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Spis tre�ci



Wraz końcem listopada wydajemy kolejny numer
naszej Klubowej Gazety Podróżniczej KGP. 
W dniu 26 listopada zakończyliśmy powakacyjną
serię zlotów weryfikacyjnych. Dziękujemy Wam
wszystkim za chęć spotykania się z nami w tak
licznym gronie turystów górskich. Sam fakt, że loże
zdobywców w tradycyjnej formie wybiera tak wielu z
Was jest dla nas zaszczytem.
W imieniu Loży Zdobywców i administracji klubu
chcielibyśmy Wam po raz wtóry podziękować za
zaangażowanie i chęć zrealizowania projektu KGP
zgodnie z regułami i obyczajami klubowymi. To
wyróżnienie wręczane klubowiczom przez kolegów
z klubu to element naszej klubowej tradycji, którą
stale staramy się pielęgnować. Jest to możliwe
dzięki istnieniu naszej wspólnoty klubowej.

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

Będziemy się starać sprostać wyzwaniom,
organizować odpowiednią ilość spotkań klubowych,
tych stacjonarnych, jak i tych zdalnych dla osób,
które z różnych powodów nie mogą, bądź nie chcą
uczestniczyć w ceremonii nadania tytułu Zdobywcy
Korony Gór Polski. Dalsze konkretne informacje o
zapisach znajdują się w dziale Ogłoszenia Loży
Zdobywców. 
Numer ten jak zwykle obfituje w wiele wspomnień z
górskich wędrówek. Niesamowite jest to jak wielką
pasją są góry. Przygoda wędrowania po górskich
szlakach trwa chyba bez końca. 
Zachęcamy Was do przeczytania numeru "od deski
do deski". Życzymy wspaniałej lektury na jesienny
wieczór. 



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 20

Skopiec (i nie tylko)
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Dzisiejsza wyprawa będzie mieć trochę inny
charakter niż dotychczasowe. Z dwóch powodów.
Po pierwsze Skopiec to szczyt, na który można
wejść w 15 minut z Przełęczy Komarnickiej, a ilość
aut na niej zaparkowanych utwierdza mnie w
przekonaniu, że większość zdobywców Korony Gór
Polski wybiera właśnie taki wariant. Po drugie –
podczas weryfikacji często słyszę, że Góry
Kaczawskie i Skopiec traktowane są jako konieczny
obowiązek, podczas zdobywania Korony i przez to
trochę „przy okazji”. Chciałbym, więc nie skupiać się
tylko na zdobyciu koronnego szczytu, ale przybliżyć
i zachęcić do poznania uroku i walorów całych Gór
Kaczawskich, które wraz z pogórzem są zwane
również „Krainą Wygasłych Wulkanów".

PANORAMA GÓR KACZAWSKICH (2)

PANORAMA GÓR KACZAWSKICH (1)

PANORAMA NA SUDETY WIDZIANA Z PRZEŁĘCZY KOMARNICKIEJ
 

Poza ciekawą budową geologiczną, występują tu
także unikatowe gatunki roślin, drzew, ptaków,
gadów, płazów i owadów. Są tu też liczne siedliska
nietoperzy. Zbyt obszerny to temat na ten artykuł,
ale zachęcam ciekawych do pogłębienia tego
tematu.
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Po wyjściu z samochodu podchodzimy dosłownie w
kilka minut do kultowego miejsca. Jest to rzeźba z
butów, dzieło wykonane przez miejscową artystkę
Magdalenę Osak w 2013 na uschniętej czereśni, na
której zostały umieszczone pomalowane buty idące
w stronę nieba. Stąd też tytuł - „Into The Blue”, czyli
„Droga w Błękit.” Na przestrzeni ostatnich lat dzieło
zmieniało kształt, dołożono do niego podpierające
pnie, a przybywający tu turyści pozostawiali i
wieszali niejednokrotnie swoje buty.
Instalacja na początku lipca 2022 roku została
odnowiona przez artystkę, uprzątnięto również
stare buty, co wywołało wiele kontrowersji wśród
turystów. Właściciel terenu, na którym stoi  „Into
The Blue” zapowiedział, że ponowne wieszanie
butów spowoduje całkowite usunięcie instalacji.

Bijąc się w piersi za lenistwo, ruszymy także z okolic
Przełęczy Komarnickiej. Zaparkujemy jednak na
końcu asfaltowej drogi, nie rozjeżdżając łąki
powyżej, która przez ilość aut wjeżdżających wyżej
traci swój urok i charakter.

 „INTO THE BLUE” – ZMIANY NA PRZESTRZENI LAT 2013-2022
 

Za rzeźbą skręcamy w prawo i lekko pod górkę
dochodzimy do rozwidlenia pomiędzy Skopcem i
Barańcem, gdzie na jednym z drzew znajdują się
dwie tabliczki informujące o kierunku marszu.
Skręcamy w lewo i bez problemu wydeptaną
ścieżką dotrzemy na szczyt.  Obecnie jest tam
tabliczka oraz skrzynka z pieczątką klubową. W tym
miejscu robimy pamiątkowe zdjęcie oraz przybijamy
pieczątkę. Sam szczyt nie dostarczy nam zbyt wielu
widoków, gdyż jest zalesiony.

Koronny szczyt zdobyty w kilkanaście minut, więc
pytanie co robimy dalej? W zasięgu godzinnego
spaceru mamy inne szczyty zaliczane do Diademu
Polskich Gór oraz Sudeckiego Włóczykija i Korony
Gór Kaczawskich. To Baraniec, Folwarczna i
Maślak. Przejdźmy się więc na Baraniec, a później
uroczą łąką z widokiem na Góry Izerskie i
Karkonosze na Folwarczną i Maślak - nie wnikając
w dyskusję czy to jeden czy dwa odrębne szczyty.

SKOPIEC
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BARANIEC - WIDOK ZE SZKLAKU 

BARANIEC - WIEŻA NADAWCZA I MASZT BARANIEC - TABLICZKA NA SZCZYCIE 

Skoro mamy jeszcze resztę dnia to na pewno
polecam poświęcić ten czas na dalsze poznawanie
tego regionu. Może Okole?
Okole to szczyt 718 m n.p.m. Jest fantastycznym
punktem widokowym przede wszystkim na
Karkonosze na czele ze Śnieżką, Szrenicą i
Śnieżnymi Kotłami. Jest kolejnym wygasłym
wulkanem, który odwiedzamy podczas naszej
podróży. Partia szczytowa jest zagospodarowana –
wzniesiono tam drewniany taras widokowy oraz
zabudowaną wiatę turystyczną.

