W tym numerze KGP znajdziesz również relację z
ostatnio odbytej Loży Zdobywców KGP w
Koszarawie, na której ponad 150 osób otrzymało
tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski. Rozpoczynając
od tego numeru będziemy się starać, aby relacje z
naszych spotkań były opowiadane oczami
uczestników.
Zachęcamy jak zawsze do włączenia się w
tworzenie kolejnych numerów pisma. Jeżeli jesteś
osobą, która ma trochę wolnego czasu i chciałaby
go poświęcić na przygotowanie artykułu o górskich
przygodach nie czekaj tylko napisz do nas na
adres: redakcja@kgp.info.pl 
Wszystkim, którzy włączyli się w powstanie
wrześniowego numeru  klubowej gazety serdecznie
dziękujemy.



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 18

Rysy z Palenicy Białczańskiej
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Wejście na Rysy od polskiej strony to niewątpliwie
najtrudniejsza i najdłuższa z naszych wypraw,
zwłaszcza, jeśli nie planujemy noclegu w schronisku
nad Morskim Okiem. 
My ruszymy z Palenicy Białczańskiej, a dokładnie z
parkingu. Pamiętajcie o wykupieniu biletu do TPN i
na parking. Obecnie rezerwacja miejsca jest
obowiązkowa i trzeba to zrobić z odpowiednim
wyprzedzeniem. 
Do wyprawy należy podejść ostrożnie, rozważnie i
spokojnie. Trzeba uwzględnić pogodę i niewolno
planować na tę wyprawę jednodniowego wypadu w
Tatry. My jednak mamy „meteo” i około 3:00 rano
parkujemy samochody na Palenicy. Jest jeszcze
szarówka, ale za to chłodno i rześko. Poza tym
adrenalina przed wyprawą, świadomość długiej i
wymagającej trasy motywuje i zmusza do skupienia.

PARKING NA PALENICY

Około 5:00 rano przywita nas Morskie Oko, jeszcze
bezludne, majestatyczne i ciche. Cieszmy się tym
widokiem, bo w drodze powrotnej będą już tu
zapewne tłumy turystów. Po prawej już widać
Mnicha i Mięguszowieckie Szczyty.

Ruszamy asfaltem. Niestety przed nami spory dość
nudny odcinek. Na szczęście szlak „ścina” kilka
zakrętów skracając dreptanie. Po drodze miniemy
Wodogrzmoty Mickiewicza, to kilka większych i
mniejszych kaskad utworzonych na progach
skalnych potoku Roztoka oraz polanę Włosienica,
do której dojeżdżają konne fasiągi.

POLANA WŁOSIENICA

MORSKIE OKO, MNICH I
MIĘGUSZOWIECKIE SZCZYTY



Po pierwsze buty – nawet latem, kiedy jest
gorąco polecam buty wysokie, usztywniające
kostkę. Chronią nas przed skręceniem kostki i
otarciami, a przed nami sporo skały. 
Na pewno długie spodnie i coś, co nas ochroni
przed wiatrem. Polecam też koszulę czy bluzkę
z długim rękawem.
Krem najlepiej z filtrem UV. Słońce na tej
wysokości bywa „groźne”. 
Napoje – najlepiej izotoniczne, uzupełniające
witaminy i sole mineralne, które tracimy przy
takim wysiłku. 
Co do jedzenia to sprawa indywidualna.
Stereotypem jest jajko na twardo, bułka,
pomidor. Ale taka dieta jest raczej nie dla nas.
Lepiej batony proteinowe, lekkostrawne i
wysokoenergetyczne. Nie polecam owoców.
Jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do dłuższego
przebywania na wysokości powyżej 2000 m
n.p.m., to jabłko zjedzone na szczycie może nas
przyprawić o sensacje żołądkowe, a toalety tu
nie ma.
Obowiązkowo zabieramy kijki i raczki. Za chwilę
przekonacie się, że są niezbędne. 
No i „gadżety”. Naładowany smartfon z aplikacją
pogodową, która ostrzeże nas przed
załamaniem pogody. I wysokościomierz. Teraz
większość zegarków sportowych ma taką
funkcjonalność. 
Podstawowa apteczka i sprawdzona kurtka
przeciwdeszczowa. 

Na zakończenie tego cyklu zaplanowałem artykuł
na temat niezbędnego wyposażenia i
bezpieczeństwa w górach, ale skoro przed nami
poważna wyprawa, już dzisiaj parę uwag.

Teraz jesteśmy dobrze wyposażeni.

CZARNY STAW, WIDOK Z GÓRY

CZARNY STAW POD RYSAMI, WIDOK 
OD MORSKIEGO OKA
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MORSKIE OKO ZE SCHRONISKIEM W TLE

Przy schronisku nad Morskim Okiem schodzimy
schodkami na kamienny deptak, którym obejdziemy
jezioro. Rysów nie widać, ale są gdzieś po lewej
nad nami. Po prawie równym terenie dojdziemy do
podejście do Czarnego Stawu pod Rysami. Nad
nami piętrzą się Mięguszowieckie Szczyty ukryte w
mgle lub rozjaśnione porannymi promieniami
słońca.

MORSKIE OKO I CZARNY STAW



Podejście jest strome, ale krótkie i znowu
obchodzimy jezioro, wygodną kamienną ścieżką.
Teraz zacznie się podejście pod Bulę pod Rysami.
Długie, strome i żmudne. Na koniec czeka nas
niespodzianka. Pole śnieżne, praktycznie białe
przez cały rok. To bardzo niebezpieczne miejsce.
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Jeśli leży śnieg, ubieramy tu raki i mocno wbijamy
kijki w zlodowaciałe podłoże. Poślizgnięcie w tym
miejscu to nieodzowny lot aż do Czarnego Stawu.
Niech Was nie zwiedzie wydeptana ścieżka i fakt,
że to tylko kilka metrów. Na szczęście po chwili
znowu jesteśmy na suchej skale i dochodzimy do
pierwszych łańcuchów. Teraz już tak będzie,
łańcuch, kolejny łańcuch i kolejny. Ręce się męczą,
ale nabieramy szybko wysokości. Uwaga dotycząca
kultury i bezpieczeństwa. Na łańcuchu powinna
znajdować się tylko jedna osoba. Poczekajcie, aż
łańcuch będzie wolny. To Wasze i innych
bezpieczeństwo. Łatwo tu stracić równowagę.
Druga ważna zasada mówi o trzech punktach
podparcia: dwie nogi i ręka lub dwie ręce i noga.
Wyruszając na Rysy warto pomyśleć również o
kasku, który zabezpieczy naszą głowę przed
ewentualnym uderzeniem spadającym kamieniem.

LIPCOWY ŚNIEG POD BULĄ

ŁAŃCUCHY POWYŻEJ BULI (2)

ŁAŃCUCHY POWYŻEJ BULI (1)

BULA POD RYSAMI

Przed nami przełęcz. Ścieżka jest wąska i
eksponowana, zdarzały się tu wypadki. Lepiej się
tu nie wymijać z innymi turystami. Poczekajmy
spokojnie na naszą kolej. Jeszcze tylko trochę
wspinaczki na szczyt i jesteśmy.

O widokach ze szczytu pisałem już w poprzednim
artykule, ale zachwyćmy się nimi jeszcze raz.

PODEJŚCIE POD BULĘ
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Pamiątkowe fotki, gratulacje i schodzimy. Warto się
pospieszyć, bo z dołu podchodzą już tłumy, a my
chcemy mieć za sobą łańcuchy zanim będziemy się
musieli mijać z podchodzącymi na szczyt.
W drodze powrotnej warto zawitać do schroniska
nad Morskim Okiem.
Dzieje schroniska nad Morskim Okiem sięgają 1874
roku, kiedy to staraniem Towarzystwa
Tatrzańskiego wybudowano niewielki obiekt
zwrócony frontem do jeziora. Po rozbudowie mogło
ono pomieścić 50 osób i mimo nie najlepszych
wygód cieszyło się dużą popularnością wśród
turystów odwiedzających Morskie Oko do 1898
roku, kiedy to pożar całkowicie zniszczył budynek.
Prace przy kolejnym schronisku rozpoczęto w 1907
roku. W międzyczasie jako schronisko służyła
wozownia (dzisiejsze Stare Schronisko). 
Nowe schronisko zostało oddane do użytku w 1908
roku i służy ono do dnia dzisiejszego. Lata
międzywojenne to czas ciągłej rozbudowy i
modernizacji obiektu. W czasie II wojny światowej w
schronisku stacjonował oddział niemieckiej straży
granicznej.

SŁOWACKI SZCZYT RYSÓW WIDZIANY 
Z POLSKIEGO WIERZCHOŁKA

 

CZARNY STAW I MORSKIE OKO WIDZIANE
SPOD SZCZYTU 

 

PANORAMA Z RYSÓW
 

Z kolei lata powojenne nieodłącznie związane są z
nazwiskiem rodziny Łapińskich. W latach 1945 -
1980 schronisko prowadzone było przez Wandę i
Czesława Łapińskich. Potem do 1985 roku
schroniskiem kierował syn Wandy i Czesława
Wojciech, a po jego przedwczesnej śmierci, jego
żona Maria, która kieruje schroniskiem z córką
Patrycją i synem Jakubem do dnia dzisiejszego.

SCHRONISKO NAD MORSKIM OKIEM
POŁOŻONE NA WYSOKOŚCI 1410 M N.P.M.
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P.S. Mapka pokazuje drogę od Morskiego Oka na szczyt i z
powrotem. Należy uwzględnić czas dojścia i powrotu z Palenicy
Białczańskiej.

