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Październikowy numer naszej Klubowej Gazety
Podróżniczej KGP jak zawsze pełen jest opowieści
klubowiczów wędrujących po szlakach Korony Gór
Polski. Powakacyjny okres sprzyja górskim
wędrówkom. To według wielu osób jest najlepszy
okres na wyprawy w góry. Ruch turystyczny na
szlakach zdecydowanie się zmniejszył, choć
najpopularniejsze szlaki i szczyty w czasie
weekendów są nadal tłumnie odwiedzane. Jest to
jednak zdecydowanie mniejsza ilość turystów niż  w
okresie letnich wakacji. 
Czas spędzony w górach z przyjaciółmi, rodziną,
czy też podczas samotnej wędrówki ma nie tylko
pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, ale
przede wszystkim daje nam możliwość odpoczynku
od codziennych zmagań z jakimi każdy z nas się
spotyka na swojej własnej drodze życia. Trudno
szukać lepszego lekarstwa na rozładowanie
napięcia psychicznego niż wędrówka po górskich
szlakach.

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

Klub Zdobywców Korony Gór Polski corocznie w
okresie powakacyjnym organizuje zdecydowanie
najwięcej, najliczniejszych spotkań. Za nami są już
trzy zjazdy Loży Zdobywców. Zainteresowanie
spotkaniami weryfikacyjnymi w tradycyjnej,
stacjonarnej formie jest największe i jesteśmy
zaszczyceni, że chcecie się z nami spotkać
osobiście wybierając taką formę weryfikacji.
Zważając na to, że loża wysyłkowa nie miała limitu
miejsc, to ilość osób weryfikowanych na takim
spotkaniu  była zdecydowanie mniejsza w stosunku
do ilości osób jakie zapisały się na spotkania, na
których zgodnie z obrzędami klubowymi otrzymuje
się tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski. 
Zapraszamy Was serdecznie do lektury pisma,
które jest tworzone przez klubowiczów dla
wszystkich wędrowców, którzy kochają góry i
podróże. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 19

Radziejowa z Jaworek
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Beskid Sądecki to pasmo górskie w Karpatach
Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W
granicach Polski rozciąga się na powierzchni około
670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a
dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i
Przełęczą Tylicką na wschodzie. Najwyższym
szczytem jest Radziejowa (1266 m n.p.m.), na którą
dzisiaj się wybierzemy. Przełomowa dolina Popradu
dzieli je na dwie grupy. Po północno - wschodniej i
wschodniej stronie Popradu znajduje się Pasmo
Jaworzyny i Góry Leluchowskie, po południowo -
zachodniej i zachodniej leżące w granicach Polski
Pasmo Radziejowej. I właśnie piękne widoki, w
które obfituje przełom Popradu, obecność wód
mineralnych, zabytki i folklor, powodują, że rejon ten
jest bardzo atrakcyjny turystycznie.

BESKID SĄDECKI (1)

Warto rozważyć plan połączenia tego wejścia z
Wysoką. Dlaczego z Jaworek? Może dlatego, że
mamy po drodze Dolinę Białej Wody. Co prawda to
jeszcze Pieniny, ale ponieważ po drodze na
Radziejową, więc kilka zdań przy okazji dzisiejszej
wyprawy.
Nie wiedzieć czemu, rezerwat przyrody Biała Woda
jest nieco zapomniany przez turystów. Praktycznie
wszyscy przyjeżdżający w rejon Szczawnicy i
Krościenka wybierają Wąwóz Homole oraz
wspinaczkę na szczyt Trzech Koron i Sokolicę.
Zapominając tym samym o równie pięknych
widokach, jakie czekają na nas w rezerwacie
przyrody Biała Woda.

Na Radziejową można wejść dość szybko od
przełęczy Gromadzkiej. Obecnie nie wolno co
prawda wjechać samochodem na samą przełęcz,
kilkadziesiąt metrów niżej postawiono zakaz
wjazdu, ale można zaparkować poniżej i podejść
asfaltem. Lecz my wybierzemy się z Jaworek, małej
wsi oddalonej o kilka kilometrów od Szczawnicy. 

BESKID SĄDECKI (2)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dunajec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_(prawy_dop%C5%82yw_Dunajca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mochnaczka_(potok)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muszynka_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Tylicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radziejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poprad_(rzeka)


WIELKI ROGACZ - ROZEJŚCIE SZLAKÓW
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POCZĄTEK PODEJŚCIA NA SZCZYT
RADZIEJOWEJ

Do rezerwatu, a tym samym do punktu startu naszej
wyprawy, można dojechać rowerem lub
samochodem, korzystając z wygodnej, asfaltowej
drogi. Na wszystkich zmotoryzowanych, niedaleko
wejścia na teren rezerwatu przyrody Biała Woda w
Pieninach, czeka przestronny parking, gdzie
zwiedzający mogą spokojnie zostawić samochód.
Rezerwat został założony ponad 50 lat temu, w
1963 roku. Poza pozostałościami łemkowskich
zabudowań, czekają tu na nas ciekawe formacje
skalne, m.in. Czubata, Bazaltowa Skała,
Smolegowa Skała, czy Czerwona Skała zwana
również Sfinksem. Przejście rezerwatu (około 3 km
w obie strony) zajmie nam niespełna godzinę. 
Wracamy jednak na nasz szlak na Radziejową.
Początkowy odcinek jest dość stromy, ale niezwykle
urokliwy, jeśli chodzi o widoki. Idziemy piękną łąką z
widokami na dolinę Biała Woda i Pieniny. Mijamy
bacówki, a w sezonie „oscypkowym” stada owiec i
kóz. W końcu na wysokości około 820 m n.p.m.
wchodzimy do lasu, którym przewędrujemy
większość trasy. Idąc wciąż czerwonym szlakiem
przy niewielkim nachyleniu powierzchni dochodzimy
do szlaku niebieskiego. Tu zaczyna się kolejne
podejście pod Rogacze – najpierw Mały, potem
Wielki, przy którym wracamy na szlak czerwony.

REZERWAT BIAŁA WODA (1)

REZERWAT BIAŁA WODA (2)

Jeszcze krótkie podejście i widzimy już cel naszej
podróży. Niestety najpierw musimy zejść do
podstawy góry. 
Ostatni odcinek podejścia jest naprawdę stromy i
męczący, dodatkowo luźne kamienie i rumosz nie
ułatwiają podejścia. W końcu jednak osiągamy
nasz szczyt.

WIDOK NA SZCZYT RADZIEJOWEJ



Naprzeciw wieży widokowej znajduje się tablica
informacyjna ze skrzyneczką i pieczątką do
potwierdzenia zdobytego szczytu w klubowej
książeczce. Tu też robimy pamiątkowe zdjęcie.
Wędrując dalej szlakiem czerwonym dotrzemy do
Schroniska PTTK na Przehybie. Znajduje się tam
Ośrodek Historii Turystyki Górskiej, Izba Pamięci
patrona schroniska oraz kaplica i taras widokowy.
To miejsce warte jest odwiedzenia, polecam jednak
przy kolejnej wyprawie w Beskid Sądecki.
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WIEŻA WIDOKOWA NA RADZIEJOWEJ

TABLICA INFORMACYJNA NA SZCZYCIE
RADZIEJOWEJ

SCHRONISKO I KAPLICA NA PRZEHYBIE

Cała góra jest zbudowana ze skał piaskowcowych i
w całości porośnięta lasem, również jej wierzchołek.
W 2006 roku na Radziejowej oddana została do
użytku drewniana wieża widokowa o wysokości
około 20 metrów. W czerwcu 2010 roku została
poważnie uszkodzona, prawdopodobnie przez
piorun. Obecnie po gruntownym remoncie wieża
jest znów czynna. Roztacza się z niej rozległa
panorama na wszystkie strony. Oprócz wieży na
szczycie znajdują się również pomnik 1000-lecia
Polski oraz betonowy obelisk. No i oczywiście stoły
i ławy dające możliwość odpoczynku po trudach
wędrówki. 

PANORAMA Z WIEŻY NA RADZIEJOWEJ

My schodzimy tą samą trasą do pozostawionych
samochodów.
Skoro już jesteśmy w Jaworkach to warto odwiedzić
okoliczne atrakcje, m.in. Muzeum Pienińskie im.
Józefa Szalaya w Szlachtowej, które jest oddziałem
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Na miejscu
znajdują się eksponaty związane z historią i kulturą
regionu, a także górali pienińskich.
Ze względu na długość trasy jak i czas przejścia,
powiększony dodatkowo o zwiedzanie rezerwatu
Białej Wody, ale przede wszystkim na widoki,
polecam tę trasę w okresie letnim, kiedy mamy
długi dzień i zieleń w pełnej krasie.
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WARIANTY TRAS:

Uwaga: 
Podane czasy 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

Wariant I: Jaworki (szlak żółty, czerwony) –> Biała Woda (szlak czerwony) –> Litawcowa (szlak niebieski)
–> Wielki Rogacz (szlak czerwony) –> Radziejowa –> Jaworki. 
Czas: 6:39 h
Dystans: 20,4 km
Przewyższenie: 869 m

Wariant II: Rytro (szlak czerwony) –> Niemcowa (szlak czerwony) –> Wielki Rogacz (szlak czerwony) –>
Radziejowa (szlak czerwony) –> Rozdroże pod Wielką Przehybą (szlak niebieski, czerwony) –> Schronisko
PTTK na Przehybie  (szlak czerwony, niebieski) –> Rozdroże pod Wielką Przehybą (niebieski, żółty) –>
Rozdroże Zwornik (szlak niebieski) –> Rytro
Czas: 9:00 h
Dystans: 27,2 km
Przewyższenie: 1269 m

Wariant III: Obidza parking (szlak czerwony) –> Przełęcz Gromadzka (szlak zielony, czerwony) –> Obidza
(szlak czerwony, niebieski) –> Litawcowa (szlak niebieski) –> Wielki Rogacz (szlak czerwony) –>
Radziejowa (szlak czerwony) –> Obidza parking
Czas: 3:42 h
Dystans: 10,9 km
Przewyższenie: 581 m



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane

8

Z Klubową Kartą Górską 
wędrując  w  Beskidzie Sądeckim

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

z obiektów rekomendowanych przez klub.