TABLICZKA NA SZCZYCIE 

FOLWARCZNA - SZCZYT 

OKOLE

https://mynaszlaku.pl/opis-szlaku-na-sniezke-z-karpacza/
https://mynaszlaku.pl/szrenica-z-dzieckiem-opis-szlaku/


Nie lubię patosu, ale na pewno możemy Krainę
Wygasłych Wulkanów na terenie Gór i Pogórza
Kaczawskiego nazwać naszym dziedzictwem
narodowym.
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OKOLE - TARAS WIDOKOWY

OKOLE - WIDOK Z TARASU WIDOKOWEGO

Procesy geologiczne, które kiedyś miały tam
miejsce doprowadziły do utworzenia się
charakterystycznych kominów wulkanicznych w
kształcie stożka. Najwyższym z nich i najlepiej
zachowanym jest Ostrzyca, zwana także
Proboszczowicką lub Śląską Fudżijamą. Znajduje
się na niej unikatowe gołoborze bazaltowe, które
porasta trudna do spotkania w innych miejscach
roślinność.

WIDOK Z OSTRZYCY

Góry Kaczawskie liczą ponad 500 milionów lat. Zaś
najstarsze ślady świadczące o działalności
wulkanów w tym rejonie mają 250 milionów lat. W
tym czasie z potężnych gór i wulkanów, które
kształtowały okoliczny obszar zostały wzniesienia,
które maksymalnie osiągają 500 metrów wysokości
ponad poziomem morza ze 150-metrowym
przewyższeniem. Tak to na skały i wulkany działa
czas. Dawne wzniesienia wygładziły się i
zmniejszyły na skutek działania warunków
pogodowych, które kształtowały ich wygląd przez
tysiące lat. I to jest powód, dla którego mało kto wie
o wulkanicznej historii naszych ziem. 
Nie są to imponujące pamiątki działalności
wulkanów. Mimo to sam kształt sprawia, że okoliczni
mieszkańcy znają te historie, bo do niczego innego
nie da się porównać wzgórz, po których dzisiaj
wędrujemy.

Jak wiadomo, najlepszym miejscem do obrony jest
wzgórze, do którego wejście jest utrudnione przez
naturalne przeszkody. Zwłaszcza na Dolnym
Śląsku, który był regionem mocno targanym
konfliktami w historii naszego kraju, ze względu na
położenie na granicy. Z tego względu powstało tam
wiele zamków o charakterze obronnym. 
Ta tendencja nie ominęła regionu, w którym
znajduje się Kraina Wygasłych Wulkanów.
Zwłaszcza, że stożkowate wzniesienia na w miarę
płaskim terenie były doskonałym punktem do
budowy zamku. I tak właśnie myśleli ówcześni,
gdyż już w XII wieku powstał Zamek Grodziec.
Pierwsze wzmianki pochodzą z bulli papieża
Hadriana IV. Stoi on na bazaltowej górze o
pochodzeniu wulkanicznym na wysokości 389 m
n.p.m. Na dodatek ma on dość strome i trudne
podejście do szczytu. Idealne miejsce do obrony. 

Na koniec proponuję zajrzeć do Zamku Grodziec.
Choć przy zamku znajduje się parking, warto
pokusić się na wejście szlakiem z miejscowości o
tej samej nazwie. Cała trasa bez zwiedzania zajmie
nam około godziny. Na zwiedzanie należy
przeznaczyć nieco więcej czasu. Można tu nawet
przenocować w zamkowej wieży.



ZAMEK GRODZIEC
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ZAMEK GRODZIEC - BRAMA WEJŚCIOWA, KRUŻGANEK, EKSPONATY MUZEALNE

Nic więc dziwnego, że zamek Grodziec był w
późniejszych latach przebudowywany z drewnianej
budowli na murowaną za sprawą Henryka
Brodatego. Jednak to nie wystarczyło na zbyt
długo. Zamek mocno ucierpiał podczas wojen
husyckich jak większość innych zamków na Śląsku.
Aktualnie to piękna budowla, która jest jedną z
większych atrakcji turystycznych tamtego miejsca.
Jako jeden z nielicznych zamków posiada bowiem
charakter zamku rycerskiego, a nie pałacu
szlacheckiego. Można się tam przenieść w czasie
do prawdziwego średniowiecza z rycerskim
kodeksem, białogłowymi w opałach i szlachetnymi
królami.ZAMEK GRODZIEC - MUR WOKÓŁ ZAMKU

Jaro Sobota



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane
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Z Klubową Kartą Górską 
wędrując  po  Górach Kaczawskich
uzyskasz do 20% zniżki na noclegi.

Podczas górskich wędrówek skorzystaj 
z obiektów rekomendowanych przez klub.

Pod Dudziarzem  
w Janowicach Wielkich

Pensjonat pod Chmielarzem 
w Wojcieszowie

Camp 66 w Ścięgnach/Karpacza

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


Druga edycja konkursu fotograficznego KLUBOWA KARTA
GÓRSKA 2023 już za nami. W tym roku w konkursie nie brały
udziału zdjęcia wykonane w Gorcach, Bieszczadach i
Masywie Śnieżnika, gdyż zasadą klubu jest umieszczanie na
klubowej karcie krajobrazu innego pasma niż w latach
poprzednich.

Drugi etap konkursu to wybór najładniejszego zdjęcia, to
czas na głosowanie dla naszych klubowiczów.
Na klubowym fanpage głosowaliście na swoich faworytów do
ostatniej chwili trwania konkursu i podobnie jak w ubiegłym
roku jeszcze przez kilka dni po jego zakończeniu. 
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"Klubowa Karta Górska 2023"
podsumowanie konkursu

fotograficznego

Do konkursu zgłoszono 78 zdjęć, dziesięć z nich nie
spełniało warunków regulaminu. Były to zdjęcia w pozycji
pionowej, osób spoza klubu, a także przedstawiające
krajobraz górski niezwiązany z Koroną Gór Polski.
Każdy klubowicz mógł wysłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.
Nasze klubowe rodziny skorzystały z możliwości przesłania
nawet 3 zdjęć, co oczywiście było zgodne z regulaminem. 

Poniżej w GALERII ZDJĘĆ prezentujemy wszystkie zdjęcia
przysłane na konkurs spełniające warunki regulaminu.

Wybór finałowej piątki dla komisji konkursu był jak zawsze
niezwykle trudny. Wszystkie Wasze zdjęcia są wyjątkowe,
przepełnione wspomnieniami wielu górskich wypraw. Każde
zdjęcie to inna historia, niezapomniane wschody i zachody
słońca, cztery pory roku, niepowtarzalny klimat naszych
pięknych polskich gór zamknięty w kadrze małego obrazu. 

WYNIKI KONKURSU:



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

NAGRODĘ GŁÓWNĄ: 
Klubową Kartę Górską dla dwojga wraz z zestawem upominkowym otrzymał Roman Jankowski za zdjęcie
przedstawiające Góry Bialskie i szlak na Rudawiec. Zdjęcie to przez cały 2023 rok widnieć będzie na
klubowej karcie górskiej.