WARIANT TRASY:
Uwaga: 
Podany czas przejścia 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

Lato już praktycznie przeminęło, w Tatrach spadł
śnieg, którego w górnych partiach jest już
naprawdę sporo. Warto tu wspomnieć, że zimowa
trasa wejścia na Rysy różni się od tej letniej.
Przebiega ona na prawo od Grzędy z łańcuchami
tzw. „Rysą”. Trasa jest krótsza, jednak bardziej
stroma. Zimowe wejście poza oczywiście
odpowiednim ubraniem, wymaga również użycia
raków i czekana. Zalecam też kask, ze względu na
spadające bryły zlodowaciałego śniegu. Jest to
wejście o charakterze niemalże alpejskim,
wyłącznie dla ludzi obytych z rakami i czekanem i
odpowiednim doświadczeniem w turystyce
zimowej. Należy również pamiętać o krótszym dniu
i odpowiednio zaplanować czas wejścia.

Każdego roku w okresie zimy organizowane są w
Tatrach różnego rodzaju Kursy Zimowej Turystyki
Wysokogórskiej, na których to wykwalifikowani
instruktorzy PZA poprzez praktyczne zajęcia w
terenie uczą podstaw zimowego poruszania się w
górach, używania sprzętu i obsługi lawinowego
ABC. Bez takiej wiedzy zimowe zdobywanie Rysów
jest bardzo ryzykowne i nierozsądne.

KURS ZIMOWEJ TURYSTYKI
WYSOKOGÓRSKIEJ SZKOŁY GÓRSKIEJ REP



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

Z Klubową Kartą Górską
najwyższej jakości sprzęt turystyczny

zwiększający bezpieczeństwo 
podczas wspinaczki wysokogórskiej

możesz wypożyczyć
w Wypożyczalni Turystycznej

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


Rowerem po Ziemi Kłodzkiej
Wypożyczalnia sprzętu sportowego "Bikeski"

w Stroniu Śląskim
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Kotlina Kłodzka to niezwykle atrakcyjny region
południowej Polski ze zróżnicowaną rzeźbą terenu,
bogactwem form skalnych, ciekawą historią i
szeregiem zabytków. To malownicze tereny
cieszące się dużą popularnością wśród
rowerzystów górskich. Nie trzeba posiadać
wyjątkowej kondycji, aby wyruszyć na przyjemną
wycieczkę rowerową z całą rodziną, zachwycając
się pięknym górskim krajobrazem.

Jeśli planujemy dłuższy wypoczynek w Kotlinie
Kłodzkiej i lubimy jazdę na rowerze lub zimową
porą na nartach biegowych, posiadając klubową
kartę górską, możemy skorzystać nie tylko ze
zniżek w obiektach noclegowych, ale również w
Wypożyczalni sprzętu sportowego "Bikeski"
mieszczącego się u podnóża Czarnej Góry w
Stroniu Śląskim. Wypożyczalnia dysponuje, oprócz
rowerów, również fotelikami rowerowymi, a także
przyczepkami, które pomogą bezpiecznie
podróżować najmłodszym członkom rodziny.

Wybierając się w Kotlinę Kłodzką warto zaopatrzyć
się w mapę turystyczną, która najlepiej zobrazuje
nam cały obszar i pomoże zaplanować atrakcyjne
wyprawy górskie i rowerowe.

Białej Lądeckiej Stronie Śląskie– Bielice
Młynówki Stronie Śląskie – Młynowiec
Morawki Stronie Śląskie – Nowa Morawa
Kamienicy Stronie Śląskie – Kamienica
Siennej Wody i Janówki Stronie Śląskie –
Przełęcz Puchaczówka

Wycieczki rowerowe po drogach asfaltowych
wzdłuż górskich dolin:

Liczne szlaki rowerowe prowadzą również na
szczyty Korony Gór Polski. Wypożyczając rower
można podjąć wyzwanie i sprawdzić swoje
możliwości.



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

JP
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Dla zwolenników tras rowerowych wymagających
dobrej kondycji i technicznych umiejętności
przygotowano tzw. Pętlę Stronie Śląskie. 
Pętla ta składa się z odcinków typu singletrack, a
także dróg asfaltowych, leśnych i polnych, o łącznej
długości 22,4km. Krótki odcinek trasy prowadzi
przez centrum Stronia Śląskiego. 
Główna brama wjazdowa pętli to Przełęcz Janowa.
Trasę można rozpocząć w 4 miejscach, m.in. na
Przełęczy Puchaczówka, gdzie znajduje się
samoobsługowy punkt serwisowy dla rowerów. 

W sezonie zimowy wypożyczalnia zmienia swoją
działalność oferując sprzęt niezbędny do
uprawiania narciarstwa biegowego.



Podr�że kulinarne
Sezon cukiniowy sięgnął zenitu – piękne okazy można znaleźć na straganach oraz w
warzywniakach. Albo we własnych ogródkach. Występują w różnych kolorach i gabarytach, a cena za
kilogram to nie więcej niż kilka złotych. Nic tylko robić z niej pyszności.

Cukinia to jedno z moich ulubionych warzyw, szczególnie o tej porze roku. Jest tak delikatna i
wszechstronna, że staje się składnikiem wielu potraw w mojej kuchni. Zaczynając od leczo, przechodząc
przez cukinie pieczone, duszone, grillowane, placki, ciasto z cukinii oraz pasztet. Skórka jest również
jadalna i smaczna (szczególnie z młodszych okazów). Z cukinii można zrobić również makaron za pomocą
specjalnej obieraczki do warzyw. A kwiaty cukinii są jadalne i pyszne.

Cukinia należy do warzyw dyniowatych. Jest lekkostrawna, łagodna w smaku, szczególnie ceniona przez
osoby będące na diecie, polecana również dla małych dzieci. Zawiera potas, żelazo, magnez oraz witaminę
A, C, K, PP i B1 oraz beta karoten.

Dzisiaj dzielę się z Wami przepisem na jeden z moich ulubionych pasztetów z warzyw. Jest lekki, a
jednocześnie sycący. Z dodatkiem zielonych sałat lub mizerii jest świetną propozycją na lekki obiad.
Smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno. 

Pasztet z cukinii
12
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3 szklanki cukinii starej na tarce o grubych oczkach. Cukinia powinna być ze skórką (dokładnie odciśnij
sok)
1 marchewka obrana i starta na tarce
2 cebule obrane i drobno posiekane
4-5 ząbków czosnku obranych i posiekanych
½ szklanki oleju roślinnego
1 szklanka do wyboru: kaszy manny lub drobnej kaszki kukurydzianej lub tartej bułki
100 g startego na tarce dowolnego żółtego sera
½ łyżeczki kurkumy
1 łyżeczka przyprawy curry
4 jajka całe – jeśli ktoś nie może jeść jajek, może je zastąpić 4-5 łyżkami mielonego siemienia lnianego
rozrobionego w odrobinie ciepłej wody (siemię lniane jest śluzowate, co niestety wpływa na konsysten-
cję potrawy)
kilka gałązek natki pietruszki i koperku (posiekane świeże zioła można zastąpić suszonymi)
sól do smaku i świeżo mielony czarny pieprz

Składniki:

Piekarnik nagrzej do 180C
W dużej misce wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, oprócz białek
Dodaj świeżo mielony czarny pieprz i posiekane zioła 
Formę do pieczenia dokładnie wysmaruj tłuszczem i wysyp odrobiną tartej bułki
Białka oddzielnie ubij na pianę z odrobioną soli
Białka dodaj do masy i delikatnie wymieszaj
Masę przełóż do 1 foremki lub 2 mniejszych
Piecz w nagrzanym piekarniku przez 40 minut z termoobiegiem.

Wykonanie:

Smacznego! Kasia
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Wywiad numeru
Relacje koordynatorów i uczestników wspólnego wejścia
na koronne szczyty z okazji XXV-lecia Korony Gór Polski
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Zbiórka godz 9:30 w Izbach – Końska Dolina.
Punkt 10:00 ruszamy niewielką grupą, po drodze
dołączają kolejne osoby. Klubowa flaga działa!
Na szczycie niespodzianka – spora grupa
klubowiczów, sympatyków, po prostu turystów
czeka na nas. Bo kto nie wiedział, to już wie –
dzisiaj Korona Gór Polski świętuje swoje XXV-lecie,
dzisiaj - punkt 12:00 - jesteśmy na wszystkich
koronnych szczytach. Robimy wspólne zdjęcie, są
pamiątkowe pieczątki i dyplomy. W tle słychać
klubowy hymn – cicho, bo z głośników telefonu
komórkowego. Mimo to, staje się on zaczynem do
wiwatów, rozmów, wracają emocje z górskich
szlaków, są  barwne opowieści naszych klubowych
członków i sympatyków – przodowników górskich z
Jasła. 
Nawiązują się nowe znajomości, kontakty. Po około
50 minutach słychać głośne pożegnania „do
spotkania na szlaku!”, „cześć górom!”.
To było super spotkanie, super pomysł na
świętowanie XXV-lecia Klubu Zdobywców Korony
Gór Polski.
Najmłodszym uczestnikiem jubileuszowego
spotkania była Klara, ma 7 lat, książeczkę KGP i 4
zdobyte szczyty, dla niej koronna historia dopiero
się rozpoczyna ...

Koordynator: Wiesia Brudniak

Od wspólnego jubileuszowego wejścia na 28
szczytów Korony Gór Polski minął już miesiąc.
Opadły pierwsze emocje. Wielu z nas zapamiętało
dzień 20 sierpnia 2022 roku jako wyjątkowy, pełen
niezapomnianych wrażeń. Nawiązały się nowe
znajomości i przyjaźnie.
O krótką relację z tego wydarzenia poprosiłam
koordynatorów wejść, a także naszych
klubowiczów, którzy tego dnia licznie uczestniczyli
w klubowym spotkaniu. 