Centrum Wypoczynku "JordaNova" - Gołkowice Górne Schronisko PTTK na Przehybie - Stary Sącz

Dom Wypoczynkowy „Trzy Korony”-Szczawnica Pokoje "Nad Czarną Wodą" - Szczawnica

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


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

Konkurs fotograficzny
"Klubowa Karta Górska 2023"
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Już na początku listopada zostanie ogłoszona II
edycja konkursu fotograficznego na nową grafikę
Klubowej Karty Górskiej 2023. I edycja konkursu
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród
klubowiczów. Na adres redakcji przesłano wówczas
50 zdjęć przedstawiających piękne, górskie
krajobrazy (zainteresowanych odsyłamy do
grudniowego numeru miesięcznika, gdzie zostały
opublikowane wszystkie nadesłane zdjęcia). Wybór
finałowej piątki zdjęć, dla komisji konkursu, stanowił
nie lada wyzwanie. Po opublikowaniu zdjęć na
Facebooku ogromne emocje ogarnęły klubowiczów.
Głosowanie trwało do ostatniej minuty, a nawet
jeszcze przez kilka dni po zakończeniu konkursu.

Klubowa Karta Górska jest kartą uprawniającą
klubowiczów do korzystania ze zniżek w obiektach
rekomendowanych przez klub. Ma też swoją drugą
zaletę, a mianowicie dla wielu z Was stanowi kartę
kolekcjonerską. Wśród naszych klubowiczów są
tacy, którzy zbierają swoje karty od samego
początku czyli już 25 lat. 
Za pierwszą Kartę Klubową można uznać Kartę
Prenumeratora „Poznaj swój kraj”. Karta ta
upoważniała do korzystania z przywilejów
przysługujących prenumeratorom miesięcznika.
Wraz z rozwojem technologii w 2020 roku klub
wydał swoją pierwszą kartę plastikową, której
grafika nawiązuje do koronnych szczytów, dlatego
też w II edycji konkursu nie będą brały udziału
zdjęcia zrobione w Bieszczadach, Masywie
Śnieżnika i Gorcach.
Już niebawem na klubowej stronie i klubowym
fanpage zostanie opublikowany regulamin
konkursu. Zachęcamy wszystkich do przesyłania
swoich zdjęć na adres redakcja@kgp.info.pl w
tytule wpisując „Konkurs fotograficzny”. 
Nagrodą główną będzie Klubowa Karta Górska
2023 dla Dwojga.
Każdy z Was będzie mógł zagłosować na swojego
faworyta. O zwycięstwie zdecyduje ilość zebranych
punktów.

JP

mailto:redakcja@kgp.info.pl


Podr�że kulinarne
W sklepach jest duży wybór makaronów: kolorowe, z soczewicy, z ciecierzycy. Różne kształty i różne
smaki. A co powiecie na makaron z dyni makaronowej? To dużo zdrowsza wersja i bardzo smaczna.

To piękna jesienna propozycja, która urozmaici dietę i wniesie żółty kolor na nasz talerz. Tak, dynia
sprawdzi się w tym przypadku znakomicie. Ze względu na swoje walory smakowe i odżywcze
znakomicie nadaje się do przyrządzania różnych potraw. Ten przepis na spaghetti jest prosty i bez
problemu możesz wykonać go w swojej kuchni. Jego smak możesz wzbogacić o aromatyczne przyprawy,
np. bazylię lub oregano. No i dodaj sporo oliwy.

Dynia makaronowa jest dostępna u nas w sezonie w niektórych większych sklepach, zdarza się też, że
można ją dostać na lokalnych bazarach. Rozejrzyj się, a na pewno znajdziesz to cud.

Spaghetti z dyni
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1 dynia makaronowa
1 butelka passaty z pomidorów 
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki oregano
½ łyżeczki bazylii
½ łyżeczki brązowego cukru
oliwa z drugiego tłoczenia lub olej
sól i czarny pieprz
tofu lub twaróg wędzony albo inny ser

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Dynię przekrój na pół i łyżką wybierz środek z nasionami. 
Obie połówki dyni posmaruj oliwą i posyp lekko solą i pieprzem. Włóż do rozgrzanego piekarnika na
blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz przez około 45 minut. W międzyczasie posiekaj drobno
czosnek.
Na dnie małego garnka rozgrzej olej lub oliwę z drugiego tłoczenia, dodaj posiekany czosnek. Smaż
przez 30 – 60 sekund. Dodaj pomidory oraz resztę składników. Duś na minimalnym ogniu przez około
30 minut.
Upieczoną dynię wyjmij z piekarnika. Delikatnie wyjmij widelcem miąższ, uważając, żeby nie uszkodzić
nitek makaronu. Przełóż do dużej miski, dodaj oliwę z oliwek oraz sól i delikatnie wymieszaj.
Gorące spaghetti z dyni przełóż do misek, dodaj trochę sosu pomidorowego oraz tofu. Możesz
wykorzystać inny ser.

1.
2.

3.

4.

5.

Smacznego!
Kasia

Składniki na 3 - 4 porcje:

Przygotowanie:



Wywiad numeru
Rozmowa z Arturem Durlejem ratownikiem GOPR 

o pracy, pasji i bezpieczeństwie w górach
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Artur Durlej

ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Sudecka
wieloletni instruktor Ratownictwa Wodnego
Rzeczypospolitej
instruktor i pasjonat narciarstwa
członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski
zdobywca Korony Gór Polski

Moja mama jest góralką i można by pomyśleć,
że właśnie dlatego góry są moją pasją. Nic
bardziej mylnego. To harcerstwu, obozom w
Bieszczadach i przyjaciołom zawdzięczam moją
przyjaźń z górami.
- U mnie było bardzo podobnie. Ja też byłem w
harcerstwie, pamiętam jak pojechaliśmy nad
jeziorko Daisy na Przedgórzu Sudeckim i tam
miałem swoje przyrzeczenie. Potem był rajd, m.in.
na Ślężę, Rajd Świętokrzyski, biwaki, coraz
częstsze wyjazdy w góry, zaczęły mi się otwierać
„górskie wrota”. Będąc w Kręgu Instruktorskim sam
zacząłem organizować takie wyjazdy. Mój pierwszy
poważny wyjazd był w Bieszczady, z paczką
przyjaciół w zatłoczonym pociągu do Przemyśla.
Pamiętam, że pociąg przejeżdżał przez ówczesny 
 Związek Radziecki. Żołnierze stojący na stopniach
z przodu i z tyłu wagonu pilnowali, aby nikt nie
opuścił pociągu i niczego nie wyrzucił przez okno. 
Nocleg w Wołosatem, potem Tarnica, Halicz,
Rozsypaniec. Byłem pod wielkim wrażeniem tej
otwartej przestrzeni. Wcześniej zawsze góry lesiste,
a tu nagle połoniny.

Jako instruktor ZHP z pewnością uczestniczyłeś
w obozach harcerskich. Pierwsza pomoc, praca
z mapą, kompas … Czy harcerstwo przyczyniło
się również do tego, że wstąpiłeś w szeregi
GOPR-u?
- Pamiętam, że na akcję letnią brakowało
ratowników wodnych i pomyślałem, że warto byłoby
zrobić kurs, aby hufiec ZHP, w którym działałem
miał swojego ratownika. Potem zrobiłem jeszcze
uprawnienia żeglarza jachtowego i sternika.
Ponadto jeździłem na nartach w górach, ale wciąż
czegoś mi brakowało. Pomyślałem, że fajnie byłoby
połączyć wodę z górami.
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Obok biura WOPR było biuro GOPR. Wszedłem do
tego biura wraz z kolegą i dowiedziałem się jak to
wszystko funkcjonuje. Mówiąc w skrócie, do GOPR-
u się nie zapisuje, do GOPR-u się wstępuje. Trzeba
mieć dwóch wprowadzających, najpierw jest się
kandydatem na kandydata, a dopiero potem
kandydatem. Ten okres trwa od 2 do 5 lat.
Uczestniczy się w różnych szkoleniach, dyżurach.
Na początku miałem egzamin z topografii gór i
jazdy na nartach. Po odbyciu wielu szkoleń,
dyżurów, pozytywnym zaopiniowaniu zostałem
zaprzysiężony i otrzymałem odznakę i od tego
momentu zostałem pełnoprawnym ratownikiem.