Autorami wyróżnionych zdjęć są:
Maria Frank – Beskid Sądecki, punkt widokowy na szlaku na Radziejową
Daria Urbanik-Gorczyca – Tatry, widok na Morskie Oko i Czarny Staw
Magdalena Golda – Beskid Żywiecki, szczyt Babiej Góry
Piotr Pytel – Masyw Ślęży, kościół na Ślęży

Zgodnie z zasadami regulaminu spośród wszystkich uczestników konkursu wylosowano osobę, do której
również trafił zestaw upominkowy, a jest nią Łukasz Szkudlarek – Góry Izerskie, szlak na Wysoką Kopę.

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, wszystkim uczestnikom gratulujemy fantastycznych zdjęć i
pasji fotografowania. Zapraszamy do kolejnego konkursu fotograficznego ZAKOCHANI W GÓRACH,
którego rozpoczęcie ogłosimy niebawem na klubowej stronie i oczywiście w naszym miesięczniku.



Wywiad numeru
Rozmowa z Wiesławą Brudniak o jej niecodziennym

projekcie pomocy dzieciom
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Wiesława Brudniak
autorka i koordynatorka projektu „V Korona Gór
Polski - Dzieciom”
członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski
pięciokrotna Zdobywczyni Korony Gór Polski
członek Loży Zdobywców Korony Gór Polski
zdobywczyni odznak: Diadem Polskich Gór,,
Korona Bieszczadów, Korona Beskidu Niskiego,
GOT PTTK st. mały złoty, Gorlicka Odznaka
Górska
prelegentka spotkań o tematyce gór i koronnych
szczytów

Jesteś pięciokrotną Zdobywczynią Korony Gór
Polski, zdobyłaś również wiele innych górskich
odznak. Co dają Ci góry? 
- Moja przygoda z Koroną Gór Polski rozpoczęła się
w 2018 roku, ale po górach wędruję już ponad 20
lat. Góry fascynowały mnie od zawsze, chciałam
nie tylko po nich chodzić, ale również dużo o nich
wiedzieć. Stąd też pilnie się ich uczyłam,
teoretycznie i praktycznie. Kiedy wyruszam na
szlak, zostawiam za sobą wszystkie problemy.
Myślę już tylko o tym, co jest przede mną. Chcę
słyszeć szum drzew i śpiew ptaków. To taka forma
terapii.
Ponadto, zdobywanie kolejnych szczytów daje mi
poczucie wolności. Ta wolność to również trud i
wysiłek, to kształtowanie charakteru.
I właśnie górami, oraz tym, co one dają, staram się
zarazić innych.

trudem, zmęczeniem, ale i radością z kimś się
podzielić, komuś poświęcić, pomóc, kogoś
zainteresować. Pomóc postanowiłam Placówce
Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Gorlicach, w moim mieście. A zainteresować
chciałam najmłodszych mieszkańców miasta,
dzieci, ale nie tylko, chciałam zainteresować
wszystkich, którzy lubią obcować z przyrodą,
doceniają jej wartość i piękno, oraz mają otwarte
serce na pomoc innym, szczególnie dzieciom.
Oni stali się sponsorami mojego przedsięwzięcia.

Góry to niewątpliwie Twoja pasja. Po zdobyciu
IV Korony Gór Polski postanowiłaś nadać nieco
inny charakter swoim górskim wędrówkom. 
- Pomyślałam, że moją 5. Koronę Gór Polski
zadedykuję dzieciom i będę ją zdobywać pod
hasłem „V Korona Gór Polski – Dzieciom”.
Chciałam  bowiem   swoimi   górskimi   kilometrami,
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Twój pomysł nie zakładał zdobycia Korony Gór
Polski z dziećmi, a jedynie zachęcenie ich do
wędrówek górskich. Jaką grupę dzieci objął
projekt?
- W ramach mojego autorskiego projektu „V Korona
Gór Polski – Dzieciom” utworzyłam dziecięcą grupę
turystyczną „Górskie Tuptusie”. Ta sympatyczna
nazwa miała zachęcić dzieci do zapisywania się do
grupy i uczestniczenia w wędrówkach.
Grupa liczy 14 osób, są to dzieci w wieku od 7 do
12 lat. Zadaniem grupy było zdobycie Górskiej
Odznaki Turystycznej PTTK w stopniu popularnym.
Podczas tegorocznych wakacji „Górskie Tuptusie” 8
razy wyjeżdżały na górskie szlaki. W wyjazdach
tych finansowo pomagali nasi sponsorzy.

Celem pierwszej wspólnej wyprawy z dziećmi
był jeden ze szczytów w najbliższej okolicy czyli
w Beskidzie Niski.
- 12 lipca br. miał miejsce nasz inauguracyjny
wyjazd w góry. Celem wyjazdu było zdobycie
szczytu Beskidu Niskiego - Wysokie. Dzieci były
podekscytowane, ciągle sprawdzały, czy mają ze
sobą książeczki PTTK, w których miały potwierdzać
swoje górskie osiągnięcia. Po wyciszeniu emocji, z
uwagą i w skupieniu wysłuchały ostatnich uwag
dotyczących bezpiecznego zachowania się w
górach i ruszyliśmy.
Na miejscu powitał nas deszcz. No cóż, tak to w
górach bywa… Ale jak się okazało, Tuptusie
wyzwań się nie boją. W pelerynkach, z uśmiechem
na twarzy zdobyły szczyt. A na szczycie, słoneczko
wyszło zza chmur i odsłoniły się przepiękne widoki.

Które ze szczytów należących do Korony Gór
Polski "Górskie Tuptusie" zdobyły podczas
swoich wędrówek?
- „Górskie Tuptusie” wędrowały głównie szlakami
Beskidu Niskiego, ale zdobyły również dwa koronne
szczyty – Lubomir i Łysicę. Były to długie
całodniowe wyjazdy, na pewno dla dzieci męczące.
Wyjście na Lubomir to nasza najdłuższa i
najwyższa górska wędrówka. Zamysł był taki, aby
każdy nasz wyjazd połączony był z dodatkową
atrakcją. Na Lubomirze byliśmy w Obserwatorium
Astronomicznym, w którym wzięliśmy udział w
ciekawej prelekcji dotyczącej historii tego obiektu,
oraz w pokazach Słońca. Natomiast po zdobyciu
Łysicy zwiedziliśmy małą, ale piękną Jaskinię „Raj”
w Chęcinach.
Z wypraw tych dzieci wróciły bardzo szczęśliwe.
Wszystkie Tuptusie sprostały wyzwaniom, zdobyły
koronne szczyty. Uwierzyły, że można, że koronne
szczyty są też dla nich. To była dobra motywacja do
następnych wypraw górskich.