LACKOWA
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Cześć Górom!
Spotkanie grup Kowadło i Rudawiec miało miejsce
o godzinie 9:00 przy leśniczówce w Bielicach, gdzie
po wspólnym zdjęciu rozeszliśmy się. W związku z
zamknięciem szlaku zielonego, poszliśmy w
kierunku kościoła w Bielicach, aby stamtąd ruszyć
Szlakiem Havla, będącego częścią Szlaku Kurierów
Solidarności. Tutaj też dołączyła do nas reszta
osób. W tym bardzo roześmianym i sympatycznym
gronie ruszyliśmy na podbój Kowadła.
Wędrując w górę, przez Barani Wąwóz, dotarliśmy
do przełęczy Sedlo Peklo, na polsko-czeskiej
granicy. Stamtąd podążyliśmy w stronę szczytu,
który osiągnęliśmy około godziny 11:00.
Czas upływał na rozmowach, aż nastała 12:00,
kiedy stanęliśmy do wspólnego zdjęcia.
Dzień świetny, akcja świetna, grupa cudowna.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenia z wszystkimi na szlakach.

               Koordynatorzy: Małgorzata Nogły
    i Grzegorz Gosthorski

KOWADŁO

ORLICA Cześć Górom!!!
Każdy jubileusz ma swoje święto i oczywiste było,
że Klub Zdobywców Korony Gór Polski i jego 25-
lecie należy uczcić w sposób szczególny, czyli nic
innego jak stać się koordynatorami jubileuszowego
wejścia na jeden spośród 28 koronnych szczytów!
Wybór padł na Orlicę .
Wędrówkę rozpoczęliśmy około godziny 11:00 na
parkingu przy Pomniku Rübartscha i z grupą innych
osób, które zapragnęły w ten sam sposób uczcić
jubileusz Klubu powędrowaliśmy na Orlicę, którą
zdobyliśmy uroczyście o godzinie 12:00.
Każdy miał możliwość wykonania pamiątkowego
zdjęcia z flagą i na tle dedykowanego baneru oraz
otrzymania pamiątkowej pieczątki i dyplomu. 
Nie ma nic wspanialszego, jak wędrować wspólnie
na szlaku z osobami, które kochają góry i
rozmawiać o tym, co nas łączy. Pogoda była
łaskawa, a prognozowany deszcz nie miał
możliwości, aby zepsuć tak wspaniałą atmosferę.
Wspaniali ludzie i wspaniałe znajomości, które od
20 sierpnia 2022 roku nawiązały się za sprawą 25-
lecia Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w ten
wyjątkowy dzień na Orlicy! Do zobaczenia na
szlaku, z klubowym pozdrowieniem Górom Cześć!!!

Koordynatorzy: Magdalena i Andrzej
Laskowscy



Na XXV-lecie Korony Gór Polski postanowiliśmy
wraz z grupą znajomych, oczywiście członków
Klubu, zameldować się o godzinie 12:00 na
szczycie Chełmca w Górach Wałbrzyskich.
Spotkaliśmy się na parkingu przy zielonym szlaku w
miejscowości Boguszów Gorce. Po odebraniu
pamiątkowej odznaki około godziny 10:00 udaliśmy
się na szczyt. Pogoda miała być fatalna, miało lać,
a tu proszę o dziwo nawet było słonko. Tempo
naszej grupy było szybkie i już po 11-ej byliśmy na
szczycie. Tego dnia wieża widokowa była otwarta.
Nie czekając na resztę klubowiczów zaczęliśmy
organizować duże ognisko, zbierając chrust.
Ognisko szybko udało nam się rozpalić i zaczęło się
pieczenie kiełbasek. 
Na szczyt z różnych kierunków zaczęli schodzić się
zdobywcy. Każdy chciał oprócz szczytowej
pieczątki, pieczęć okazjonalną na XXV-lecie KGP.
Około godziny 12:00 wszyscy udaliśmy się pod
wieżę do grupowego pamiątkowego zdjęcia.
Później przez godzinę rozmawialiśmy o Klubie,
szczytach, trasach oraz o Loży Zdobywców. 
W miłej atmosferze pożegnaliśmy się z wesołą
grupą, która pozostała jeszcze na szczycie i
udaliśmy się na parking. Pod koniec naszego
wędrowania deszcz już nas dopadł. 
Ten dzień zostanie na długo w pamięci. Tak na
koniec tego małego felietonu mogę oznajmić, że
wraz z córką ponownie zacząłem przygodę z
Koroną Gór Polski. Cześć Górom, pozdrawiam
serdecznie Zdobywca nr 4000.

               Uczestnik: Daniel Szwarc

CHEŁMIEC
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SKRZYCZNE
Na Skrzyczne wybraliśmy niebieski szlak ze
Szczyrku. W umówionym miejscu zebrała się
kilkunastoosobowa grupa i razem, w dobrych
humorach, powędrowaliśmy na szlak. Był z nami
m.in. Stanisław, który opowiedział nam o tym, jak
pierwszy raz wszedł na Skrzyczne w 1967 roku. 
Po drodze spotkaliśmy jeszcze kilka osób, które do
nas dołączyły. Czas mieliśmy bardzo dobry, więc
postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na
Jaworzynie. Krążące w okolicy chmury deszczowe
zwiastowały, że świętowanie jubileuszu na szczycie
może być mocno "zakrapiane". Na szczyt
dotarliśmy ok. 11:30, więc jeszcze było trochę
czasu na odpoczynek, poprawę fryzurek do zdjęć,
przypudrowanie nosków, indywidualne zdjęcia oraz
integrację z przybywającymi ciągle klubowiczami.

O 12:00 było nas już sporo na szczycie, zrobiliśmy
sobie pamiątkowe jubileuszowe zdjęcia i ok. 12:05
zaczął padać deszcz. Przeszliśmy do schroniska,
gdzie zrobiło się dosyć ciasno, w sam raz na
gratulacje oraz wręczanie pamiątkowych dyplomów
i odznak.
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TURBACZ
Kiedy się wypełniły dni i 25-lecie powstania KZ KGP przyszło nam świętować

Wielu zdobywców, klubowiczów oraz sympatyków zaczęło 20 sierpnia w góry wędrować.
Prognoza pogody na ten dzień na Południu, nie była optymistyczna
Ale determinacja i wiara ludzi w przedsięwzięcie była fantastyczna.

Wiedzeni ideą i miłością do gór, co podziałów nie uznaje,
A wspólne wędrowanie wiele wrażeń i satysfakcji daje.

Dane mi było z klubową ekipą, mój ulubiony Turbacz  zdobywać
I na nowo uroczyska na szlaku o tej porze roku odkrywać.

Niebieskim szlakiem z Koninek kwadrans po 8 wyruszyliśmy
Wędrownym krokiem z uśmiechem na twarzy po 11 do Schroniska dotarliśmy.

Na szczycie w samo południe zebrało się nas kilkudziesięcioro
Po okolicznościowe dyplomy, pieczątkę do książeczek podchodziło sporo.

Przewodnik Tatrzański Maciej B. piosenkę* zadedykował  
W ten sposób za organizację obchodów, pięknie Nam dziękował.

28 szczytów Korony Gór Polski jak jedna rodzina
Zostały zdobyte wszystkie, gdy wybiła 12 godzina.

Uczestnicy od lat kilku do kilkudziesięciu
Można też dostrzec czteronożnych przyjaciół, na grupowym zdjęciu.

Korzystając z tej sposobności jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękuję
Szczęścia, Zdrowia i Miłości nie tylko w górach winszuję.

Cześć Górom!!!

*https://youtu.be/CNC5pOlBMVk                                                                     Koordynator: Ewa Sadowska

Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody humory
nas nie opuszczały, atmosfera była wspaniała,
mnóstwo uśmiechniętych klubowiczów. Wiele osób
sugerowało, aby takie spotkania odbywały się
częściej. Dla nas koordynatorów to była ogromna
przyjemność, spędzić ten czas z tak wspaniałymi
ludźmi, w tak wyjątkowych okolicznościach.
Dziękujemy!

               Koordynator: Dominika Sordyl

https://youtu.be/CNC5pOlBMVk
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Bielice to jedyne miejsce w Polsce skąd startuje się
na dwa szczyty koronne.  Są niedaleko siebie i
każdy zdobywca stara się być na ich wierzchołkach
jednego dnia. Tak było i tym razem. 
Dwie ekipy, choć małe na starcie wyruszały
wspólnie. Moje wejście na Rudawiec w
towarzystwie dwójki wędrowców przebiegało
spokojnie. W miejscu docelowym byliśmy o
planowanym czasie o godz. 11:00. Bardzo szybko
zaczęły do nas docierać kolejne osoby, jedne od
strony zachodniej, inne tak jak my od wschodniej,
jeszcze inne od Kowadła przez Postawną, czyli
dookoła. Atmosfera była wspaniała, wiele
radosnych powitań, wiele przekazywanych górskich
doświadczeń i planów. 
Poza zdobywaniem korony, wiele osób zdobywając
inne odznaki potrzebuje wspiąć się również na
okoliczne szczyty, dlatego też zaczęły tworzyć się
grupki, które po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia
planowały iść na Śnieżnik, na Czernicę, na
Postawną i oczywiście na Kowadło. 
Na szczycie oprócz naszych kilkunastu osób były
dwie rodziny w towarzystwie psów. Ja podeszłam
do jednej z nich, by poprosić ich do wspólnego
zdjęcia i w tym momencie ich „pupil” poderwał się i
…. ugryzł mnie w nogę. Krew się lała, ktoś miał
opatrunki, więc nieco poradziliśmy sobie.

Ja musiałam zmienić plany dalszej wędrówki, by
jak najszybciej dojść do samochodu i szukać
pomocy lekarskiej. Świąteczny klubowy dzień
skończyłam na SOR w Polanicy, ale i tak uważam
imprezę za udaną. 