Będąc w szkole średniej, na wycieczce w
Karkonoszach, postanowiliśmy wejść na
Śnieżkę. Stare dobre czasy, w Obserwatorium
Meteorologicznym na szczycie można było
napić się herbaty, ogrzać i odpocząć. 
Niestety w tym dniu wiał silny wiatr i GOPR nie
wpuścił nas na szlak powyżej Domu Śląskiego.
O ile mniej wypadków byłoby w górach, gdyby
takie procedury obecnie istniały.
- Nie możemy zakazać wychodzenia w góry.
Możemy jedynie informować turystów o warunkach
panujących w górach i edukować. Profilaktyka i
jeszcze raz profilaktyka. Mamy Akademię GOPR-u
https://akademia.gopr.pl/, jeździmy do szkół, w
tereny. Robimy spotkania, na których mówimy o
GOPR-ze, o zagrożeniach w górach, o tym jak się
ubrać i gdzie dzwonić w razie wypadku. Oczywiście
też poruszany jest temat pierwszej pomocy.
Rozdajemy broszurki, mamy swój autorski program
edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Mały ratownik”.
Złotego środka nie ma, aby zdyscyplinować
turystów.
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Jesteś nie tylko ratownikiem Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale
również Zdobywcą Korony Gór Polski.
- Dla mnie Korona Gór Polski to fajny pomysł do
tego, aby odwiedzić nowe miejsca. Nigdy wcześniej
nie byłem na Skrzycznem czy Babiej Górze. O
takiej Lackowej to pewnie by nikt nie słyszał, gdyby
nie KGP. Uznałem, że projekt jest dobrym
motywatorem, żeby poznać swój kraj. Wychodząc
w góry zawsze staram się szerzej poznać okolicę i
wszystkich do tego zachęcam.

Turystów w górach z każdym rokiem przybywa,
a co za tym idzie zdarza się coraz więcej
wypadków, w których potrzebna jest pomoc
GOPR-u lub TOPR-u. Czasem to wynik
bezmyślności, nieprzygotowania, przecenienia
własnych sił. A czasem po prostu nieszczęśliwy
wypadek, zasłabnięcie lub zgubienie szlaku.
Dobrze byłoby, aby turyści znali numer
ratunkowy i posiadali aplikację Ratunek. 
Jak oceniasz tą aplikację?
- Aplikacja Ratunek nam bardzo pomaga. Dzięki tej
aplikacji możemy poszkodowanego namierzyć z
dokładnością do kilku metrów. Dojeżdżamy lub
dochodzimy do tych osób dużo szybciej.
Ludzie czasem nie potrafią zlokalizować swojego
położenia, wtedy możemy przesłać im link do
zainstalowania aplikacji. Pamiętajmy, że mając w
telefonie aplikację Ratunek, idąc w góry, możemy
czuć się bardziej bezpieczni. W każdym miejscu i
momencie możemy aplikację uruchomić bez
żadnych kosztów. Możemy pomóc sobie, ale
również innemu turyście potrzebującemu pomocy.
Czasem na dyżur przyjeżdżają ludzie i dziękują
nam za pomoc. Robi mi się wtedy tak ciepło na
sercu i duszy, no bo przecież my po to jesteśmy.
Każda akcja jest inna, ale jeżeli jest to akcja
zakończona sukcesem to bardzo nas to cieszy. Na
szczęście tych smutnych akcji, gdy nie można było
pomóc, gdy było po prostu za późno jest niewiele.
Warto wiedzieć, że aplikacja Ratunek jest pomocna
nie tylko w górach, ale i również dla służb wodnych.

Na koniec zapytam, czy masz jakiś swój patent
na przemierzanie górskich szlaków i które
pasmo górskie szczególnie lubisz?
- W góry lubię wychodzić rano, czasem nawet
przed 5:00. Na szlaku pusto, spokój. Człowiek ma
świeżą głowę. Można się wsłuchać w ciszę,
zatrzymać, popatrzeć. Lubię też iść w góry
końcówką sierpnia, początkiem września i najlepiej
w środku tygodnia. Staram się wybierać takie pory
dnia, aby unikać „pielgrzymek”.

Myślę, że warto przypomnieć wszystkim turystom
najważniejsze numery telefonów:

numer ratunkowy GOPR/TOPR:
985 lub 601 100 300 

a także ogólnoeuropejski
numer alarmowy 112

oraz link do aplikacji Ratunek
http://www.ratunek.eu/



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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JP

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Przemierzając górskie ścieżki zawsze staram się
robić pętle, nie wracać tą samą drogą. Czasem po
górach jeżdżę rowerem, ale podkreślam nie
elektrykiem. W Górach Izerskich, podobnie jak i w
całych Sudetach jest obecnie bardzo dużo nowych
ścieżek rowerowych, coraz więcej możliwości.
Pierwszy stopień ratownictwa górskiego robiłem w
Karkonoszach w Schronisku PTTK "Pod Łabskim
Szczytem", dlatego do Karkonoszy mam wielki
sentyment, urzekły mnie.



W krainie kredki 
i pędzla
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Laura, lat 14

W październikowym numerze miesięcznika przedstawiamy wyjątkowy obraz naszej młodej klubowiczki.
Laura ma 14 lat i uczęszcza na lekcje malarstwa do Domu Kultury "Zacisze" w Warszawie. Tegoroczne
wakacje spędziła wraz z rodziną w Chorwacji.  Niedawno była z rodzicami na Mogielicy i Łopieniu, a także
na Śnieżnicy. Najbardziej podobają jej się Tatry i lubi malować ich strzeliste wierzchołki. Marzy o wejściu na
Mont Blanc.

 Najpiękniejsze marzenie ...

Redakcja

praca wykonana farbami akrylowymi

Dziękujemy za przesłaną pracę!

Zapraszamy dzieci i młodzież 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 imię i wiek autora pracy. Można
również dołączyć krótki opis.



Moja Korona
„Łaziorki" z powiatu brzeskiego zdobywają 

Koronę Gór Polski
 

Są wędrowcy, są piechurzy, włóczykije i
wagabundy. I są też „Łaziorki", czyli grupa ludzi z
Małopolski, których połączyła górska pasja. 
Pomysłodawców akcji było troje: Katarzyna Żurek,
Łukasz Kornaś i ja czyli Ewelina Damasiewicz.
Zawodowo każde z nas zajmuje się czymś innym,
ale gdy przychodzi weekend patrzymy w jednym
kierunku. Ciągnie nas ku górom. Znamy się od lat,
mieszkamy dość blisko siebie, dlatego
postanowiliśmy wspólnymi siłami stworzyć wśród
znajomych grupę, która od czasu do czasu
zechciałaby ruszyć razem na turystyczne szlaki.
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Na początku był spontaniczny wypad do Doliny
Kościeliskiej. Okazało się, że takich pasjonatów
jak nasza trójka jest więcej w okolicy Brzeska,
dlatego po tym tatrzańskim debiucie szybko
ruszyliśmy na beskidzkie i pienińskie szlaki. 
Po kilku udanych wycieczkach padło hasło:
zdobywamy Koronę Gór Polski! Odzew nas
zaskoczył, bo okazało się, że liczba chętnych do
wyjścia na najwyższe polskie szczyty przekroczyła
znacznie 100 osób, a z każdą następną wyprawą
grono to stale się powiększa.



Nasza pierwsza wyprawa miała miejsce w styczniu
2022 roku, a za cel wybraliśmy Lubomir, a potem
w książeczkach klubowiczów KGP co miesiąc
pojawiały się kolejne pieczątki. Pojawiła się nazwa
„Łaziorki", z sympatią przyjęta przez członków
ekipy, w której rozpiętość wieku turystów sięga
ponad 60 lat. Najmłodsi to pięciolatkowie a najstarsi
są już po „siedemdziesiątce". Oczywiście nikogo
nie trzeba przekonywać, że duchem średnia wieku
oscyluje wokół „osiemnastki", co owocuje tym, że
każda nasza wycieczka kończy się ogniskiem ze
wspólnym śpiewem przy akompaniamencie gitary. 
Wracając do naszej trójki pomysłodawców akcji:
Kasia i ja zajmujemy się sprawami organizacyjnymi,
natomiast Łukasz przygotowuje trasy, po których
prowadzą „Łaziorków" zaprzyjaźnieni przewodnicy
beskidzcy. 
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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

Ewelina Domasiewicz

Zaplanowaliśmy, że uzyskanie zaszczytnych
tytułów „Zdobywców Korony Gór Polski" będzie
trwało dwa lata, a potem... 
A potem będą kolejne wyprawy i przygody, bo więź,
jaka wytworzyła się wśród „Łaziorków" podczas
wspólnego wędrowania, okazuje się być wyjątkowa.
Za nami wyjścia na Lubomir, Lackową, Turbacz,
Mogielicę, Wysoką, Babią Górę i Radziejową. A
przed nami następne wyzwania, spotkania i
zdobywania.



Najwyższym szczytem po polskiej stronie, czyli
można powiedzieć dach Polski, znajduje się na
Rysach 2499 m n.p.m. I choć najnowsze pomiary
nieco zmieniają tę wartość wskazując nawet o
około metr wyżej, to nie zmienia to faktu, że jest
to najwyższy punkt w Polsce. 
Tatry to również góry, w których można poczuć
wysokogórski klimat gór skalistych oraz szlaków
zaopatrzonych w sztuczne ułatwienia w postaci
łańcuchów, drabinek czy klamer, a od słowackiej
strony także metalowych podestów. Jeżeli ktoś
poszukuje wrażeń to znajdzie tu również
zachwycające widoki, można pospacerować po
pięknych dolinach, jak i też przejścia szlakami z
przepaściami.