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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Projekt „V Korona Gór Polski - Dzieciom” został
ukończony, wszystkie Twoje cele osiągnięte.
Pełny sukces i z pewnością wielka satysfakcja.
- Wakacyjne wyprawy górskie były dla dzieci
wyjątkowa przygodą, nowym, ciekawym
doświadczeniem, aktywnym sposobem integracji,
obcowaniem z przyrodą i z pewnością na długo
pozostaną w ich pamięci.
A ja? ja chcę dzielić się swoją pasją z innymi,
wszczepiać górskiego bakcyla najmłodszym,
promować zdrowy i aktywny sposób spędzania
wolnego czasu, z dala od komputera i telewizora.
Realizacja mojego projektu powoli dobiega końca.
12 Tuptusiów zdobyło Górską Odznakę
Turystyczną PTTK w stopniu popularnym. 5
listopada br. została pozytywnie zweryfikowana
moja 5. Korona Gór Polski. Uroczyste
podsumowanie projektowych działań ma mieć
miejsce w grudniu 2022 roku.
Trochę smutno? Nie, bo być może w przyszłym
roku wspólnie rozpoczniemy oficjalne zdobywanie
Korony Gór Polski?

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JP



W krainie kredki 
i pędzla
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Alicja, lat 7

W listopadowym numerze naszego miesięcznika mamy przyjemność przedstawić wyjątkowy obrazek 7-
letniej Alicji. Ala pomimo wielu szkolnych obowiązków znajduje czas na rozwijanie swoich zainteresowań i
niezwykłych pasji. Uczęszcza na lekcje tańca, uczy się języków obcych, z mamą jeździ konno, a z tatą
dogląda pszczół. Ubiegłoroczne zimowe ferie wraz z rodzicami i bratem spędziła w Tatrach. 

 Góry w jesiennych barwach ...

Redakcja

praca wykonana farbami plakatowymi

Dziękujemy za przesłaną pracę!

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 imię i wiek autora pracy. Można
również dołączyć krótki opis.



Moja Korona
„Samotność” w górach, 

czyli takie bajanie o życiu ...
 

Cześć Górom!
Ci, co mnie znają wiedzą, że najpierw mnie
słychać… bo wiecznie mi się buzia nie zamyka, z
tym swoim nieznośnych dla wielu śmiechem… a
dopiero potem widać… najpierw ogrom kudłów na
głowie, no i w końcu sylwetkę… 
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32 lata przedreptałam w większości sama…
delektując się towarzystwem napotkanym po
drodze… to były piękne czasy, gdzie człowiek
spotkany na szlaku to brat… pomagało się sobie
nawzajem… jadło się razem… śpiewało piosenki
przy wtórze gitary… dzięki tej górskiej miłości
„zwyczajne” życie nie było mi po drodze… zamiast
na imprezy ze znajomymi, wypady nad morze, do
baru… wolałam spakować plecak i ruszyć na
spotkanie z moimi Przyjaciółmi – Tatrami… nie
wyobrażałam sobie, że można chodzić, gdzie
indziej… 
Przyjaciele, których poznałam na jednym z
wyjazdów w Tatry, rozmawiali o projekcie Korony
Gór Polski. Na początku podeszłam do tego
projektu bardzo sceptycznie: „a po co?”, „a to takie
popierdółki, nie góry”, „szkoda czasu”… nic bardziej
mylnego powiecie... Taaaaak, teraz to już wiem. 

Po górach chodzę już 39 lat… zaczęłam w wieku 6
lat - można powiedzieć, że ostro z grubej rury, bo
pierwszego dnia, jako najmłodszy uczestnik kolonii
zdobyłam Trzy Korony w Pieninach, by zaraz
następnego dnia zdobyć Czerwone Wierchy… no i
tu Boziuniu… przepadłam… koniec… 
Tatry wryły się w moje serce na amen… tu zaczęła
się Rodzinna tragedia, bo jak to, dziewczyna „z
dobrego domu”, urodzona prawie w samym
centrum Polski, w najstarszym mieście, Kaliszu… a
tu taki „szwendacz niepospolity”… zakała całej
Rodziny… i tak przez wszystkie te lata zdreptałam
te szlaki ukochane… nie ważne, w którą stronę,
gdzie i o której godzinie (w sumie ważne – „im
wcześniej, tym lepiej”)… ważne, że przedreptane…
za każdym razem ten sam szlak wygląda inaczej…
zjawiskowo… cudnie… bo jak to się mówi, „nie ma
złej pogody na to, aby wędrować… jest tylko
niedostosowana odzież”…



Korona Gór Polski ma dla mnie również drugi
wymiar… zaczęte solo... solo ludzkie, bo na tych
trasach towarzyszyła mi w większości (90%) sunia,
to taki niezarejestrowany towarzysz przygód…
potem, pojawił się On… „kolega”, który szybko
przeistoczył się w Tego Kogoś… 
…od 15 rudnia 2019r. wędrujemy już RAZEM we
dwoje… a raczej we TROJE… z Łatką, która
wiernie i dzielnie nam towarzyszyła... szczyty
dublowaliśmy, bo wkręcona w KGP miłość mojego
życia sprawia, że zarejestrowaliśmy również Jego i
chodzimy znowu po pieczątki dla Niego… nie żałuję
ani jednej minuty, ani jednego metra
przedreptanego w tych cudnych pasmach
górskich… bo to cudowny czas spędzony RAZEM...
nic piękniejszego sobie wyobrazić nie mogłam...
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KGP w moim przypadku, to cudne prawie 3 lata...
Jesssuuuuu... no polecam każdemu... nie tylko na
poznanie cudnych pasm w Polsce... nawet tych
malutkich, które są mega malownicze... ale
polecam to łazikowanie przede wszystkim na
poznanie samych siebie… czego pragniemy, co
nam sprawia frajdę, ale również, co nas boli… góry,
jak czas… leczą rany… tyle, że szybciej, niż czas…

Niektóre wyjazdy zupełnie nieplanowane, takie
wypady „na wariata”... spanie w aucie... mycie się
na stacjach i parkingach dla TIRów... hahahaha... z
mnóstwem przygód... cudnych... niektóre przykre
(jak brak książeczki, bo zapomniana w aucie) ... ale
i z tym sobie poradziliśmy... młodzież napotkana
użyczyła nam karteczki na pieczątkę pamiątkową
do książeczki…

Już samo miejsce daje możliwość zaspokojenia
bakcyla wszędobylskiego… „więcej wiedzieć…
więcej zobaczyć”… Świdnica urzekła nas zielenią i
zabytkowymi miejscami… polecam wszystkim
Kościół Pokoju… śmiało mogę powiedzieć, że jest
to najcudniejszy kościół, jaki widziałam w życiu…
architektoniczna perełka… warto odwiedzić…
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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

DZIĘKUJEMY i do zobaczenia na szlakach!!!
Górom Cześć!