               Koordynator: Ewa Polańska

RUDAWIEC

�NIEŻKA Jednak mawiają, że pogody się nie wybiera, więc
skoro świt ruszyliśmy autem z Wrocławia i innych
zakątków Polski w drogę do Karpacza. 
Jako początek trasy został wyznaczony kościół
Wang, gdzie o godz. 7:00 zjawiły się dwie dzielne
Klubowiczki – Natalia i Aneta. Po chwili dołączył
Stefan z Kamilą i w grupie 7 osób ruszyliśmy
niebieskim szklakiem. To jedna z najpiękniejszych
tras w górach Polski, kocioł Małego Stawu urzekł
wszystkich.
Choć byliśmy pełni obaw tych prognozowanych
ulew, to z każdą chwilą pogoda się poprawiała i
mgła ustępowała wraz z naszym krokiem… a krok
był pewny, bowiem celem było zdobycie Śnieżki
przed godziną 12:00. Chwilę odpoczęliśmy w
Schronisku Samotnia, a także Strzecha
Akademicka, by ruszyć w stronę Równi pod
Śnieżką w stronę schroniska. 
W Domu Śląskim spotkaliśmy kilku klubowiczów w
charakterystycznych klubowych koszulkach.
Po krótkiej przerwie ruszyliśmy na podbój Królowej
Karkonoszy czerwonym szlakiem.

Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na ten
dzień… 20 sierpnia 2022 roku, czyli wspólne
wejście na szczyty korony Gór Polski z okazji XXV-
lecia KGP. Klubowe gadżety były już spakowane
do plecaków razem z dyplomami, sprawdzaliśmy
już tylko pogodę! Ona nie była dla nas łaskawa…
prognozy były – delikatnie mówiąc – mało
optymistyczne.



19

Natalia i Marcin z dumą nieśli klubową flagę,
Grzegorz opowiadał ciekawostki na temat znaków
granicznych, a Aneta i Kamila zachwycały się
widokami. Sam szczyt wyłonił się zza mgły
specjalnie dla Nas. Tuż przed 12:00 zdobyliśmy
Śnieżkę! Rozdaliśmy dyplomy i gadżety
Zdobywcom, których na szczycie było całkiem
sporo. 
Niektórzy obawiając się niepogody wybrali krótsze
szlaki, ale na szczycie dołączyli do wspólnego
zdjęcia z banerem i flagą. Wielu chętnych ustawiło
się w kolejce, by odbić w książeczkach wyjątkową
pamiątkową pieczątkę, która była dostępna tylko
tego dnia… byli nawet tacy, co specjalnie weszli
ponownie na szczyt spod Domu Śląskiego, aby ją
odbić, bo nie można było takiej okazji przegapić.
Zdjęciom nie było końca, więc z żalem opuściliśmy
szczyt Drogą Jubileuszową. 
Mgła znów zakryła szczyt, a my udaliśmy się przez
Kopę i Biały Jar do Strzechy Akademickiej. Tam,
ogrzaliśmy się ciepłą herbatką z cytryną i zjedliśmy
przepyszną szarlotkę.

Trochę smutni, że to już coraz bliżej końca naszej
wyprawy, doszliśmy do kościoła Wang, gdzie na
ulicy Na Śnieżkę uściskami pożegnaliśmy się ze
sobą i z łezką w oku odjechaliśmy w różne strony
Karpacza, machając do siebie z myślą: do
zobaczenia wkrótce!

Koordynatorzy: Natalia, Grzegorz,
Stefan, Marcin

JAGODNA Wejście na Jagodną – najwyższą górę Gór
Bystrzyckich poprzedzone było noclegiem w
malowniczo, wręcz bajkowo położonym schronisku
PTTK o tej samej nazwie Jagodna. Już pierwszego
wieczoru korzystając z możliwości ujrzenia zachodu
słońca wyruszyliśmy na szczyt Jagodnej. 
Sobotnia wędrówka rozpoczęła się wyjściem spod
schroniska, szlakiem przez Przełęcz Spaloną.
Trasa prowadzi szeroką, leśną drogą, na której
spotykaliśmy ludzi z różnych stron Polski,
zmierzających na jubileuszowe zdobycie szczytu. 
Na szczycie odbyło się wręczenie pamiątkowych
dyplomów, odbicie przygotowanej specjalnie na tą
okazję pieczątki oraz wspólne zdjęcie. Po drodze
wymienialiśmy się z kompanami wędrówki
wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas
górskich wypraw. Dzień ten zakończył się również
noclegiem w schronisku. 
Wieczór spędziliśmy na wspólnym biesiadowaniu,
słuchając gitarowej muzyki w wykonaniu
nocujących w schronisku turystów. 
Wspólna droga powrotna  sprawiła, że zrodził się w
nas pomysł wspólnego zdobycia najwyższego
szczytu Tatr – Rysów. Dzięki ludziom poznanym na
Jagodnej udało się tego dokonać 17 września 2022
roku. Tym samym zrealizowałam swoje największe
marzenie.

Uczestniczka: Dorota Filipczak
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JP

Parę tygodni temu zaplanowałem wyjazd w Sudety,
by zdobyć ostanie parę szczytów brakujących mi do
Korony Gór Polski. Równolegle dostałem
wiadomość od Ani, z którą poznaliśmy się wcześniej
w górach i która okazała się być moją bardzo bliską
sąsiadką, że właśnie w tym czasie, w ramach
obchodów 25-lecia KGP,  będzie możliwość
spotkania się na wybranym wierzchołku zaliczanym
do Korony z tymi, którzy popadli w ten sam "nałóg"
co ja. Ania z koleżanką Moniką wybrały Śnieżnik.
Byłem już na tym szczycie parę razy o różnych
porach roku, ale zawsze był on dla mnie
nieprzyjazny, a poza tym, czego się nie robi dla
takiego towarzystwa. Tym razem aura postanowiła
wynagrodzić mi moją wytrwałość, ale jeszcze
większą nagrodą było spotkanie wielu wspaniałych i
rozpoznawalnych postaci. 
Gdy doszliśmy do schroniska pod Śnieżnikiem
spotkaliśmy sporą grupę osób w firmowych
koszulkach KGP siedzących przy ławach przed
schroniskiem. Jak się okazało było to ścisłe
kierownictwo KGP. Mogli się wybrać na każdą z 28-
miu gór, ale wybrali tę samą co my! Ale to nie
koniec - był Krzysztof, z którym znaleźliśmy
natychmiast wspólne tematy, który wniósł znaczący
wkład w przygotowywaniu Jaskini Niedźwiedziej do
udostępnienia do zwiedzania turystom. Był też
Boguś, zasłużony przewodnik Sudecki (zdj. na
okładce - przyp. red.), któremu niejeden z Was,
zdobywających Koronę, mógłby pozazdrościć
kondycji.  No i w końcu ekipa telewizji z Martą
Manowską na czele, przygotowująca materiały do
cyklu reportaży o takich pasjonatach gór jak my.
Oglądajcie pierwszy reportaż 2-go października na
TV Polonia. Wspomnę jeszcze o Sylwii z mężem,
którzy przyjechali specjalnie aż z Trójmiasta.    
Od schroniska pod Śnieżnikiem wyruszyliśmy na
szczyt już w pełni zintegrowani. Flaga KGP
początkowo powiewała w drugiej części naszej
grupy, ale za chwilę już była na czele. Podziwiałem
tylko jednego z kamerzystów, który postanowił to
uwiecznić i dotrzymywał mi kroku idąc po
kamienistej ścieżce obrócony bokiem i kręcąc film.
Nawet się ani razu nie potknął. Potem się okazało,
że to Wojtek, góral z krwi i kości z Nowego Targu,
pasjonat wypraw w Tatry i do tego wirtuoz skrzypek
(już się umówiliśmy na wspólne muzykowanie przy
okazji moich planowanych wyjazdów w Tarty i w
Gorce).

Ani się obejrzeliśmy a tu szczyt Śnieżnika w
pełnym słońcu i bez wiatru. Uściski, zdjęcia,
gratulacje i specjalna pieczątka. 
Obchody miały swoją kontynuację w wiacie przy
DW Gigant 1882 w Międzygórzu. Grill, małe co
nieco, rozmowy o górach i wspólne śpiewanie do
późnej nocy przy akompaniamencie gitary.

Uczestnik: Leszek Dąbrowski
 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podzielili
się z nami swoimi wyjątkowymi wspomnieniami z
jubileuszowej wyprawy na koronne szczyty. Ten
dzień z pewnością na długo pozostanie w naszej
pamięci. Pamiątkowy dyplom, pieczątka wbita do
klubowej książeczki czy też wspólne zdjęcie na
szczycie przywoła wspomnienia po wielu latach.  

�NIEŻNIK



W krainie kredki 
i pędzla
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Kasia, lat 7

Kolejny piękny rysunek naszej małej klubowiczki został przesłany do redakcji czasopisma. Kasia ma 7 lat i
właśnie rozpoczęła naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 3 w Gliwicach. Oprócz wycieczek w góry Kasia
lubi pływać i tańczyć. Tegoroczne wakacje spędziła wraz z rodzicami w Sudetach. Jesienią chce pojechać
w Bieszczady i zobaczyć Chatkę Puchatka, o której opowiadał jej dziadek.

 Wakacje w górach ...

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.



Wołosate        Przełęcz pod Tarnicą        Tarnica

Moja Korona
Od czegoś trzeba zacząć ... TARNICA 1346 m n.p.m.