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

"Wróciłem do was, znów na was patrzę, czar piękna waszego wchłaniam całą treścią swej duszy,
z miłością dotykam chropawego granitu waszych turni krzesanych, powietrzem się waszym
upijam...Skarby wasze przyjmuję...Za tyle smutku, za tyle udręki...Tatry wy Boże, niczyje..."

Mariusz Zaruski - twórca TOPR

Nie polecam zapuszczania się w bardzo wysokie
partie gór osobom, które mają lęk wysokości.
Paraliż na szlaku w Tatrach może doprowadzić
do konieczności wezwania ratowników, którzy po
polskiej stronie nie wystawią rachunku, ale już
po słowackiej może okazać się to dość
kosztowne, dlatego polecam odpowiednio przed
wyjazdem w Tatry Słowackie ubezpieczyć się na
wszelki wypadek.

Tatry, góry typu alpejskiego, które mają 
w głównej polskiej grani zaledwie 54 km, ale

jak dla mnie są najpiękniejsze na świecie, choć
jeszcze nie byłem w Himalajach.  
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Polecam wyjście z Palenicy Białczańskiej jeszcze
przed świtem lub też zaszycie się w którymś ze
schronisk, Roztoce lub Nad Morskim Okiem,
skąd wyprawa może rozpocząć się nieco później
– istotne zwłaszcza w sezonie letnim. Ja dość
często nocowałem w schronisku w Dolinie
Roztoki, skąd w kierunku Rysów wyruszałem
zazwyczaj o czwartej rano. Dawało mi to
możliwość bycia nieco po godzinie piątej na
Morskim Oku, a w rezultacie nad Czarnym
Stawem około pół godziny później. Pozwalało to
na komfortowe rozpoczęcie wspinaczki ze
sporadycznie napotykanymi szaleńcami takimi
jak ja. 
Troszkę inaczej ma się sprawa z wejściem na
Rysy od strony słowackiej, ale o tym przeczytacie
w drugiej części mojego artykułu w listopadowym
numerze miesięcznika. 

Uwielbiam po nich chodzić, dotykać tej zimnej
granitowej skały, wspinać się po stromych
ścieżkach, wspomagać się łańcuchem czy
drabinką, ale to co najważniejsze to to, że dają
mi wiele spokoju, wyciszenia i pięknych widoków.
Uwielbiam czasem stanąć nad tzw. „lufą”
(przepaść) i napawać się ich niesamowitą
pięknością, a jednocześnie ich surowością i
nieobliczalnością. 
Pamiętam jeden z pierwszych moich wyjazdów w
Tatry, kiedy to jeszcze idąc na Rysy przy
Czarnym Stawie pod Rysami (1583 m n.p.m.)
musiałem pokazać zielony dowód osobisty
żołnierzowi, który spisywał ile osób wchodzi i
potem sprawdzał czy wszyscy zeszli. Były to
czasy kiedy jeszcze nie należeliśmy do UE i na
Rysach można było przekroczyć nielegalnie
granicę.

Tatry to moje ulubione góry, a gdy muszę
wracać z nich do domu to zawsze ogarnia 

mnie ogromny smutek, ale i też nadzieja, że
niedługo znowu się w nich pojawię.

Wypraw w Tatry, a zwłaszcza na koronny
szczyt, było w moim życiu kilka, lubię

wspinaczkę od polskiej strony na Rysy.  

Podczas tego samego wyjazdu też nie zapomnę,
jak Tatry pokazały swoje oblicz, kiedy to
schodząc ze Świnicy przez Zawrat
nieodpowiedzialny ojciec utkną z dwójką dzieci
na szlaku. Dopadła mnie i innych stojących w
"korku" potężna ulewa z gradem, zimna skała,
wszędzie mokro i nieprzyjemnie, okrutne
środowisko. Wtedy nie było mowy o membranach
tylko chodziło się w traperkach, koszuli
flanelowej i zwykłych spodenkach sportowych,
ale to inne czasy. Obecnie możemy dowolnie
korzystać ze zdobyczy technologicznych.

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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Po tak dobrej rozgrzewce, następnego dnia o
czwartej rano, wyruszyłem z zamiarem zdobycia
Rysów. Szybki prysznic plus herbatka na drogę.
Szybko docieram do asfaltu, na którym nie
spotkałem nikogo, ale w oddali przede mną
majaczył jakiś piechur, którego przy Polanie
Włosienica (1315 m n.p.m.) dogoniłem. Dalej już
tylko kawałek do schroniska, gdzie w ciągu dnia
plac przed schroniskiem jest zawsze zapełniony.
Natomiast o tej porze zaledwie kilka osób
zatrzymało się na chwilę przed dalszą wyprawą.
Ja też się na chwilkę zatrzymałem, wziąłem łyk
wody, głęboki oddech i w drogę.

Na początek standardowa rozgrzewka 
czyli wyprawa ceprostradą na Szpiglasowy

Wierch (2172 m n.p.m.), po drodze na Wrota
Chałubińskiego (2022 m n.p.m.) 

z zejściem do Doliny Pięciu Stawów, a
następnie powrót do Roztoki

Jedną z ostatnich wypraw w celu zdobycia
Rysów jak i potwierdzenia tego faktu 

w książeczce odbyłem dwa lata temu w lipcu. 

Wyjazd był wcześniej zaplanowany, bo już w
styczniu zarezerwowałem pokój w Schronisku w
Dolinie Roztoki, skąd miałem punkt startu. Zanim
jednak się tam pojawiłem musiałem dojechać do
Zakopanego. Była to jedna z najdłuższych tras,
więc zdecydowałem się ją pokonać pociągiem.
Do Zakopanego można dojechać z różnych miast
zarówno przewoźnikiem FlixBus, który akurat z
Torunia jedzie bezpośrednio do Zakopanego, ale
również inni przewoźnicy oferują takie usługi.
Wspomniany w jednym z artykułów przewoźnik
jedzie z Ustki przez całą Polskę aż do centrum
Zakopanego i jest w nim około godziny siódmej
rano. Zatem sposobów dotarcie jest sporo i
zapewne każdy znajdzie jakieś własne
rozwiązanie. 
W niedzielę w południe spakowałem plecak i już
wieczorem wyruszyłem na dworzec kolejowy, aby
dostać się do Zakopanego. Dotarcie do
Zakopanego to kilka przesiadek, ale w związku z
tym, że rezerwacja w schronisku rozpoczynała
się o 14:00 to nie było powodu, by się za bardzo
spieszyć. Najpierw standardowo z Torunia do
Bydgoszczy, skąd przesiadka na pociąg do
Krakowa, a następnie już pociągiem regionalnym
do Zakopanego. W stolicy regionu planowo
zameldowałem się tuż przed godziną jedenastą.
Krótki spacer, obiadek i trzeba było złapać busa
jadącego w kierunku Palenicy Białczańskiej.
Nietrudno złapać taki transport. Po około 30
minutach wysiadłem z busa, kupiłem bilet do
Tatrzańskiego Parku Narodowego na cały tydzień
i ruszyłem w kierunku schroniska w Roztoce.

To był pierwszy etap podróży, który na koniec
przywitał mnie nagrodą – mogłem w końcu
odetchnąć pełna piersią i rozkoszować się
otaczającym mnie klimatem moich ukochanych
gór i samego schroniska, gdzie telefon czasem
gubi zasięg.
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Dotarłem nad Czarny Staw pod Rysami, gdzie
zatrzymałem się na chwilę by podelektować się
pięknymi widokami. Było dość rześko, ale
słonecznie, w mocno zacienionych miejscach
trzeba się nieco cieplej ubrać, a na słońcu
przyjemnie i trzeba się rozbierać. Taki to urok
wysokich partii Tatr (przyjmuje się spadek
temperatury o około 0,6 stopnia na każde 100
metrów wysokości). Dalej spacerek wokół stawu,
a następnie już schody do Buli pod Rysami.
Przed samą bulą dość nieprzyjemny płat śniegu,
który jest wydeptany i śliski. Od buli to już
kierunek szczyt, założyłem kask i w drogę.
Na grzędzie ze spora ilością łańcuchów
zazwyczaj więcej osób, niektórzy z asekuracją.

Po krótkiej chwili docieram do szczytu, gdzie już
zebrała się nieco większa ilość turystów zarówno
od polskiej jak i słowackiej strony. Obowiązkowe
zdjęcie na szczycie, krótkie rozmowy z innymi
zdobywcami i przechodzę na słowacki
wierzchołek, tam robię sobie dłuższą przerwę na
śniadanie. Suchy prowiant czyli żytni chleb, ser i
pomidor, ale smak na 2501 m n.p.m. bezcenne i
nawet masełko czy przyprawy nie są potrzebne.
Po odpoczynku ta sama droga w dół. Schodząc
już pod bulą zaczynają pojawiać się większe
grupy turystów, niekiedy trzeba poczekać i
przepuścić na zwężeniach. Po dotarciu do
Schroniska nad Morskim Okiem obowiązkowa
pieczątka w książeczce oraz zupka pomidorowa,
a następnie powrót do Roztoki na pełny obiad i
odpoczynek w pięknych okolicznościach przyrody
i z dala od tłumów, których po drodze spotkałem
całe masy.

Docieram do przełęczy pod szczytem, gdzie
pojawia się więcej chmur, które to czasem

niestety zasłaniają piękne widoki. 