Lena 

Cała ekipa KGP przypomina mi stare dobre
czasy… jesteście takimi BRAĆMI ze szlaku…
uśmiechnięci, życzliwi, pomocni… chciałoby się
spakować plecak i ruszyć z Wami w świat…
Organizacja super… pomocni od samego
początku… podejście do drugiego człowieka
zasługuje na pochwałę… już dawno nie czułam się
tak dobrze w gronie niby obcych osób… od
pierwszych minut spotkania w Świdnicy czułam się,
jak w domu… Spokojnie, luźna atmosfera,
wesoło… każdy był wysłuchany z uśmiechem.
Jesteśmy również pod wrażeniem cierpliwości
dziewczyn ze sklepiku, które chętnie służyły
pomocą i doradzały w sprawie zakupów…

Nawet gdybym chciała się do czegoś doczepić, to
przepraszam, nie mogę… no może mogę… do
jednego… czas wspólnie spędzony był za krótki…
ech... cudnie jest spotkać taką ogromną ilość
pozytywnie trzepniętych ludzi... i przekonać się, że
poza nami jest masa ludzi, którzy to łazikowanie po
prostu uwielbia... aż chce się wziąć gitarę i... w góry
wyruszyć...



Zarówno tapeta w komputerze przedstawiająca
widok z Koziego Wierchu (2291 m n.p.m.) w
kierunku doliny Pięciu Stawów i Rysów, jak i
nieoprawiony do dziś obraz przedstawiający
widok znad Morskiego Oka o przepięknie
prezentujących się Mięguszowieckich Szczytach
poprzez Wołowy Grzbiet, Żabiego Konia do
samych Rysów. Mając takie widoki przed sobą od
razu zasiadam w miejscu, w którym człowiek
lepiej się czuje. 
Dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że w
moim miejscu pracy wszystko co mnie otacza
związane jest z górami, a dominujące nad
wszystkimi są Tatry. Wydaje mi się, że mam
jakąś taką pozytywną obsesję na ich punkcie.

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

"Mnie nie wystarczy być tylko w górach – dodał później - nie wystarczy być na wyprawie. Uważam, że
jeżeli się podchodzi pod górę, to z jakimś celem, a tym celem jest wejść na tę górę."

 Jerzy Kukuczka

Była to wyprawa inna niż wszystkie, a wynikało to
z konieczności organizacji większej grupy niż
tylko moja samotna podróż.
Dodatkowo nie byłem do końca przygotowany na
tak długą podróż z psem w pociągu. Niemniej
jednak zaplanowałem wcześniej wszystko i
sprawdziłem oraz opracowałem plan podróży bez
użycia auta i z pewnością ten plan zrealizuję być
może i z moim czworonogim przyjacielem,
aczkolwiek na Rysy na pewno go nie zabiorę.

Siadając przed biurkiem i komputerem 
zawsze mam przed sobą i wokół siebie obrazy

z moich ukochanych Tatr.  

Słowackie piękno Tatr Wysokich - Rysy część II

Niesamowite wrażenie zrobiła na mnie ostania
wyprawa na Rysy od strony słowackiej we

wrześniu tego roku, z grupą przyjaciół i
znajomych z Klubu Korony Gór Polski oraz z

rodziną i psem. 
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Szlak jest dość prosty, ale mimo wszystko
wymagający przynajmniej podstawowego
przygotowania kondycyjnego, wytrwałości i
cierpliwości. Jest to długo wędrówka i w jesienne
dni należy wyruszyć wcześnie rano, żeby mieć
zawsze zapas przynajmniej jednej do dwóch
godzin na ewentualne nieprzewidziane sytuacje.
Na szlaku spotkamy tylko jedno miejsce ze
sztucznymi ułatwieniami. Tu z powodu sporej
ilości turystów nieco się zatrzymujemy, by
jednocześnie pomóc tym, którzy nie do końca
komfortowo czują się na takich przejściach. Na
szczęście słowna motywacja wystarczyła, więc
sprawnie, z małym odpoczynkiem, idziemy dalej
do Chaty pod Rysami na herbatkę z wielkiego
kotła plus własna kanapeczka na wzmocnienie.
Jak zawsze tu herbatka jest słodka, niezbyt
gorąca i wspaniale działa rozgrzewająco, a
zawarty w niej cukier robi swoje. 

Tutaj zatrzymujemy się na chwilę, żeby się
zorganizować i ruszyć już na górski szlak w nieco
okrojonym zespole. W tym miejscu pozostawiam
część rodziny z psem, bo choć po słowackiej
stronie można poruszać się z psem, to jednak od
początku wiedzieliśmy, że nie będziemy ciągnąć
go na taką wyprawę. 
Reszta ekipy kieruje się na szlak koloru
niebieskiego, gdzie zaczyna pojawiać się wielu
turystów. Nie wyglądało to zachęcająco skoro już
na samym początku jest wiele mijanek i
przepuszczania tych nieco szybszych. 
Pomimo tego, że nasza grupa jest spora i w
różnym stopniu zaawansowania, poruszamy się
w dość dobrym tempie pilnując siebie nawzajem.
Jak to zazwyczaj bywa podczas grupowego
wyjścia, grupa idzie tak szybko jak najwolniejszy
z całej grupy.

Z bardzo dużego parkingu po wykupieniu
biletu w parkometrze wchodzimy na teren

TANAP-u i najpierw asfaltem idziemy prawie
do samego Popradzkiego Stawu.

Przy Żabich Stawach pogoda poprawia się 
i tak jest w zasadzie przez całą drogę poprzez
łańcuchy, drabinki i podesty do samej Chaty

pod Rysami. Czasem napływają chmury,
czasem odsłaniają się piękne widoki. 

Po osiągnięciu rozejścia szlaków i wybraniu
czerwonego wchodzimy już w rejon pięknych
widoków Tatr. Ogromne wrażenie chyba na
każdym robi widok Mięguszowieckich Szczytów
od strony słowackiej. Widoki po lewej stronie to
cały piękny masyw oddzielający Mięguszowiecką
Dolinę od Doliny Młynickiej, a po prawej
ogromne ściany Popradzkiego Grzebienia, a
wyżej cały masyw Wysokiej (2547 m n.p.m).

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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Na szczycie krótkie rozmowy z turystami,
następnie szybkie zejście i przepuszczenie
innych chętnych na uwiecznienie siebie na
szczycie. Nie byłbym sobą, gdybym tradycyjnie
nie poszedł na słowacki wierzchołek na małą
sesję zdjęciową. Po czym niestety już tylko
zejście w nieco rozproszonej grupie, chyba
wszyscy chcieli jak najszybciej opuścić tak
zatłoczony szczyt. W każdym bądź razie plan
zakładał spotkanie się w schronisku i potem już
wspólne zejście.

Po krótkiej przerwie zbieramy się w zwartą
grupę, która na podejściach i długości szlaku

nieco nam się rozciągnęła i ruszamy 
w kierunku przełęczy Waga (2336 m n.p.m.).  

Podejście pod samą przełęcz trawersem nie jest
trudne. Nam niestety pogoda się pogorszyła, a
duża ilość turystów nie pozwoliła na szybsze
wejście. Po dotarciu spoglądamy w kierunku
Ciężkiej Doliny, ale niestety pojawia się ściana
chmur i tylko niewielkie prześwity na okalające
dolinę szczytów – widoków zachwycających brak,
choć to też piękny urok klimatu Tatr. 
Z przełęczy kierujemy się szybko w stronę
podejścia na szczyt najpierw w kolejce próbując
dostać się na Kopę nad Wagą (2385 m n.p.m.), a
następnie już na sam szczy Rysów. 
Na węższych przejściach czasem trzeba czekać,
a samo podejście pod szczyt to już prawie
"przepychanie się" i szukanie własnego miejsca
na dość stromych i niekiedy mocno ruchomych
skałkach. 