 

Pogoda potrafi płatać figle. 
Wczoraj po raz pierwszy W TYM SEZONIE miałam
okazję wybrać się na Tarnicę (najwyższy szczyt
Bieszczadów Polskich). Tak, tak... w tym roku
królowała Korbania, Połonina Caryńska czy
Dwernik.
Tak się jednak złożyło, że grupa licealna chciała
wejść na Tarnicę. Co prawda motywacja trochę
spadła, widząc aurę za oknem, ale kto jak nie my.
Co zrobić - pogody w górach nie wybieramy.
Po dotarciu do Wołosatego, przez moment
wydawało się, że już po deszczu.
Pogoda miała jednak swoje plany, my swoje.

Zwarci i gotowi wyruszyliśmy na szlak.
Ja miałam jeszcze jeden cel - zdobycie w końcu 1
szczytu do kolekcji Korona Gór Polski.
W sezonie człowiek pracuje i nie ma czasu na
rekreacyjne wyjazdy w góry. 
Od czegoś trzeba zacząć... mam cichą nadzieję, że
z kolejnymi szczytami pójdzie szybciej.
Wejście w strugach deszczu, po płynącym potoku z
góry dostarczyło sporo emocji.
Bo jak ubrać się na taką niepogodę?
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https://www.facebook.com/groups/365996033487734/?__cft__[0]=AZVfWe2XjloXbhD21VF-oWfkvsjlYqThrb8rXM_bt030zjIEOQMUqrXcbsl4jJQ7oOsOfJVKezj2plGNDq4TH-yhehOFR7Awq0KBb-2hiv_FbeR9H75bNpGLQSFBT4lv7Ptj6mEBC8VNHKPRh-f9Y8gEO34Uec2817gfxhZUUH8_rg&__tn__=-UK-R


Na pewno sprawdzają się dobre buty (powyżej
kostki), stuptuty (skutecznie chroniły spodnie przed
duża ilością błota) i niezniszczalny płaszcz
przeciwdeszczowy.
W mglistej aurze dotarliśmy na szczyt, który
przywitał nas gradem i jeszcze mocniejszym
wiatrem. Szybka fotka, walka z naturą i odwrót na
dół. Tutaj już pogoda nam nie odpuściła i do
Wołosatego zacinało deszczem.
Najważniejsze SZCZYT ZDOBYTY 1/ 28 
Powiedziałabym... jest moc .
Brawa dla młodzieży, która walczyła ze swoimi
słabościami, pogodą, nie poddawali się i szli do
przodu.

Dziś dzień oddechu... A jutro znów wyruszam na
szlak.
Co mnie spotka - zobaczę jutro.
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Jeśli i Ty na łamach naszej gazety chciałbyś podzielić się z nami swoimi wspomnieniami ze zdobywania
szczytów Korony Gór Polski to zapraszamy do kontaktu: redakcja@kgp.info.pl

      Redakcja

Ulek w podróży



Najwyższy szczyt tego Beskidu to Skrzyczne
(1257 m n.p.m.), który góruje nad położonym u
jego stóp Szczyrkiem. Nazwa szczytu pochodzi
prawdopodobnie od skrzeczenia żab, które
masowo występowały w nieistniejącym już
polodowcowym stawie pomiędzy Małym
Skrzycznem a Skrzycznem. Szczyrk jest znanym
ośrodkiem narciarskim, wiele osób przyjeżdża tu
głównie na narty, ale walory przyrodnicze,
widokowe jak i sporo atrakcji przyciąga tu
również amatorów pieszych wędrówek. 
Na szczyt można dojechać wygodnie wyciągiem
przesiadając się mniej więcej w połowie na
polanie Jaworzyna (940 m n.p.m.). Ze
Skrzycznego rozciąga się piękny widok na
szczyty Beskidu Małego, Żywieckiego oraz na
położone po przeciwnej stronie szczyty Beskidu
Śląskiego z Szyndzielnią (1030 m n.p.m.) oraz
Klimczokiem (1117 m n.p.m.) na czele. 
Polecam wędrówkę również po tej części gór,
skorzystanie z różnych atrakcji oraz wizytę w
schroniskach, których na szlaku spotkamy wiele i
w każdym z nich można miło spędzić czas. 

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

    "Podróżować to żyć"
Hans Christian Andersen

Pomimo, że na Skrzyczne czy też na główną grań
biegnącą z zachodu od przełęczy Salmopolskiej
można się dostać wieloma wyciągami i kolejkami
gondolowymi, to ja zdecydowanie polecam
wybrać opcję spaceru jednym ze szlaków
dochodzących do grani, a następnie wędrówkę w
kierunku najwyższego szczytu Beskidu
Śląskiego. 
Dojazd do Szczyrku nie wymaga wielkiej wiedzy i
orientacji w organizacji lokalnego transportu
zbiorowego. Najprościej dojechać pociągiem lub
autobusem do Bielsko-Białej, a następnie
przesiąść się w dowolny autobus jadący w
okolice Szczyrku lub okolicznych miejscowości,
skąd można już wyruszyć na szlak. 

Beskid Śląski to jedno z wielu bardziej
popularnych miejsc w polskich górach,  gdzie

turyści pojawiają się dość tłumnie 
o każdej porze roku.  
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Najpierw spokojna droga między zabudowaniami,
a następnie wejście w las, gdzie już szlakiem
dość wygodnym, spokojnie bez ostrych podejść
ku szczytowi. Pomimo tego, że wyprawa była w
lipcu, w sezonie wakacyjnym, na odcinku do
krzyżówki z zielonym szlakiem nie spotkałem
kompletnie nikogo. Cisza i spokój oraz piękna
pogoda wynagrodziła mi nieprzespana noc w
autobusie. Dopiero przy skrzyżowaniu szlaków z
wspomnianym zielonym, w miejscu o nazwie
Becyrek (862 m n.p.m.), przy stojącej tam małej
wiacie, spotykam parę turystów pożywiających
się przed dalszą podróżą. Stąd delikatne
mocniejsze podejście do Polany Jaworzyna,
gdzie widać już sporą ilość turystów zarówno
zmierzających na własnych nogach, jak i
wjeżdżających na szczyt kolejką krzesełkową. 

Mianowicie, po ciężkim tygodniu pracy w piątek
postanowiłem wcześniej położyć się spać i
odpocząć. W związku z tym, że nie mogłem
usnąć zacząłem przeglądać mapy, zastanawiając
się, gdzie by tu się wybrać następnym razem.
Padło na Skrzyczne, więc od razu zacząłem
sprawdzać połączenia. Znalazłem informację, że
o 23:30 mogę wsiąść w autobus i zameldować
się o 5:55 na dworcu w Bielsko-Białej. Nie trwało
zbyt długo, kiedy to zacząłem się pakować –
domownicy się nieco zdziwili, ale zdziwienie
trwało zaledwie kilka chwil, potem jedynie
uśmiech i przejście do normalności. 
Szybko dotarłem na dworzec, gdzie wsiadłem w
autobus i już cała noc to podróż z krótszymi oraz
dłuższymi przerwami na odpoczynek i przystanki.
O poranku wysiadłem na dworcu w Bielsko-Białej
i udałem się w poszukiwaniu wcześniej
znalezionego połączenia busem do miejscowości
Buczkowice, skąd miałem zamiar rozpocząć
wędrówkę na Skrzyczne. 

Podczas pierwszej koronnej wyprawy
skorzystałem z przewoźnika FlixBus 

ze względu na to, że decyzję o wyprawie
podjąłem w dość nieoczywisty sposób.

Po dotarciu na miejsce sprawnie natrafiłem 
na czerwone znaki szlaku w kierunku

Skrzycznego. 

Najpierw poszedłem na główną płytę dworca,
gdzie nie mając możliwości dopytania się w kasie
czy też informacji zacząłem przeszukiwać
rozkłady jazdy. Niestety nie znalazłem
połączenia. Wyszedłem na zewnątrz dworca i
zauważyłem dolną część dworca autobusowego,
ale tam również nie znalazłem żadnego
połączenia. 
Na całe szczęście zorientowałem się, że z
przystanku przy głównej ulicy odjeżdżają
zarówno pojazdy komunikacji miejskiej jak i
prywatne busy. Szybko znalazłem w masie
różnych naklejonych rozkładów mojego
przewoźnika, który dosłownie po 5 minutach
podjechał na przystanek. Wyruszyłem za 8 zł w
kierunku przystanku Buczkowice. 

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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Z Polany ruszyłem niebieskim szlakiem, który
doprowadził mnie na szczyt. Podejście nieco
bardziej strome, ale bez jakiś znaczących
trudność. Dość sprawnie dostałem się na szczyt,
a w zasadzie pod samo schronisko, przy którym
stoi krzyżak z oznaczenie szczytu. Uwaga:
obecnie oznaczenie szczytu również znajduje się
przy schronisku jak i też nieopodal na właściwym
szczycie Skrzycznego. Jedno i drugie miejsce
jest akceptowalne do prawidłowego zdobycia
szczytu.

Start pociągiem z Torunia Głównego do
Poznania, gdzie ponad godzinę oczekiwania na
pociąg do Katowic, dalej już Kolejami Śląskimi do
dworca Bielsko-Biała Główna. Tym razem od
razu wybrałem się w prawidłowe miejsce na
przystanek, gdzie w mroźny i pochmurny jeszcze
poranek wsiadam w autobus do Szczyrku
Solisko, gdyż tam znajduje się pętla autobusowa.
Docelowo chciałem dostać się na Przełęcz
Salmopolską (934 m n.p.m.), ale o dziwo nie
udało mi się znaleźć takiego połączenia i od razu
podczas poszukiwań skojarzył mi się ten brak
komunikacji, jaki wstępuję pomiędzy Szklarską
Porębą a Świeradowem-Zdrój. Tu nie ma
komunikacji pomiędzy Szczyrkiem a Wisłą. 

Zimowa wyprawa to 10 grudnia, tym razem
wyjazd zaplanowany i zorganizowany od
startu do mety, jak się okazało nie dało się
wszystkiego przewidzieć, ale to za chwilę.