Powrót do domu z Tatr i między innymi z Rysów
to już bus z Palenicy do Zakopanego, a
następnie na pociąg Express InterCity, który w
Chabówce z powodu awarii na trasie oczekiwał
ponad 30 minut. Z tym spóźnieniem dotarłem do
Warszawy, a stamtąd już dojazd do Torunia,
gdzie zakończyłem wyprawę w moje piękne
Tatry. 

Następnego dnia powróciłem w Tatry z moją
rodziną na kolejny tydzień, by kontynuować
delektowanie się tatrzańską przyrodą. Tym
razem w związku z tym, że przyjechałem z
całą rodziną i psem podróżowałem niestety
autem, ale na szlaki tatrzańskie zawsze
docierałem busami.

CIEKAWOSTKA

Ostatnie badania wysokości szczytów Tatr wskazuję, że polsko – słowacki słupek graniczny na
Rysach jest położony na wysokości 2499,71 m n.p.m. co w zaokrągleniu daje 2500 m n.p.m.
Natomiast według tych samych pomiarów słowacki wierzchołek zmalał i wykazuje wysokość 2500,91
m n.p.m. Będąc na obu szczytach wrażenie rzeczywiście jest niewielkiej różnicy pomiędzy
wierzchołkami. Zatem najnowsze pomiary mogą okazać się niedługo obowiązujące.

Maciej Jędrzejczak



BLOGOWY KĄCIK

Ten rok (jak na razie) okazał się dosyć owocny,
jeżeli chodzi o czas spędzony w górach. Przygoda z
Koroną Gór Polski powoli, ale nieubłaganie
zmierzała w stronę półmetka. Szczególny był dla
mnie trzynasty z dwudziestu ośmiu szczytów mojej
Korony – Biskupia Kopa. Na jej szczycie
świętowałem pierwszą rocznicę przeszczepu serca.
Teraz przyszedł czas na wybór, która góra zamknie
pierwszą połowę. Siedziałem akurat w Lądku-Zdroju
więc po przejrzeniu potencjalnych kandydatek (a
niewielkiej odległości zostało mi już ich niewiele),
wyłoniły się dwie opcje.
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Opcja dwa zakładała poświęcenie więcej czasu
tylko jednemu z tych pasm górskich i ta opcja
zdecydowanie do mnie przemawiała. Przez długi
czas góry były dla mnie zamknięte, dlatego teraz
gdy dane jest mi w nie wrócić, wolę się nimi
nacieszyć. Staram się wybierać trasy długości
ośmiu – dwunastu kilometrów. Jest to dystans,
który z jednej strony pozwala mi choć trochę
poznać dane pasmo górskie, a jednocześnie jest w
zakresie moich obecnych możliwości.

W góry z nowym sercem

„Na wprost, jeszcze tylko troszkę 
do góry”

Opcja jeden zakładała dojechanie do Schroniska
Andrzejówka, wejście na Waligórę, podjechanie do
Przełęczy Komarnickiej, wejście na Skopiec i
powrót. Zaletą tego rozwiązania była szybkość – za
jednym zamachem dopisałbym do listy dwa szczyty
i byłbym bliższy zdobycia Korony. Ale na koniec
miałbym trochę takie poczucie, że wybrałem się
pojeździć samochodem, a nie pochodzić po górach.
I chyba nie potrafiłbym powiedzieć o tych szczytach
za wiele, poza tym że na nich byłem.



Zarówno w przypadku Waligóry jak i Skopca dało
się takie trasy wybrać. Ostatecznie zdecydowałem
się na Skopiec – żółtym szlakiem z Wojcieszowa.
Wojcieszów to dla mnie takie klasyczne
dolnośląskie miasteczko. Trochę zaniedbane
poniemieckie budynki wymieszane z równie
zaniedbanymi pokomunistycznymi wynalazkami,
trochę nowych domów. Tu przyprószone patyną
socjalistyczne hasło namalowane na murze, tam
ładny placyk zabaw sfinansowany ze środków
unijnych. Miejsce, o które długo nikt nie dbał bo nie
było już niemieckie, a nie do końca było polskie,
naznaczone przemianami gospodarczymi w Polsce
i usiłujące z nadzieją patrzeć w przyszłość. Na
Dolnym Śląsku spędziłem kilkanaście lat i lubiłem i
ten klimat. 

Ten niestety prowadzi wąską, asfaltową drogą. Na
jej plus trzeba zaliczyć ładny poniemiecki wiadukt i
ciekawe widoki na otaczające góry. Ale ma też
duży minus w postaci regularnie kursujących
pomiędzy kamieniołomem a składowiskiem
ciężarówek wypełnionych urobkiem. W dodatku na
poboczu poniewierają się porzucone, stare opony.
Mchy uparcie walczą usiłując okryć je świeżą
zielenią, ale jeszcze trochę czasu im to zajmie.
Wreszcie droga odbija w lewo, szlak w prawo, a ja
zagłębiam się w las. Żółty szlak w stronę Przełęczy
Komarnickiej nie jest bardzo wymagający.
Prowadzi szutrową drogą, dosyć szeroką, bez
bardzo stromych podejść. Powoli, ale uparcie pnie
się jednak pod górę. Przez większość czasu idzie
się pomiędzy drzewami, ale od czasu do czasu
naszym oczom ukazuje się szerszy widok na
okoliczne góry. 
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Auto zostawiłem na małym, darmowym parkingu –
miejsce na kilka samochodów, toi toi, placyk zabaw
i altanka z obściskującą się w oparach
wczorajszego alkoholu parą. Szybka wymiana
butów na górskie i dziarskim krokiem ruszam
wzdłuż ulicy. Długiej, bo Wojcieszów to takie
typowe miasteczko jednej drogi – długie, a wąskie.
Po jakimś czasie sięgam po telefon, żeby upewnić
się, że nie przegapiłem skrętu na szlak i ze
zdziwieniem odkrywam że pokonałem już pół
kilometra, ale w przeciwną niż trzeba stronę.
Gapiostwo i zbytnia pewność siebie nie popłacają.
Nic to, najwyżej wycieczka będzie dłuższa. Robię w
tył zwrot, po raz kolejny mijam zaspanych
robotników układających kostkę brukową i tym
razem bez problemów docieram do żółtego szlaku.
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Niestety pogoda jest taka sobie – wprawdzie wbrew
prognozom pogody nie pada, ale ciemne chmury
kłębią się na niebie. Więc zamiast bajkowych
widoków mamy mroczne horyzonty – dobre i to.
Szlakiem, którym idę prowadziła też kiedyś trasa
pieszego rajdu górskiego po Górach Kaczawskich
więc co jakiś czas trafiam na oznaczenia trasy,
niektóre z motywującymi do dalszego wysiłku
hasłami. Tuż przed Przełęczą Komarnicką trafiam
na przykład na wskazówkę „Na wprost, jeszcze
tylko troszkę do góry”. Wygląda to trochę zabawnie,
bo na tym odcinku szlak się już prawie wypłaszcza
ale gdybym miał za sobą trzydzieści kilometrów to
pewnie liczyłbym już każdy metr do celu. I tak
zmotywowany docieram na przełęcz. Trzysta
metrów niżej jest najbliższy parking, to z niego
prowadzi najkrótsze podejście na Skopiec. Mnie
dotarcie tutaj zajęło trochę więcej czasu, ale nie
żałuję.

Z przełęczy Komarnickiej roztacza się przepiękny
widok, tutaj też znajduje się słynne „drzewo
sandałowe”. W tym roku ta instalacja lub jak ktoś
woli rzeźba została odnowiona przez autorkę i
przywrócona do oryginalnego kształtu co wywołało
burzę i zażarte dyskusje w internecie. Jak zawsze
podzieliliśmy się na dwa obozy – w tym wypadku na
tych którzy bronili prawa autorki do zachowania
swojej wizji dzieła. I tych którzy bronili kształtu,
którego nabrało ono dzięki ludziom przez te lat
istnienia. I pomimo tego, że od „remontu” upłynęło
relatywni mało czasu to na drzewie zauważyłem już
kilka dodanych butów, w tym zupełnie tu nie
pasujący sandał crocs. Osobiście wolę oryginalną
pracę autorki, więc ucieszyła mnie wiadomość, że
drzewo jest obecnie cyklicznie czyszczone i
nadmiarowe buty są usuwane. Ale nie wszyscy
muszą się ze mną zgodzić.



Z przełęczy na Skopiec droga nie jest już daleka –
prowadzi kawałek niebieskim szlakiem, a następnie
trzeba podejść kilkaset metrów nieoznaczoną
ścieżką (oczywiście jest drogowskaz). Zanim to
jednak uczynię skręcam z niebieskiego szlaku nie w
lewo, a w prawo i podchodzę kawałek na szczyt
Barańca, któremu zabrakło tylko jednego metra,
żeby zastąpić Skopiec w Koronie. Ten dodatkowy
wysiłek odpłaca się ciekawymi widokami na
kamieniołomy w Wojcieszowie. Sam szczyt Skopca
jest porośnięty drzewami więc nagrodą za dotarcie
tutaj jest tylko pieczątka w książeczce i pamiątkowe
zdjęcie z tabliczką szczytową. Ale jeżeli przejdziemy
jakieś sto metrów dalej ścieżką trafimy na mały
punkt widokowy. Ja, żeby nie wracać na około
przez Przełęcz Komarnicką idę tą ścieżką jeszcze
dalej – prowadzi mnie stromo w dół odkrywając
jednocześnie przede mną kolejne widoki.
Ostatecznie docieram nią ponownie do żółtego
szlaku, którym znaną już drogą kieruję się w stronę
auta.