Muszę powiedzieć, że pierwszy raz byłem na
Rysach w takim tłumie, dlatego wolę mimo
wszystko podejście od polskiej strony z wyjściem
przynajmniej o 4 rano z Palenicy, ale z drugiej
strony, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to
zdecydowanie słowacka strona jest łatwiejszym
wyzwaniem. 

W końcu udaje nam się zdobyć szczyt oraz
zebrać całą ekipę w jednym miejscu. 

Z trudem uzyskujemy miejsce na grupowe
zdjęcie z naszą klubową flagą. 
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Zejście dalsze już szlakiem w kierunku parkingu i
tym samym kolejne wejście na Rysy dobiegło
końca. Następnego dnia rano wstaliśmy i z okien
pensjonatu, w którym się zatrzymaliśmy, ukazały
nam się piękne zaśnieżone szczyty Tatr.
Gapiliśmy się na te szczyty jak zahipnotyzowani,
a myślenie o tym, ze kolejnego dnia przyjdzie
nam wyjechać kompletnie do nas nie docierało. 
Wycieczki na Rysy uważam za jedne z
najpiękniejszych wypraw i choć często pogoda
nie dopisuje i czasem widoków nie ma, to sama
wyprawa zawsze jest ciekawym i dość
wymagającym wyzwaniem. Z pewnością na tym
koronnym szczycie zagoszczę jeszcze nie raz. 
Sama podróż i możliwość dostania się pod szlaki
wejściowe zarówno po polskiej jak i po słowackiej
stronie nie należą do zbyt trudnych logistycznie.

CIEKAWOSTKA

Nazwa Rysy nie wywodzi się od doskonale widocznego i charakterystycznego długiego żlebu pod
polskim wierzchołkiem, ale od wyżłobionych ścian Niżnych Rysów (2430 m n.p.m.), Żabich Szczytów
(Wyżny 2259 m n.p.m.) i (Niżny 2098 m n.p.m.), i Żabiego Mnicha (2146 m n.p.m.). Później Rysami
nazywano całą grań okalającą Czarny Staw pod Rysami (1583 m n.p.m.). Sama nazwa utrwaliła się
dopiero dzięki taternikom, którzy dla własnej orientacji wyszczególnili poszczególne szczyty w grani, a
nazwa Rysy przypadła najwyższemu punktowi w całej grani.

Maciej Jędrzejczak

Przy zejściu standardowo na sztucznych
ułatwieniach niestety spotkał nas znowu korek

i trzeba było cierpliwie czekać.

Powodem zastoju była dziewczyna z lękiem
wysokości, która przyczepiła się ze strachu do
metalowych drabinek. Upór i motywacja kolegi z
naszej grupy pozwolił jej bezpiecznie zejść i
nieco odblokować powstały korek. 
Tu kolejne ostrzeżenie, a może w zasadzie apel
o to. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i ma
bardzo duży lek wysokości niech się wycofa i
spróbuje najpierw od prostszych szczytów i
podejść, których w Tatrach można znaleźć
naprawdę dużo. Alternatywnie można wykupić
wycieczkę z przewodnikiem lub zaopatrzy się w
uprząż i lonżę. Z pewnością można się wspomóc
i zabezpieczyć pod warunkiem, że wiemy jak
tego sprzętu używać.

Jak dojechać na Słowację? 
Można z Zakopanego podjechać busem jadącym na Palenicę Białczańską ale trzeba wysiąść przy
przejściu granicznym na Łysej Polanie, a następnie przejść na przystanek tuż przy sklepach po
słowackiej stronie. Stąd odjeżdża autobus komunikacji przewoźnika słowackiego SAD Poprad. Można
również sprawdzić w Internecie pod frazą Tatra Express. Następnie należy dojechać do popularnej
elektriczki, czyli najlepiej dojechać do Starego Smokowca i tam przesiąść się na nią, a dalej dojechać
do przystanku Popradzki Staw, skąd już niebieskim szlakiem powędrować w kierunku Rysów.
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BLOGOWY KĄCIK

Piątym szczytem, który zaplanowałem zdobyć jest
Chełmiec w Górach Wałbrzyskich. Aby się do nich
dostać wyruszyłem z Łodzi Fabrycznej FlixBusem o
godzinie 1:35 (szatańska pora) by o godzinie 4:30
odmeldować się we Wrocławiu na ul. Norwida.
Godzinna przerwa i o 4:58 ruszam koleją ze stacji
Wrocław Główny do Boguszowa-Gorce skąd
ruszam zielonym szlakiem w stronę szczytu.
Wejście zaczynam o godzinie 6:50 spod ratusza,
który uznawany jest za najwyżej położony w Polsce.
Szlak prowadzi przez Drogę Krzyżową Trudu
Górniczego, którą ufundowali mieszkańcy
Boguszowa-Gorców. Zielonym szlakiem wzdłuż
ulicy Janusza Kusocińskiego. Zmierzam do
pierwszej tablicy drogi krzyżowej. Mijam rynek
starego miasta, na którym jest ratusz.
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Mijam pierwszą tablicę i chwilę później mijam po
lewej stronie parking - najwyżej położony punkt,
gdzie można wjechać samochodem i stamtąd
ruszyć na szlak. Przy szlaku spotykam pierwszą
stację drogi krzyżowej. Droga z granitowej
zamienia się w drogę leśną. Pogoda na tej
wyprawie była wyśmienita. Słońce świeciło a wiatr
został chyba w innych partiach gór. Idąc dalej
mijam po lewej stronie ławeczki, na których można
na chwilkę przysiąść. Ja natomiast idę dalej i widzę
drugą stację drogi krzyżowej. Przede mną pojawia
się widok gór, które urozmaicają krajobraz. W tym
momencie wychodzę i przemierzam szlak łąkami.
Szlak nie jest wymagający. Jest płaski,
przypominający drogę leśną, która momentami
unosi się nieco do góry a później w dół. 
Po dwóch zakrętach spotykam kolejną stację drogi
krzyżowej. Za tablicą wchodzę na "Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Masyw
Chełmca". Tutaj kolejny, piąty przystanek - Miłość
Matki, Pamięci górników KWK "Viktoria". Tuż przed
piątym przystankiem z prawej strony widzę Górę
Kopisko (Chełmiec mały), na którą by wejść nieco
zbaczam ze szlaku. Kiedy na niego wchodzę
okazuje się, że Kopisko nie jest tą górą widzianą z
zielonego szlaku lecz prawidłowym szczytem jest
szczyt za nią. Jestem na Kopisku w chwili, gdy tuż
nad horyzontem ukazuje się słońce, które maluje
wspaniały widok na panoramę. 
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Korona Gór Polski 5/28
Chełmiec/Góry Wałbrzyskie