Czas pandemii nie pozwolił mi na wejście 
do środka schroniska, zatem przez okienko

zakupiłem zupkę pomidorową z ryżem 
i coś do picia.

Następnie zasiadłem na obszernym tarasie na
odpoczynek i regenerację przed planowanym
zejściem do Szczyrku. Turystów przybywało
zatem zmieniam miejsce na nieco bardziej
wygodne na trawce, gdzie przez dłuższy czas
obserwuję piękne, kolorowe od czasz paralotni
niebo. Po odpoczynku i sprawdzeniu połączenia
do domu wybieram jeden z najkrótszych
wariantów powrotu na dół – czyli niebieski szlak
wzdłuż kolejki krzesełkowej. Na dole chwilka na
przekąskę w oczekiwaniu na autobus, który
dowiózł mnie do dworca PKP Bielsko-Biała. 
Na stacji wsiadłem do pociągu Kolei Śląskich w
kierunku Katowic, skąd już PKP Intercity do
Warszawy Zachodniej, gdzie przesiadłem się na
ostatni etap, czyli pociąg do Torunia.
Zameldowałem się w domu około godziny 23:00.
W prawie równe  24 godziny znalazłem się w
punkcie startu, zamykając tym samym swoją
nieplanowaną przygodę ze Skrzycznem. 
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Jest oznaczony i prowadzi prosto na Malinów
(1115 m. n.p.m.). Zanim jednak się tam dostałem
musiałem już przy śladach skiturowych
wspinaczy torować drogę w śniegu czasem po
pas. Skierowałem się nieco ku niebieskiemu
szlakowi, gdzie nieco łatwiej dotarłem do górnej
stacji kolejki z Soliska. Stąd szlak prowadzi przez
las, ale niestety kolejna niespodzianka, są tylko
ślady nart. Nie widząc innego rozwiązania,
omijając ślady zacząłem torować równoległą
drogę w śniegu czasem po połowę uda. Łatwo
nie było, ale nie naruszyłem śladów narciarzy,
choć podczas całego wejścia nie spotkałem ani
jednego. No tak to jest, gdy się czasem zaufa na
ślepo rekomendacji bez wcześniejszego
sprawdzenia. 
Zmęczony, ale szczęśliwy dotarłem na Malinów,
skąd kierunek czerwony szlak na Malinowską
Skałę (1152 m n.p.m.). 

Jak zawsze w takich sytuacjach pomocne
okazały się papierowe mapy, 

gdzie po weryfikacji szlak odnalazłem. 
Po drodze zajrzałem do Jaskini Malinowskiej, a
następnie zielonym szlakiem w kierunku Małe
Skrzyczne (1211 m n.p.m.) i dalej już na samo
Skrzyczne. Niestety pogoda po dotarciu na
Malinów popsuła się i z widoków pozostała tylko
biała ściana mgły. Spacer choć męczący okazał
się bardzo przyjemny. 
Po dotarciu do Skrzycznego obowiązkowe
zdjęcie na szczycie, posiłek w schronisku i nieco
zmęczony, w obfitych opadach śniegu, wzdłuż
kolejki udałem się w dół. Po drodze na Polanie
Jaworzyny zatrzymuję się na ciepła herbatkę, a
następnie po kolana w śniegu do Szczyrku, gdzie
wsiadam do autobusu do Bielsko-Białej, skąd
pociągiem do Bydgoszczy, a następnie do
Torunia, gdzie o 4:50 kończę swoją zimową
wyprawę na Skrzyczne. 

Od strony Wisły można dostać się na Przełęcz
Salmopolską, a od strony Szczyrku trzeba tam
dojść. Taki też plan miałem, żeby żółtym
szlakiem dojść do Przełęczy, ale w związku z
tym, że droga wąska i sporo aut zacząłem się
zastanawiać czy nie wejść gdzieś wcześniej
niebieskim szlakiem na Przełęcz po Malinowem
(1009 m n.p.m.). Spostrzegłem, że są ślady
zarówno piesze jak i skiturowe po prawej stronie
w kierunku przełęczy. Zapytałem napotkanego
przygotowującego się skiturowca, czy zna tę
trasę, odpowiedział, że spokojnie mogę iść dojdę
na Pośrednie, a stamtąd to już prosta droga.
Dopiero przy nieczynnej kolejce krzesełkowej
znalazłem zielone oznaczenia szlaku, którego nie
znalazłem wcześniej na Mapach Turystycznych.



Maciej Jędrzejczak
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CIEKAWOSTKA

Przy okazji wędrówki z Przełęczy Salmopolskiej w kierunku Skrzycznego, warto się zatrzymać i wejść
do Jaskini Malinowskiej, która jest zabezpieczona klamrami i udostępniona dla turystów. 

Podsumowując, moje wyprawy na Skrzyczne
zaliczam do tych, które były przyjemnością
zdobywania zarówno latem bez planu jak i zimą
poprzez głęboki śnieg. Zapewne nie raz jeszcze
wrócę w Beskid Śląski nie tylko na Skrzyczne,
ale i na inne wzniesienia, których jest tu
naprawdę dużo, a dobra komunikacja sprawia
dość dużą łatwość ich zdobywania. 

Warto zapamiętać, że w okoliczne miejscowości
w Beskidzie Śląskim można dostać się zarówno z
głównego dworca PKS jak i z dolnej płyty, ale nie
można zapomnieć o przystanku przy ulicy
Warszawskiej naprzeciwko dworca PKP.

Tym razem wyprawa była pętlą ze startem
Lipowe Ostre niebieskim szlakiem na Skrzyczne,
a następnie zejście przez Małe Skrzyczne i
Malinowską Skałę, gdzie już żółtym szlakiem
powrót do punktu startu. Świetna pogoda,
przyjemne towarzystwo, nad głową kilka
paralotni, a na szczycie jak zawsze spora ilość
turystów. Tego dnia odwiedziliśmy również szczyt
Klimczoka po przeciwnej stronie Szczyrku. 
Po noclegu w Bielsko-Białej następnego dnia
udało się zorganizować wyprawę na Czupel w
pobliskim Beskidzie Małym o czym napiszę nieco
później.

Na Skrzyczne wybrałem się jeszcze raz,
wczesną wiosną z większą grupą przyjaciół 

z Klubu Zdobywców KGP.



W KLUBOWEJ
KSIĘGARNI

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

Jako, że pierwsza wyprawa w ramach Korony Gór
Polski była bardzo udana (w naszym przypadku
było to Skrzyczne), dość szybko zaczęliśmy
planować kolejną. Tym razem pomyśleliśmy, żeby
wybrać się trochę dalej. Najlepiej, aby był to szczyt,
który jest odosobniony od pozostałych, a więc
idealny na jednodniową wycieczkę, żeby „mieć
odhaczoną” jedną z dłuższych tras samochodem.
Wybór padł na Góry Świętokrzyskie i najniższy
szczyt w Koronie - Łysicę (612 m n.p.m., według
innych źródeł 613 m n.p.m.). Oddalona od nas o
około 185km, więc czekały nas 3 godziny w
samochodzie – 2 godziny w górach i znów 3
godziny w samochodzie. 
No cóż… szczerze powiem nie zachwyciła mnie
taka perspektywa, ale nie mogliśmy sobie pozwolić
na dłuższy pobyt w tej okolicy i gdyby nie to, że
celem jest KGP pewnie odpuścilibyśmy temat i
ruszyli gdzieś w pobliskie Beskidy lub nieco
odleglejsze Tatry. Ale kto by się przejmował takim
szczegółem jak odległość. 
Tak oto korzystając z wolnego dnia w środku
tygodnia, wyruszyliśmy na podbój zupełnie
nieznanych nam Gór Świętokrzyskich.
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Góry Świętokrzyskie to masyw górski położony w
południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części
Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica
(według najnowszych informacji jej wschodni
wierzchołek – Skała Agaty) w paśmie Łysogór.
Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego
przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.
Góry Świętokrzyskie są jednym z najstarszych
pasm górskich w Polsce. Charakterystyczne dla
krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich
są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki
ostańcowe i gołoborza. To tak tytułem wstępu.

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

Korony Gór Polski



Około godziny 8:00 ruszyliśmy z Katowic. Droga
znośna chociaż bez szału (osobiście wolałbym
autostradę no ale cóż… O 10:45 zameldowaliśmy
się w Świętej Katarzynie. Pogoda bardzo
przyjemna, ciepło. Ze względu na święto maryjne -
sporo ludzi (zarówno turystów, jak i pielgrzymów),
ale na szczęście udało nam się szybko zaparkować
pod samym klasztorem sióstr bernardynek. Chwila
na ogarniecie się i około 11:00 ruszyliśmy na szlak.
Minęliśmy klasztor i od razu widać znaki kierujące
na szlak. Znów raczej trudno byłoby zabłądzić. W
kilka minut, najpierw asfaltem potem żwirową droga
(oczywiście po drodze nie obyło się bez zakupu
pamiątkowego magnesu) docieramy do kasy
Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Puszczy
Jodłowej. W tym miejscu przybiliśmy pieczątki do
książeczek i ruszyliśmy w dalszą drogę. Zaraz za
bramą zauważyliśmy znaki na miejsca pamięci
historycznej, ale postanowiliśmy przyjrzeć się im w
drodze powrotnej. Szlak jest dość szeroki i łagodny.
Po chwili minęliśmy pomnik Stefana Żeromskiego -
miłośnika tych stron.