W trakcie marszu po głowie krąży mi pytanie, które
niedawno zadała mi znajoma – co czuję chodząc po
górach rok po przeszczepie serca. Moja odpowiedź
składała się wtedy z trzech punktów. Przede
wszystkim, co chyba oczywiste – radość. Miałem
dużo szczęścia w tym nieszczęściu – mogłem
dłużej czekać na nowe serce, serce mogło po
przeszczepie nie pracować poprawnie i tak dalej.
Można mnożyć czarne scenariusze, ale ja jestem w
górach. Oczywiście czuję też spokój – chyba jak
wielu innych, długotrwały wysiłek mnie wycisza i
sprawia, że chociaż na chwilę zapominam o
bolączkach dnia codziennego. Ale czuję też strach
– o serce, o to jak długo będę jeszcze sprawny, o
przyszłość. Każda wyprawa w góry, każdy większy
wysiłek to wsłuchiwanie się w siebie i zastanawianie
czy wszystko jest dobrze, czy nie mam za dużej
zadyszki, czy idzie mi się wystarczająco dobrze.
Tego strachu nie pozbędę się chyba nigdy.

  
Grzegorz                         
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W tej chwili, licząc kilometry dzielące mnie od auta
dorzuciłbym do tej listy zmęczenie – pewnie jak
każdy. Ale to zmęczenie nie przeszkadza mi snuć
dalszych planów. Może jesienne Bieszczady?
Bardzo dawno mnie tam nie było.



Rok 2002
Od wschodu do zachodu…..czyli wielka

wyprawa przez góry

Rok temu w Klubie Zdobywców Korony Gór Polski
przy redakcji miesięcznika "Poznaj swój kraj",
którego jestem członkiem, powstał pomysł
organizacji wielkiej wyprawy górskiej "od wschodu
do zachodu" szlakami granicznymi. Wiadomo było,
że od Ukrainy do Niemiec jest daleko i trzeba
będzie poświęcić na wędrówkę całe wakacje. Kilka
osób zastanawiało się nad podjęciem tego
wyzwania w roku 2002 - Roku Gór. 
Plany urlopowe, pertraktacje z rodzinami, przeglądy
zasobów finansowych trwały dość długo. Po
rozłożeniu trasy na dzienne etapy wędrówki i dni
odpoczynku, okazało się, że potrzebne są całe dwa
miesiące. Nikt z potencjalnych uczestników nie
wędrował nigdy tak długo. 
Czy wytrzymamy fizycznie, psychicznie i
finansowo? Trzeba przecież gdzieś spać, coś jeść,
przekazywać telefonicznie wieści do rodzin, czasem
skorzystać z komunikacji autobusowej. Wątpliwości
było wiele. Nie wiedzieliśmy czy stawy wytrzymają
tak duży wysiłek, czy nasza psychika podoła
całodobowym, dwumiesięcznym kontaktom z
osobami, które mało znamy. Wiedzieliśmy tylko
jedno, ze chcemy na pewno dokonać tego
przejścia.
Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, oraz
wielogodzinnym przeglądaniu map i sprawdzaniu
tras, w szranki z górami stanęły trzy osoby. Geograf
z Poznania, były górnik z Jawora i ja - przodownik
turystyki górskiej PTTK z Warszawy. Od Babieje
Góry kolegę z Jawora (konieczność powrotu do
domu z przyczyn rodzinnych) zmienił student
turystyki z Gorlic, a od Krynicy towarzyszyli nam na
tygodniowych odcinkach studenci turystyki i
rekreacji z Poznania.
Wędrówkę rozpoczęliśmy 1 lipca 2002 roku w
najdalej na wschód wysuniętym miejscu naszych
gór - na przeł. Użockiej w Bieszczadach.

Mając specjalne zezwolenie dyrektora
Bieszczadzkiego Parku Narodowego na przejście
trasy, która nie jest ogólnodostępną trasą
turystyczną, od Sianek do przeł. Bukowskiej,
zagłębiliśmy się w leśne ostępy bukowego lasu, w
łąki pełne kwiatów, którymi przebiegały tylko ścieżki
wydeptane przez zwierzęta. 
Był to najdłuższy, trwający 11,5 godziny i chyba
najpiękniejszy odcinek drogi.
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Głębokie jary z szumiącymi potokami, piękne okazy
kwiatów np. lilie złotogłów, storczyki, czosnek
niedźwiedzi, zarośla malin pełne słodkich owoców,
nie pomagały w szybkim pokonywaniu trasy.
Kolorowe płatki kwiatów zmuszały fotografów do
intensywnej pracy twórczej, dojrzałe owoce
zatrzymywały łasuchów, a zacienione strumyki
zachęcały do odpoczynku i kontemplacji. Nic
dziwnego, ze tereny te zostały uznane za Rezerwat
Biosfery UNESCO. Następne etapy już nigdy nie
dawały tyle radości i satysfakcji, co ten pierwszy
dzień, kiedy zachłystywaliśmy się idealnie czystym
powietrzem, dzikością tych terenów i zupełną
pustką. Po trudach życia w zatłoczonych
miastach, to wszystko było po prostu rajem. 
W następnych dniach ten raj stawał się czasem
piekłem. Urywający się szlak, który zmusił nas do
męczącej wędrówki na azymut z busolą w ręku,
przez nie koszone nigdy łąki, gdzie trawy sięgały mi
do brody, dwugodzinna burza, której ulewa nie tylko
przemoczyła nas doszczętnie, ale spowodowała, iż
z małego strumyczka zrobiła się rzeka nie do
przebycia i całodzienną wędrówkę kończyliśmy
przedzieraniem się przez gęste krzaki tarniny, co
nie należało do przyjemności.

Wszystkie nieprzewidziane przeszkody, ostre
podejścia, mgła lub zacinający wiatr równoważyły
piękne, dalekie widoki oglądane ze szczytów,
urokliwe zakątki pełne ciekawej roślinności, szelest
liści na wietrze lub śpiew ptaków słyszany wysoko
pod tatrzańską granią, huk wodospadów i cichy
szmer strumyków. Wszystko to chłonęliśmy
wszelkimi zmysłami, by na długo pozostało w
pamięci.
Podczas każdej turystycznej wędrówki, tak i tym
razem, wielką rolę odgrywały kontakty z ludźmi
spotykanymi na szlaku. Zarówno rozmowy z
mieszkańcami terenów, po których chodziliśmy, jak i
wieczorne opowieści górskich łazików snute w
schroniskowej jadalni przy szklance piwa, dawały
wiele zadowolenia i satysfakcji. Uczyły mądrości i
przysparzały wiedzy o regionie. Wypalacze drewna
w bieszczadzkich dolinach, zbieracze jagód na
połoninach lub beskidzkich halach, leśnicy,
ratownicy górscy czy śląskie koronkarki to ludzie
przyjaźni turystom, chętnie opowiadający o swojej
pracy, o trudach górskiego życia i radościach, jakie
czerpią z obcowania z przyroda. Nam również to się
udzielało.

W czasie 58 dni wyprawy pokonaliśmy pieszo
ponad 900 km, w tym tylko 260 km po nizinach,
zdobywając 90 szczytów punktowanych w
regulaminie GOT i drugie tyle pośrednich.
Uzyskaliśmy ponad 1110 pkt GOT oraz 440 pkt
OTP, w tym 180 pkt za zwiedzanie zabytkowych
miejscowości. 
Zdobyliśmy 13 szczytów należących do Korony Gór
Polski z najwyższymi Rysami włącznie.
Pokonaliśmy 22 km przewyższeń, czyli prawie trzy
razy weszliśmy na Mont Everest.
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Przewędrowaliśmy: Bieszczady, Beskid Niski,
Beskid Sądecki, Pieniny, Spisz, Tatry, Beskid
Żywiecki, Beskid Śląski, Góry Opawskie, Góry
Złote, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie, Góry
Stołowe, Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie, Góry
Kamienne, Karkonosze, Góry Izerskie. Trasę
zakończyliśmy nad Nysą Łużycką.
Na trasie naszej wędrówki zwiedziliśmy 7
Parków Narodowych: Bieszczadzki, Magurski,
Pieniński, Tatrzański, Babiogórski, Gór Stołowych i
Karkonoski oraz 7 Parków Krajobrazowych:
Ciśniańsko-Wetliński, Jaśliski, Popradzki, Żywiecki,
Śnieżnicki, Gór Sowich i Sudetów Wałbrzyskich.
Osobliwości przyrodnicze podziwialiśmy w 10
rezerwatach przyrody: Źródła Sanu, Kamień nad
Jaśliskami, Źródliska Jasiołki, Pod Rysianką, Pilsko,
Barania Góra, Jaskinia Niedźwiadzia, Śnieżnik
Kłodzki, Torfowisko pod Zieleńcem, Szczeliniec
Wlk. 
Zapoznaliśmy się z pięknem zabytków w około
100 miejscowościach. Najcenniejsze z nich to
Krynica, Szczawnica, Niedzica, Chochołów,
Istebna, Cieszyn, Głogówek, Otmuchów, Nysa,
Paczków, Duszniki, Wambierzyce, Krzeszów,
Karpacz Górny, Świeradów. Wspinaliśmy się ponad
górskie szczyty wdrapując się z mozołem na wieże
widokowe i schodziliśmy pod ziemie zwiedzając
jaskinie i zabytkowe kopalnie.
Przeżyliśmy wspaniałą przygodę, nauczyliśmy się,
co to trud i zmęczenie, radość i zniechęcenie.
Dowiedzieliśmy się jak wiele może wytrzymać ludzki
organizm i jak daleko jest do kresu wytrzymałości
psychicznej. 