Moje historie ze szlaków i nie
tylko



Następnie wracam na szlak i mijam kolejny, piąty
przystanek drogi krzyżowej - "Pomoc Szymona".
Cały czas kontynuuję spacer wśród łąk. Ostatnia
stacja, która znajduje się na niezalesiony terenie
jest stacja szósta - "Chusta Weroniki". Następnie
przechodząc przez szlaban wchodzimy w zalesioną
część szlaku - buczynę, czyli las który w większości
składa się z buków. Idąc wzdłuż zielonego szlaku
docieram do Przełęczy Rosochata (710 m n.p.m.)
gdzie szlak zielony łączy się ze szlakiem żółtym.
Znajduje się tu siódmy przystanek drogi krzyżowej -
"Drugi upadek - Pamięci górników kopalni rud
metali". Kontynuuję wędrówkę żółtym szlakiem,
który jest nieco bardziej stromy od zielonego i
którego czas przejścia na szczyt wg. znaku
pokazuje 20 minut do szczytu (zielonym szlakiem
30 minut). Idę lekko kamienistą drogą. Po chwili
droga się wypłaszcza by po chwili znów nieco
pochylić się ku górze. Od wschodniej strony
doskonale widać panoramę okolic i wschodzące
słońce. Z drugiej zaś strony widzę już anteny
znajdujące się na szczycie, tuż obok wieży
widokowej. Skręcam szlakiem w lewo i ostrym
podejściem dochodzę na szczyt Chełmiec. Tutaj
mijam pierwszych turystów, którzy już schodzą ze
szczytu. Robię pamiątkowe zdjęcie przy tabliczce
szczytu, dalej idę w stronę ogromnego krzyża pod
którym jest tablica pamiątkowa.

Na szczycie Chełmca znajduje się wiata 7, wiele
ławek i kilka miejsc na ogniska. Na plus jest też to,
że dostępny jest tutaj darmowy hotspot. Niestety nie
wchodzę na wieżę widokową, ponieważ o tej porze
roku jest ona już zamknięta dla turystów. Natomiast
przy jej wejściu jest pieczątka, więc wbijam ją do
książeczki i robię sobie kilkunastominutową przerwę
na herbatę i kanapkę. Gdy jestem na szczycie
temperatura na zewnątrz to 7°C, więc idealna na
spacer. W międzyczasie robię jeszcze kilka
pamiątkowych zdjęć i zbieram się do zejścia o
godzinie 8:15. Na początku nieco innym szlakiem,
niebiesko/zielono/czarnym. Schodząc w dół mijam
trzynasty przystanek - "Martwe ciało - Pamięci
górników i zesłańców". Następnie mijam dwunasty
przystanek "Tajemnica śmierci - Pamięci ..." oraz
przystanek jedenasty. Dochodzę do Małego
Chełmca (876 m n.p.m.) i odbijam w lewo szlakiem
zielonym w kierunku Boguszowa-Gorce.
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Z łączonego szlaki niebieskiego i zielonego
skręcam w lewo, gdzie prowadzi mnie w dół już
tylko szlak zielony. Tuż za skrętem po lewej stronie
stoi kolejny przystanek drogi krzyżowej. Ósmy
przystanek "Kobiece łzy - Pamięci skalników kopalni
kamienia i minerałów" to kolejny, który mijam na
swej drodze. Po nim nieco ostrzejsze zejście, ale
nie dużo. Docieram ponownie do Rosochatki (710
m n.p.m.) a z niej jeszcze na chwilę wchodzę
stromym podejściem na Cichawę (751 m n.p.m.) i
po chwili schodzę na Rosochatkę i zielonym
szlakiem ruszam dalej w dół. Tu coraz częściej
pojawiają się turyści. 
Dalej już tym samym szlakiem, którym wchodziłem
docieram do ratusza na rynku staromiejskim
Boguszowa-Gorców. Tu kończę przygodę z drugim
co do wielkości szczytem Gór Wałbrzyskich.

  
Łukasz Gołębiewski                        

30

Wysokość: 869 m n.p.m.
Pasmo: Góry Wałbrzyskie
Pozycja na mapie: N50° 46.763′ E016° 12.623′
Pieczątka na szczycie: na szczycie/przy wieży
Trasa: Boguszów-Gorce (szlak zielony) -> Rosochatka (szlak żółty) -
> Chełmiec - stacja XIV (szlak czarny/zielony/niebieski/żółty) ->
Chełmiec -  krzyż (szlak czarny/zielony) -> CHEŁMIEC -> Boguszów-
Gorce - droga krzyżowa trudu górniczego
Data zdobycia: 12 listopada 2022
Czas przejścia: 2:35h (6:50-9:25)
Warunki pogodowe: 7-10°C, słonecznie, brak wiatru

https://goo.gl/maps/Lta1XA3YAnefXp6bA


LV Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
wspomnienia kandydatki na lożanta