Rozpoczęliśmy marsz wśród wystających kamieni,
korzeni i potykaczy zapobiegającym dalszej erozji
gleby w tym miejscu. Przechodzimy kamienne
schody i docieramy do tabliczki informującej, że
już… jesteśmy w połowie drogi. Wydaje nam się,
że to za szybko, ale zerkamy na zegarki -
faktycznie minęło pół godziny, a więc połowa
szacowanego czasu przejścia na szczyt. Idziemy
dalej! 
Zaczyna się podejście pośród całkiem sporych
kamieni i głazów. Raczej nic ekstremalnego, ale
pewnie kostkę dałoby się skręcić. Po drodze sporo
ludzi w sandałach, klapkach, a nawet balerinkach.
No cóż… ich wybór. Tylko dzieciaków szkoda. Ale
już nawet nie chce mi się na to denerwować.
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Kawałek dalej dotarliśmy do kapliczki św.
Franciszka i schłodziliśmy się w pobliskim
źródełku. Wszędzie pełno ludzi. Jak dla mnie za
dużo. W górach bardziej szukam jednak większego
spokoju.  Zaraz za kapliczką rozpoczyna się
drewniana kładka. Po tym fragmencie w końcu robi
się trochę bardziej stromo.
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Na chwilę przed dotarciem na szczyt minęliśmy
zjawisko bardzo charakterystyczne dla Gór
Świętokrzyskich, a więc gołoborze i kawałek dalej
byliśmy na szczycie. Delikatnie rzecz ujmując…
widok nie zachwyca.
Czym właściwie jest gołoborze? Bardzo ciekawie
brzmi definicja wikipedii: rodzaj pokrywy stokowej
lub wierzchowinowej (grzbietowej), składającej się z
lekko redeponowanego rumoszu skalnego. A tak
bardziej po polsku to rumowiska skalne w górach.
Termin gołoborze jest określeniem regionalnym
(świętokrzyskim), które oznacza miejsce „gołe”, bez
„boru” - nawiązuje do ich występowania w obrębie
lasu. Ale jest stosowane również do pozostałych
zjawisk tego typu. Głównym czynnikiem powstania
gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany
temperatury – zamarzanie i rozmarzanie podłoża;
zamarzanie wody powodujące rozpad blokowy
skał).

Na szczycie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia do
książeczek i zrobiliśmy krótką przerwę na
uzupełnienie kalorii. Ruszyliśmy z ciekawości w
stronę Kakonina, ale po około 15 minutach
zawracamy. Co ciekawe, napotkany po drodze
starszy pan podpowiedział nam, że jeśli odbijemy w
bok (idąc od strony Kakonina w prawo,
analogicznie idąc ze szczytu w stronę Kakonina w
lewo) w ledwo widoczną ścieżkę to zobaczymy o
wiele ciekawszy widok niż ze szczytu i kolejne
gołoborze. Co prawda z lekką dozą nieufności, ale
postanowiliśmy sprawdzić czy to prawda. Trzeba
mu przyznać, że miał rację. Zero turystów, cisza,
spokój i niezły jak na te rejony widok. (Patrząc z
perspektywy czasu chyba trafiliśmy w okolice Skały
Agaty, która w tamtym czasie nie była w żaden
sposób oznakowana, a o której zrobiło się nieco
głośniej w późniejszym czasie ponieważ podobno
jest ciut wyższa niż sama Łysica). Zrobiliśmy małą
przerwę i ruszyliśmy z powrotem na szczyt, a
potem dalej do Świętej Katarzyny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumosz_skalny


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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  Damian Safader
Na Szlaku Korony                        

Droga w dół przebiega szybko, sprawnie i bez
przystanków. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy
źródełku (przyjemna chłodna woda) i przy bramie
Parku odeszliśmy nieco w bok przyjrzeć się grobom
mieszkańców i żołnierzy AK zamordowanych przez
Niemców w 1943 roku. Chwila na rozejrzenie się,
lekturę tablic, krótką modlitwę i zadumę. 
Co ciekawe, ale i wstrząsające, że jedną z
pierwszych ofiar był kilkunastoletni chłopiec ze wsi
Wzdół, który przyszedł prosić, aby żandarmi oddali
konia zabranego jego ojcu. Dowódca oddziału
żandarmów Albert Hugo Schuster kazał chłopca
natychmiast rozstrzelać.
Wychodzimy z terenu Świętokrzyskiego Parku
Narodowego i kierujemy się do samochodu. Po
drodze zerknęliśmy do klasztoru i pora pakować się
do domu.

Podsumowując, wyjazd był jak najbardziej udany,
pogodny i bez większych przygód. Cieszy kolejny
szczyt do Korony Gór Polski i czas spędzony w
górach, ale to tyle. Powiem szczerze, Góry
Świętokrzyskie nieszczególnie mnie porwały,
(chociaż pewnie mają swoich wielbicieli) są dość
daleko (więcej czasu w samochodzie niż w górach)
i raczej nie planuję w najbliższym czasie tutaj
wracać. Nie oczekiwałem żadnego WOW po
najniższym szczycie w Koronie i nie zawiodłem się.
Mam nadzieję, że kolejne szczyty przyniosą więcej
(oby pozytywnych!) wrażeń i ciekawych widoków.

 
Do zobaczenia na szlaku!
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ŁuL

Ostatni kwartał roku to aż 3 spotkania weryfikacyjne w różnych zakątkach naszego kraju. Za tydzień 8
października spotkamy się na Loży Zdobywców w przepięknym zamku w Szamotułach w województwie
wielkopolskim. 
Kolejna Loża Zdobywców gościć będzie 5 listopada w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Świdnicy w województwie dolnośląskim. Trzy tygodnie później 26 listopada spotkamy się w województwie
mazowieckim w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK na ostatniej w tym roku Loży
Zdobywców.
Klubowicze, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć osobiście w spotkaniu weryfikacyjnym, a
zależy im, aby otrzymać tytuł Zdobywcy KGP jeszcze w tym roku, mają możliwość skorzystania z zapisów
na lożę zdalną - wysyłkową. Do 8 października przyjmowane będą zgłoszenia.

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 

Sezon na grzyby trwa ...
Wędrując po górskich szlakach, czasem tuż przy
leśnej ścieżce, napotkamy okazałe borowiki, kurki,
kozaki, maślaki ... i muchomory.
Pamiętajmy, że na terenie Parków Narodowych i
rezerwatów przyrody jest zakaz zbierania grzybów
o czym mówi Art. 15. ust. 1. W parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania
się: 13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów
oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.
Nasz klubowy Przewodnik Sudecki Bogusław
Stecki swojego pięknego grzyba znalazł w lesie w
okolicach Międzylesia. Wywiad z Bogusławem o
jego wielkiej przyjaźni z górami można przeczytać
w ubiegłorocznym listopadowym numerze naszego
miesięcznika.



LII Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie
- wspomnienia klubowicza