Dotarliśmy do celu w całkiem niezłej kondycji,
zadowoleni z siebie i wdzięczni wszystkim tym,
dzięki którym udało nam się tego dokonać, a w
szczególności Januszowi Sapie założycielowi i
prezesowi Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. 
W sercach naszych pozostała radość, w oczach
piękno polskich krajobrazów i zabytków, a w
fotograficznych archiwach setki zdjęć ludzi, gór,
kwiatów, starych budowli. Długo będziemy mieli co
wspominać i dzielić się wrażeniami z innymi.
Niedługo po wyprawie zostałam zdobywcą Korony
Gór Polski nr 115. 

                             Ewa Polańska (nr klubowy 251)
PS. Kolega Jan Bałdys z Jawora odszedł nagle
kilka lat temu. Cześć jego pamięci !          

Relacja z przebiegu całej wyprawy dostępna jest
na stronie "POLSKA w moim obiektywie"
http://ochota.pttk.pl/ewa_polanska/wyprawa_k.php 
Zapraszamy do lektury!                  

MAPA/PLAKAT KGP



LVI Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
- wspomnienia uczestników

Swoją przygodę ze zdobywaniem Korony Gór
Polski rozpocząłem w maju 2021 roku. Już
wcześniej rodzice zabierali mnie w różne ciekawe
miejsca, zdobywałem szczyty górskie i pieczątki do
książeczki GOT. Kiedy tam skończyły się strony
mama znalazła informacje o możliwości zdobycia
Korony Gór Polski. W tamtym momencie, kiedy
spojrzeliśmy na mapę rozłożenia szczytów
zdobycie korony wydało się czymś nieosiągalnym.
Ale przecież nikt tam nie wyznacza czasu, nikt nie
każe się śpieszyć. To przecież nie wyścigi. To
będzie wspaniała przygoda i zobaczymy miejsca,
do których jeszcze nigdy nie dojechaliśmy.
„Uruchamiamy” tatę, aby ustalił logistycznie
dojazdy, a mama planuje trasy (tu zaznaczę, że
tata zawsze ustala najkrótszą trasę dojazdu, za to
mama najdłuższe trasy wędrowania, bo przecież
nie będziemy wchodzić i schodzić tą samą drogą).
Wysyłamy zgłoszenie. Książeczka KGP przychodzi
pocztą. 
Pierwszy szczyt Tarnica – zakochujemy się w
Bieszczadach. Potem kolejne szczyty, każda pora
roku odsłania piękno gór. Śnieżnik zimą wygląda
jak z „Opowieści z Narnii”. Rysy uczą mnie pokory,
pierwsze podejście kończy się odwrotem.
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Niższe góry, które miały być łatwizną, czasami dają
nieźle popalić. Nocą kończę swoje zdobywanie na
Babiej Górze, czekam na wschód słońca. Jest
pięknie !!!
Zdobyłem wszystkie 28 szczytów i czas zastanowić
się nad sposobem weryfikacji. 
Są dwie. Wysyłamy książeczkę lub jedziemy
osobiście na spotkanie podczas Loży???
Pierwsza opcja od razu odpada. Przecież skoro już
tyle tysięcy kilometrów przejechaliśmy, setki
kilometrów przeszliśmy, to jak możemy teraz nie
spotkać tych wspaniałych ludzi, kochających góry
tak jak my. 
Szybki wgląd na stronę KGP i … bliska nam
Koszarawa już niedostępna. Czekamy na
wskazanie kolejnego miejsca. Pojawiają się
SZAMOTUŁY. Szybkie zerknięcie na mapę Polski i
... o Duchu Gór, prawie 400 km w jedną stronę,
przecież to dalej niż w nasze kochane Beskidy. 
Chwila „burzy mózgów”, zerknięcie na kalendarz i
… zgłoszenie zostaje wysłane. 
Nie wyobrażałem sobie, że po takiej przygodzie
odeślę książeczkę tylko do „podbicia”.
Oglądaliśmy już wcześniej zdjęcia z poprzednich
Loży. Z nich można było odczytać tą podniosłą
atmosferę i szczęście zdobywców.
8 października wstałem o 5:00 (dziwnie, do szkoły
ciężej się wstaje), zjadłem śniadanko,
sprawdziliśmy czy książeczka jest w plecaku i
ruszyliśmy w drogę. 
Trasa minęła bardzo szybko, wspominaliśmy
wszystkie zdobyte szczyty. Zastanawialiśmy się,
który był najładniejszy, najtrudniejszy, najdłuższy, a
który najłatwiejszy. Było co wspominać, ponieważ
kiedy zdobywaliśmy szczyty zawsze zwiedzaliśmy
okolice, szukaliśmy ciekawych muzeów, zabytków,
miejsc.

31

Do Szamotuł dojechaliśmy wcześniej i dlatego
zaczęliśmy od zwiedzania okolicy. Rynek, pomimo
remontu, oczarował pięknymi kamienicami. Park
dookoła zamku Górków również zachęcał do
spaceru. Największe wrażenie zrobiła na mnie
baszta Halszki i eksponaty w zamku. Z portretów
spoglądali na mnie królowie Polski – no w końcu
miałem zaraz sam zostać zdobywcą Korony. 
Kiedy stanąłem przed drzwiami, za którymi
odbywała się weryfikacja po raz pierwszy poczułem
nerwy i strach.
Ale czy było się czego bać ???
Usiadłem przy stoliku nr 2. Zerkałem nerwowo na
weryfikowanych już uczestników i swoich rodziców,
czekałem na swoją komisję. Kiedy podszedł do
stolika wysoki pan i uśmiechnięta pani cały stres
minął. 
Zaczęliśmy rozmowę.
Na początku ze stresu nie wiedziałem jak i co mam
mówić, żeby było dobrze. Kiedy jednak
przekonałem się, że to będzie luźna i fajna
rozmowa zacząłem opowiadać nie tylko o
szczytach, ale o moich zabawnych przygodach, jak
kąpiel z błocie na Wysokiej czy zjazd pingwina ze
Śnieżnika.
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Komisję ubawiłem opowieścią o tym, jak ludzie na
Śnieżce brali mnie za strażnika i jak przy pierwszym
podejściu na Rysy skąpałem się przypadkiem w
potoku. 
Po upływie kilkunastu minut Pan Grzegorz i Pani
Natalia uścisnęli mi rękę i pozytywnie zweryfikowali
zdobycie Korony Gór Polski. 
Byłem MEGA SZCZĘŚLIWY. Czułem radość i
dumę, ale od razu zacząłem się zastanawiać jak
będzie wyglądało pasowanie na zdobywcę. 
Po kilku minutach udałem się na oficjalną
ceremonię pasowania. 
W cudownej zamkowej sali wyczytywano nazwiska
zdobywców, odczytano rotę pasowania, następnie
każdego dotknięto ciupagą i wręczono insygnia
koronne czyli dyplom, legitymację i odznakę
zdobywcy. 
To była cudowna chwila. 
Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy hymn
Zdobywców KGP. 
Czy dla takiego uczucia warto było przejechać 400
km do Szamotuł i kolejne 400 km do domu ???
ZDECYDOWANIE TAK !!!
Polecam każdemu, kto zastanawia się czy jechać
osobiście na Lożę. To trzeba przeżyć osobiście. 
Atmosfera była cudowna, tylu uśmiechniętych ludzi
dawno nie widziałem w jednym miejscu. 
Do zobaczenia na szlakach (tym razem w zimowej
odsłonie). 

Cześć Górom !
Maksymilian Suszek, lat 13
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wszystkim pasjonatom gór, którzy angażują się
z dużym poświęceniem dla tej wspaniałej
sprawy;                                              
za to, że z niecierpliwością i radością mogłyśmy
przemierzać Polskę z północy na południe, aby
dotrzeć na górskie szlaki;  
za to, że mogłyśmy odkryć te urokliwe zakątki
wszystkich pasm górskich w Polsce; 
za to, że dane nam było przeżyć przygody,
których z pewnością nie zapomnimy; 
za to, że z dumą będziemy szczycić się tytułem
Zdobywcy Korony Gór Polski.