725 dni. I ten dzień ...
Blisko dwa lata - tyle czasu trwało nasze
narzeczeństwo z Klubem Zdobywców Korony Gór
Polski. Poprzedzone krótkim romansem zaczęło się
formalnie 8 września 2020 roku, kiedy to
oświadczyliśmy zgodnie, że chcemy zostać
zdobywcami. Rolę papierowego pierścionka
zaręczynowego wzięły na siebie ziejące pustką
książeczki. Zapełnialiśmy je strona po stronie,
każdym kartkowaniem pisząc nową historię do
zachowania w pamięci. Kropkę nad "i" przybiliśmy
stemplem ze Śnieżki w maju tego roku. Dzięki temu
mogliśmy wreszcie wybrać swój wielki dzień z
zaproponowanych przez Klub terminów. Padło na 3
września 2022 roku i Lożę Zdobywców w
podżywieckiej Koszarawie.
Czasu do weryfikacji mieliśmy całkiem sporo
(według mnie) lub zatrważająco mało (według Doti).
Różnica w odczuciach wynikała z podejścia. W
odróżnieniu do mojego "jakoś będzie, przecież tam
byłem, to co mam się bać" Doti podchodziła do
sprawy bardziej odpowiedzialnie i rzeczowo.
Starała się przyswoić różne suche dane dotyczące
szczytów i przewidzieć podchwytliwe pytania ze
strony "krnąbrnej" komisji.
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Największym problemem w przygotowaniach do
loży okazało się... zdjęcie z Rysów. Wspólne
zdjęcie ze słupkiem owszem było. Ba, nawet dwa!
Na obydwóch nasze twarzy wykrzywia
kompromitujący grymas przeżuwanego banana.
Tak jakoś wyszło, że zdjęcia zrobione na szybko
zaraz po wejściu nie doczekały się dubla, bo po
ochłonięciu na szczycie po prostu o tym
zapomnieliśmy. Cykaliśmy fotki z Żabim Stawem,
Morskim Okiem, czy z sąsiednimi szczytami, ale
wierzchołek Rysów mieliśmy tylko w wersji z
napchanymi ponad przyzwoitość buziami. 
Po długich negocjacjach (moje "wszystko jedno
które" kontra Doti "miało byś ze szczytu") stanęło na
kompromisie: do książeczek wklejamy zdjęcia ze
szczytu skierowane na okolicę, a w razie
wątpliwości komisji pokażemy bananowe fotki. 
W dniu wyjazdu na Lożę byliśmy pozytywnie
podekscytowani. Wymienialiśmy kolejne szczyty
dzieląc się n-ty raz swoimi spostrzeżeniami na
temat każdego z nich. Doti nadal obawiała się czy
"zda", ale już nieco spokojniej. Po dojeździe na
miejsce trochę zaskoczyła nas spora liczba aut na
przeróżnych blachach.
Mijając gawędzące grupki, z uśmiechem na
twarzach, weszliśmy do dużej sali gimnastycznej z
poustawianymi wzdłuż ścian stołami. Namierzyliśmy
"swój" stół z ósemką na blacie. Siedział przy nim
jeden z członków Loży. Szybki rzut oka i - no kto by
się spodziewał - człowiek taki jak i my, nie żaden
dementor. Nawet uśmiechnięty! 
Jako że do wyznaczonej nam godziny pozostał
jeszcze ponad kwadrans pokręciliśmy się po coraz
bardziej gwarnej sali. Wypiliśmy kawę zagryzając
sękaczem, przygotowane dla uczestników.
Wodziliśmy wzrokiem trochę bezcelowo, bardziej w
poszukiwaniu Joanny, redaktorki miesięcznika
KGP, jednej z organizatorek Loży.
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Swego czasu Asia napisała do nas z propozycją
współpracy, dzięki czemu nasze przygody zagościły
na łamach klubowej gazetki. Teraz wreszcie
mogliśmy poznać się osobiście, co było dla nas
jedną z atrakcji tego dnia.
Nastała godzina weryfikacji. Przy naszym stoliku
nadal był tylko jeden weryfikator. Podeszliśmy i
nieśmiało zagadaliśmy, po czym zostaliśmy
zaproszeni do rozmowy. Reszta weryfikatorów
dotarła niedługo później. W ruch poszły książeczki i
długopisy. Pytań było sporo. Różnej maści, od
krótkich po bardziej opisowe. Od bardziej
faktograficznych po dotyczące naszych wrażeń i
tego czy i co nam dały Góry. Porozmawialiśmy o
tym gdzie tak naprawdę są najwyższe punkty
Szczelińca, Łysicy i Ślęży. O szlakach na
Radziejową, Kowadło i Rudawiec. 
Zdziwienie u weryfikatorów wywołało podanie
Biskupiej Kopy jako najtrudniejszego górskiego
doświadczenia. Wyjaśnienie, że to z powodu 25-
kilometrowej pętli, kończonej częściowo idąc tyłem
z piętami wyjętymi z butów z powodu diabelnie
piekących Achillesów wywołało śmiech, następnie
lekką konsternację, a potem znów śmiech.
Cała rozmowa przebiegła życzliwie i serdecznie, w
atmosferze ciut podniosłej, ale jednocześnie luźnej.
Kolejne obopólne dopowiedzenia przedłużały
posiedzenie i mieliśmy wrażenie, że dotyczy to
wszystkich stołów naokoło. Ludzie Gór nie mogli się
po prostu nagadać o Górach.
Po (pozytywnej oczywiście) weryfikacji mieliśmy
kilkadziesiąt minut do pasowania. Pokręciliśmy się,
pogadaliśmy z ludźmi, zakupiliśmy klubowe
koszulki. Następnie wszyscy zgromadziliśmy się w
niewielkim amfiteatrze, na którego scenie prezes
Klubu rozpoczął uroczystość krótką przemową i
kolejno wyczytywał nowych Zdobywców
nagradzanych brawami.
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Po ustawieniu się w szeregu, nastąpiło pasowanie
za pomocą ponad 100-letniej ciupagi. Gdy każdy
otrzymał już swój dyplom i odznakę ręce wszystkich
uczestników Loży splotły się w bratersko-
siostrzanym uścisku. Odśpiewaliśmy wspólnie
górską pieśń, co było ostatnim oficjalnym akordem
pasowania. W naszej ocenie jego przebieg,
obrzędowość jest zaskakująco udanym
połączeniem swobody i podniosłości. 
Czy tak wyobrażaliśmy sobie ten dzień?
Połowicznie. W swoich przewidywaniach
skupialiśmy się na samej weryfikacji. I ta
rzeczywiście przebiegła dość spodziewanie.
Zaskoczyła nas za to otoczka. Liczba uczestników,
wszechobecny gwar, a przede wszystkim wielka
życzliwość. Serdeczność. Poczucie wspólnoty.
Czuliśmy się bohaterami, podobnie jak każdy
świeżo upieczony zdobywca tego dnia. Coś jak
młoda para na masowym ślubie, gdzie nikt nikomu
nie zazdrości, tylko wspólnie świętuje. 
Oddalając się w kierunku auta czuliśmy szczęście i
nostalgię, a w dłoniach trzymaliśmy książeczki.
Nowe książeczki... 

Dorota i Michał Mendyka 



Kartki z poradnika
 Batony energetyczne na jesienne wędrówki
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Wraz z jesienią nasze górskie wędrówki zmienią
swój charakter. Dzień stanie się krótszy, poranki i
wieczory zdecydowanie zimniejsze. Pakując plecak
będziemy zmuszeni zabierać ze sobą cieplejszą
odzież, termos z gorącą herbatą i wiele innych
niezbędnych rzeczy. 
Warto zadbać o to, aby w naszym plecaku znalazło
się wszystko czego potrzebujemy, zwracając jednak
uwagę na to, aby plecak nie ważył zbyt wiele.
Konserwa turystyczna na szlaku dla wielu z nas to
przeżytek, a przecież jeść trzeba. Co w takim razie
zabrać ze sobą na jesienną wycieczkę?
Proponuję zdrową i pyszną przekąskę, jakiej nie
znajdziecie w żadnym sklepie turystycznym. 

Baton energetyczny, bo o nim tu mowa, można
bez trudu przygotować w domowym zaciszu.
Wystarczy trochę ulubionych suszonych owoców,
miód, orzechy, odrobina musli i gorzka czekolada.

Batony energetyczne/proteinowe ze sklepowych
półek również robią świetną robotę podczas
wyczerpującej długiej wędrówki, szczególnie w
Tatrach, gdy przewyższenia są sporę, a każdy
dodatkowy gram w plecaku odczuwa się z każdym
kolejnym krokiem. Wybór z pewnością nie należy
do łatwych. Warto wybrać produkt zdrowy i
odpowiedni dla siebie samego.

rozdrobnione orzechy włoskie - 60g
płatki migdałów - 120g
musli - 250g
suszone owoce (rodzynki, żurawina, morele,
śliwki) - 40g
miód - 100g
czekolada gorzka - 60g
przegotowana woda - 10g

SKŁADNIKI:

Orzechy, migdały, miód i wodę gotować do czasu
połączenia składników. Dodać zmiksowane owoce,
musli i czekoladę. Masę rozprowadzić na papierze i
wstawić do lodówki na ok. 3h. Pokroić na
prostokąty, spakować do plecaka i ruszać na szlak!

Moni-ka 
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�NIEŻNIK

W dniu 26 września 2022 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku.
Z doniesień historycznych wiadomo, że w 1899
roku na szczycie stanęła pierwsza 33 metrowa
wieża o dwóch basztach, z małym budynkiem
stanowiącym zaplecze schroniska. Wieża ta została
wysadzona przez wojsko w 1973 roku. 
Budowę nowej wieży rozpoczęto w maju 2021
roku i od początku budziło to wiele kontrowersji
zyskując grono zarówno zwolenników jak i
zagorzałych przeciwników. 

Wiadomo�ci
ze szlaku

Czy wieża widokowa na Śnieżniku jest potrzebna? Rośnie nowe pokolenie, dla którego wieża,
nazywana często blenderem, będzie symbolem Śnieżnika podobnie jak Obserwatorium Meteorologiczne
jest symbolem Śnieżki, a metalowy 8,5 metrowy krzyż Tarnicy. Gmina Stronie Śląskie ufundowała nową
pieczątkę, którą można wbić do klubowej książeczki.

Redakcja

WYSOKA

Po otrzymaniu informacji o zaginięciu pieczątki na
szczycie Wysokiej od razu została wykonana nowa
pieczątka i przekazana w dniu 3 września 2022
roku podczas Loży w Koszarawie klubowiczowi,
który wyraził chęć montażu. Niestety z powodu
niekompetencji nie trafiła na szczyt w obiecanym
terminie. Pieczątka została zwrócona do klubu i w
najbliższych dniach powinna zostać zainstalowana
w klubowej skrzyneczce. Planowany jest również
remont skrzyneczki.

fot. Przemysław Gruszczyński
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Zagadka matematyczna 
dla Malucha

Odgadnij, jakie liczby ukryły się pod postaciami dzieci?
 

7

?

3
11

Powodzenia!



Poziomo:
3. Pogórze, granica północna Beskidu Śląskiego
5. Niebieskim szlakiem z Ustronia na wysokość 995 m n.p.m.
8. Jeden z najpopularniejszych szczytów w granicach Bielsko-Białej, na który można dostać się kolejką
    gondolową
9. Miejscowość pomiędzy Skrzycznem a Klimczokiem
11. Niewielka struga przy żółtym szlaku z Lipowa Ostre w kierunku Malinowskiej Skały
12. Przez ten szczyt przebiega historyczna granica pomiędzy Małopolską a Śląskiem

Pionowo:
1. Przełęcz łącząca Wisłę ze Szczyrkiem
2. 1257 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim
4. Z tej miejscowości pochodzi rodzina Jerzego Kukuczki
6. Tak zwana wychodnia skalna zbudowana ze zlepieńców w głównym grzbiecie Baraniej Góry w Beskidzie
    Śląskim
7. Miasto uważane za "Perłę Beskidów"
10. Beskid na południowy wschód od Beskidu Śląskiego

Krzyż�wka z hasłem
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Rozwiązanie:



Krzyżówka z hasłem: BESKID WYSPOWY
Poziomo: 3. niebieski, 5. Cyrla, 6. Jaworz, 7. Spad, 9. jaskinia, 10. Stumorgowa, 12. Łopień
Pionowo: 1. Michurowa, 2. wieża, 4. salamandra, 8. Śmigłego, 9. Jurków, 11. Modyń

 

Wyniki konkursu 
z numeru 17/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.

ZAGADKA NUMERU
Schronisko PTTK Samotnia
nad Małym Stawem w Karkonoszach
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 17/2022

Krzyżówka



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 lipcu i  sierpniu dołączyły:

Sielska Dolina pod Ślężą
w Mysłakowie

Domek Na Słonecznej
w Radziechowym