Dziękujemy :                                                  

Halina i Agnieszka 

Nasza niezwykła przygoda z poznawaniem
ojczystych gór rozpoczęła się w 2020 roku. Tysiące
kilometrów na kołach i setki w nogach. Nasze
"salomońce" prowadziły nas nieznanymi ścieżkami i
pomogły nam wdrapać się na 28 szczytów Korony
Gór Polski. Uśmiechy napotykanych ludzi, zapach
lasu, niebanalne widoki, szum strumyków, słodycz
owoców leśnych to coś, co pomimo zmęczenia
dodawało nam skrzydeł. Coś, co sprawiało, że z
niecierpliwością wyczekiwaliśmy następnego
szczytu. Naszym wyprawom od pierwszego szczytu
– Łysicy, do ostatniego – Skrzyczne towarzyszyła
sprzyjająca pogoda. Z żalem ale i z satysfakcją z
ukończonego zadania schodziłyśmy z grzbietu
Beskidu Śląskiego. Dla uczczenia idei Korony Gór
pokonałyśmy tego dnia 28 kilometrów.                                                          
Z radością przyjęłyśmy informację o organizacji w
dniu 8 października w Zamku Górków w
Szamotułach spotkania Loży Zdobywców. To
dostojne miejsce nadało jeszcze bardziej
uroczystego wymiaru temu wydarzeniu. Weryfikacje
pełne były wspomnień z przebytych tras,
podchwytliwych pytań i żartów członków Loży, które
rozładowywały delikatny niepokój. 
Wśród zebranych panowała przyjacielska
atmosfera i duża doza serdeczności. Zwieńczeniem
tego niecodziennego wyzwania było ślubowanie i
pasowanie na Zdobywcę Korony Gór Polski. Chwila
napawająca dumą i satysfakcją. 
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ŁuL

Powakacyjny cykl spotkań weryfikacyjnych z końcem listopada dobiega końca. Na ten okresie zostało
zaplanowane 5 spotkań, w tym jedno spotkanie loży w celu weryfikacji wysyłkowej. Jesteśmy pod
ogromnym wrażeniem Waszego zainteresowania spotkaniami stacjonarnymi pomimo, iż te spotkania wiążą
się z ograniczonym limitem miejsc w stosunku do weryfikacji wysyłkowej. Na każde ze spotkań
organizowanych w tradycyjnej formie zapisujemy od 140-190 osób w zależności od naszych możliwości
organizacyjnych. Spotkanie w celach weryfikacji wysyłkowej nie ma takiego limitu. 
Możemy już teraz Wam podsumować, że weryfikację stacjonarną w okresie od września do grudnia
wybrało około 750 osób, został przekroczony próg miejsc jakie przewidzieliśmy, ale na każdym spotkaniu
staramy się sprostać temu, aby przebiegało ono sprawnie i płynnie, stąd udało nam się przyjąć więcej osób
niż wynikało to z pierwotnego założenia. Weryfikację zdalną wybrało około 130 osób, pomimo tego, że tu
nie przewidywaliśmy limitu miejsc.
Kolejna Loża odbędzie się niebawem, tuż po Nowym Roku. Spotkamy się 14 stycznia 2023 roku w OPOLU
w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Zapisy na to wydarzenie wystartują 16 listopada. Zapraszamy do
udziału w kolejnym naszym klubowym spotkaniu. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 

Softshell KGP



Kartki z poradnika
A może parasol na jesienne wędrówki w góry?
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Jesień to wyjątkowa pora roku. Bajkowe krajobrazy
w jesiennych kolorach żółto - czerwono - brązowych
liści wszechobecnych na górskich szlakach
zachwycają każdego. Jest pięknie, gdy świeci
słońce, ale gdy pada deszcz... Kto z Was wędrując
w strugach deszczu, przemoczony "do suchej
nitki" pomimo wodoodpornej odzieży pomyślał
o parasolu?  

Jeszcze kilka lat temu turysta z parasolem w górach
budził zdziwienie, nierzadko słysząc śmiech
mijających go ludzi. Obecnie producenci sprzętu
turystycznego kierując się potrzebami turysty XXI
wieku prześcigają się w udoskonalaniu znanego
nam wszystkim parasola miejskiego. 
Na rynku pojawiły się parasole turystyczne,
ultralekkie, a przy tym odporne na silne powiewy
górskiego wiatru. Mocowane do pasa biodrowego
tak, aby podczas marszu nie ograniczać ruchów, a
nawet dla wygody z wbudowanym kompasem.
Posiadają również specjalne pokrowce pozwalające
na przytroczenie do plecaka bądź przewieszenia
przez ramię. Wszystko to dla naszej wygody.

Oczywistym jest, że żaden parasol nie sprawdzi
się w Wysokich Tatrach, ale może warto
zastanowić się ile z naszych koronnych szczytów
można zdobyć wędrując pod parasolem?

chroni twarz przed deszczem dużo lepiej niż
najlepszy kaptur, z pewnością docenią to osoby
noszące okulary
nie ogranicza dostępu powietrza, co przy dużym
wysiłku skutkuje nadmiernym poceniem się w
przeciwieństwie do kurtek p/deszczowych
nawet tych najlepszych marek
przy zacinającym deszczu, ustawiony pod
odpowiednim kątem pozwala ochronić również
nogi
może stanowić wygodne uzupełnienie naszego
przeciwdeszczowego ekwipunku

ZALETY PARASOLA TURYSTYCZNEGO:

Warto sprawdzić i wyciągnąć swoje wnioski.

Moni-ka 
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Zapowiadane na przełom września i października zakończenie budowy i otwarcie wieży widokowej na
Mogielicy nie nastąpiło, jednakże jedna z lokalnych gazet w dniu 28 października poinformowała, że
budowa wieży jest zakończona. Pozostaje nam czekać na dzień oficjalnego otwarcia wieży, by cieszyć
się piękną panoramą otaczających gór.
Obok wieży widokowej na Kłodzkiej Górze postawiono wiatę wraz ze stołami i ławami oficjalnie
oddaną do użytku w dniu 27 października. Będzie stanowić miejsce schronienia i odpoczynku podczas
wędrówki na ten koronny szczyt. Podobna wiata stanęła na Przełęczy Jugowskiej kilka tygodni temu.
Natomiast w Tatrach, szczególnie w wysokich partiach gór, nadal panują trudne warunki do uprawiania
turystyki górskiej. Zdobycie najwyższego szczytu KGP w tym roku już tylko dla osób z dużym
doświadczeniem tatrzańskim i odpowiednim sprzętem. Jak co roku od 1 listopada zostanie zamknięty
szlak na Rysy od strony słowackiej.
Przypominamy, że z powodu remontu do 30 listopada 2022 roku szlak czerwony prowadzący na Babią
Górę na odcinku: Polana Krowiarki - Sokolica jest zamknięty.

SKRZYCZNE

Na Wysokiej w Pieninach można znowu wbić
pieczątkę do książeczki Korony Gór Polski. Za
montaż nowej pieczątki w dniu 17 października
2022 roku serdecznie dziękujemy Grzegorzowi,
naszemu klubowiczowi. To już kolejny szczyt, na
który Grzegorz postanowił wyruszyć w celu serwisu
pieczątki.

Wiadomo�ci
ze szlaku

Redakcja

WYSOKA

Na szczycie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim w
dniu 22 października 2022 roku odsłonięto obelisk
przedstawiający żabę. Jest to niewątpliwa atrakcja
dla dzieci, które z ciekawością przyglądają się
figurce. 
Jedna z legend głosi, że nazwa szczytu pochodzi
właśnie od skrzeczenia żab.



Jesienna krzyż�wka
z hasłem

Czerwone kuleczki wiszące na jesiennych drzewach.

Stroszy igły, nie da się pogłaskać nigdy.

Spadają z drzew zrzucając kolczaste osłonki.

Późnym latem odlatują do ciepłych krajów.

Jesienią zmieniają barwy na żółte, pomarańczowe, czerwone 

 brązowe.

Nazwa miesiąca, w którym zaczyna się kalendarzowa jesień.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Powodzenia!

37



Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo:
3. Według legendy anioł zahaczył o jego szczyt
6. Na tej przełęczy kończy się szlak prowadzący z Czarnego Stawu pod Rysami
9. Największy żyjący w Tatrach ssak
10. Pasmo Tatr na Słowacji położone poprzecznie do głównej grani Tatr

Pionowo:
1. Tak zwany dach Polski
2. Dolina, w której na potrzeby filmu "Trójkąt Bermudzki" zostało wysadzone schronisko
4. Polana z jednym z najpiękniejszych widoków na Tatry Wysokie
5. Organizacja niosąca pomoc i ratunek turystom na terenie TPN
7. Nazwa stawów położonych na wschód od Zielonego Stawu Gąsienicowego
8.Charakterystyczny szczyt w Tatrach Wysokich 2068 m n.p.m. dobrze widoczny znad 
   Morskiego Oka

Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Krzyżówka z hasłem: BESKID ŚLĄSKI
Poziomo: 3. Śląskie, 5. Czantoria, 8. Szyndzielnia, 9. Szczyrk, 11. Leśnianka, 12. Klimczok
Pionowo: 1. Salmopolska, 2. Skrzyczne, 4. Istebna, 6. Malinowska, 7. Wisła, 10. Żywiecki

 

Wyniki konkursu 
z numeru 18/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.

ZAGADKA NUMERU
Malinowska Skała w drodze na
Skrzyczne z Przełęczy Salmopolskiej
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 18/2022

Zagadka matematyczna
dla Malucha



Korona Gór Polski jest znakiem towarowym Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, chronionym prawnie, zarejestrowanym w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Używanie jej przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. Dotyczy to nie tylko

sprzedawania jakichkolwiek wyrobów opatrzonych tą nazwą, ale także organizowania imprez i wycieczek powiązanych z zdobywaniem
Korony Gór Polski. Wykorzystywanie nazwy oraz dokonywanie przedruków wszelkich materiałów związanych z Koroną Gór Polski

dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

 Do klubowych rekomendowanych obiektów
 w miesiącu wrześniu dołączyły:

Pokoje Gościnne "U Ireny"
w Stroniu Śląskim

Wypożyczalnia sprzętu
sportowego Bikeski
w Stroniu Śląskim