Za nami LV Międzywyprawowa Loża Zdobywców.
Spotkanie weryfikacyjne tym razem odbyło się na
Dolnym Śląsku w Świdnicy, mieście z wyjątkowo
bogatą architekturą sakralną. Do najcenniejszych
zabytków należy ewangelicko - augsburski Kościół
Pokoju, który w tym dniu był udostępniony naszym
klubowiczom do zwiedzania nieodpłatnie.
Do Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 5
listopada 2022 roku zjechało łącznie z lożą i
administracją ponad dwustu klubowiczów.
Weryfikacje tradycyjnie przebiegały w formie
czterech oddzielnych spotkań, tym samym
skracając czas oczekiwania na weryfikację i
pasowanie. Jak zawsze emocji nie brakowało.
Przepięknie przygotowane książeczki, opowieści
pełne niezapomnianych przygód, a także nowe
znajomości to element na stałe wpisany w klubowe
spotkania.
Pragniemy podziękować Panu Zbigniewowi
Curylowi, dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury
za zorganizowanie naszego spotkania, a także
naszemu klubowiczowi i członkowi Loży
Zdobywców Bogdanowi Surmie, który pomógł w
kontakcie z włodarzami obiektu.
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„Jeśli myślisz, że osiągnąłeś szczyt, znajdź
nową górę”.
Tym razem nie pojechałam na lożę jako zdobywca,
tylko ktoś kto może służyć ludziom i cieszyć się
wraz z nimi z osiągniętych celów, czyli jako
kandydat na członka loży.
Oczywiście miałam mnóstwo wątpliwości i pytań
bez odpowiedzi, ale kiedy wybierasz się na kolejną,
nawet tę samą górę, to zawsze jest coś czego nie
jesteś w stanie przewidzieć. Ten cytat odzwierciedla
mój udział w LV Międzywyprawowej Loży
Zdobywców Korony Gór Polski, który odbył się w
Świdnicy.
Tak było i tym razem, ale po kolei.
Zaczęło się od mojego zgłoszenia. Bez oczekiwań
okazało się, że zaakceptowano mój udział w Loży i
pojawiły się moje pierwsze wątpliwości czy dam
radę. Im bliżej spotkania tym emocji było więcej, ale
odwrotu już nie było!
Na miejscu pojawiło się pierwsze miłe zaskoczenie.
Zostałam powitana przez lożantów i ekipę - nazwę
ją administracyjną i odniosłam takie wrażenie jak
znalibyśmy się od dawna i trwało to dłuższą chwilę.
Całkiem płynnie przeszliśmy całą grupą do
organizacji pomieszczeń.
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O dziwo, wyglądało to tak jakby każdy wiedział co
robić, nawet ja nie musiałam się nikogo o nic pytać i
robiłam to co inni jakby od zawsze.
W międzyczasie poznałam kolegów, z którymi
miałam mieć przyjemność weryfikacji zdobywców.
To było ciekawe doświadczenie, ponieważ
weryfikacje były przeprowadzane w zupełnie inny
sposób, ale łączyły je cechy wspólne. Oczywiście
można było zetknąć się z dużą wiedzą o tym, co
jest pasją wszystkich, którzy się zjawili na loży, czyli
o górach. Zrozumiałam też podczas spotkań, że
teraz to nie ja powinnam się denerwować, ale moją
rolą jest również to, aby zdobywcy poczuli się
wyjątkowo i wspominali to wydarzenie przez
pryzmat czegoś miłego, czegoś co może warto
przeżyć jeszcze raz.
Nigdy nie zapomnę moich pierwszych podpisów
podczas weryfikacji. Dowiedziałam się przy okazji,
że moja wiedza jest dosyć duża i nie zdawałam
sobie z tego sprawy. Zaimponowała mi
pomysłowość zdobywców i to w jak różny sposób
można zdobyć ten sam szczyt. To wiele mnie
nauczyło i rozbudziło moją wyobraźnię, ponieważ
kończę moja drugą koronę i pojawiło się wiele
inspiracji - być może na trzecią!
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Po pierwszej turze wzięliśmy udział w ceremonii
pasowania i nadania ,,Godności Zdobywcy’’
wszystkim uczestnikom z pierwszego etapu. To
fajne, mieć świadomość, że łączą nas te same
sprawy, te same góry.
Zostałam również zaskoczona, ponieważ podeszli
do mnie ludzie, których spotkałam w drodze na
Rysy. Oni przyjechali na weryfikację, a w zasadzie
przyszli bo mieszkają w Świdnicy. Od razu ich
rozpoznałam, usłyszałam też, że to fajna sprawa,
że teraz służę innym zdobywcom i pomyślałam, że
tak jest w istocie. Wolontariat, który również może
służyć i sprawiać dużą frajdę. 
Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch turach i
nie żałuje ani chwili, wręcz przeciwnie. Mam
nadzieję, że dostanę kolejne szanse i znów
spotkam się z kolegami i koleżankami, którzy tak
jak ja podzielają moją pasję.
Wiem, że loża to jeszcze góry nieznane i nie wiem,
czy i gdzie mnie to zaprowadzi, ale idąc w góry
nigdy nie zadaję sobie takich pytań. Po prostu
zdobywam kolejną górę, kolejny szczyt.

Cześć Górom !

Marzena Jezierska



W dnu 26 listopada 2022 na Loży w Warszawie
zamknęliśmy jesienny cykl spotkań klubowych.
Począwszy od września do końca listopada odbyło
się 5 spotkań weryfikacyjnych. Były to: Koszarawa,
Szamotuły, Loża wysyłkowa (Szczyrk), Świdnica i
Warszawa. Na spotkaniach tych zostało
zweryfikowanych blisko 700 osób, z czego w formę
wysyłkową wybrało nieco ponad 120 osób. 
Dodając fakt,  że loże wysyłkowe są w zasadzie bez
limitu miejsc, a loże stacjonarne były przepełnione i
nie każdy miał okazję się zarejestrować, można
wnioskować, że uroczystość wręczenia Insygniów
Zdobywcy jest dla Was równie ważna, jak dla
samych lożantów i administracji. 
Będziemy się starać organizować loże jak
najczęściej. Nie zawsze mamy możliwości
przyjechać w dowolne miejsce w Polsce. Staramy
się korzystać z oferowanej pomocy ze strony
klubowiczów i często jesteśmy na takie loże
zapraszani. Zachęcamy też do wyjazdów w regiony,
w których odbywa się loża. Często są to wspaniałe
miejsca i dużo można podczas takiego wyjazdu
zwiedzić. 
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ŁuL

Loża Zdobywców (wysyłkowa) - termin
spotkania loży 12 lutego 
Loża Zdobywców (stacjonarna) - termin
spotkania 18 marca - Międzylesie 

Styczniowe spotkanie w Opolu jest kompletne i
miejsc na listach rezerwowych już nie ma. W dniu
15 grudnia uruchomimy zapisy na 2 loże, które
odbędą się po Opolu. W planach mamy jedną
zdalną i dwie stacjonarne. Z pewnością będziemy
chcieli odwiedzić Międzylesie i zrobić Lożę w
górach. Zawsze o tym mówiliśmy i doczekaliśmy się
zaproszenia. 
Mamy też plany związane z wizytą w Sulęcinie, na
Festiwalu Przygody i Podróży "Tam i z powrotem" i
przy tej okazji, podobnie jak w ubiegłym roku,
pewnie zorganizujemy weryfikację. 
Tarnowskie Góry są w trakcie rozmów,
poszukujemy też lokalizacji w Małopolsce. Do
wakacji chcielibyśmy zrealizować co najmniej 5-6
spotkań w tym jedno po 15 czerwca dla tych,
którym pozostały Rysy do zdobycia. 
Reasumując, w dniu 15 grudnia rozpoczynamy
zapisy na dwa spotkania:

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 



Kartki z poradnika
Przed wyjściem na zimowy szlak 
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Zimowe wyjścia w góry dla początkującego
turysty to zawsze szereg pytań i wątpliwości, na
które można znaleźć odpowiedź w poradnikach lub
Internecie, ale zdecydowanie lepszą alternatywą
jest wybór szkolenia z zimowej turystyki górskiej.
Tu oprócz wiedzy teoretycznej jest to co
najważniejsze - wiedza wykorzystana w praktyce. 
Przed Wami bezpłatne szkolenie przeprowadzone
przez instruktora PZA ze Szkoły Górskiej REP.

Jak planować wyjście w góry zimową porą?
Co zrobić, gdy podczas działań górskich w
zimie zastanie nas zmrok i jak się przygotować
na taką sytuację?
 Jak zachować się, gdy utracimy orientację w
górach (ćwiczenia praktyczne z mapą i
kompasem)? 
 Co zrobić, gdy na szlaku spotkamy osobę
poszkodowaną i jak jej pomóc zanim dotrą
ratownicy GOPR lub TOPR (symulacja
wypadku)? 
Jak korzystać z ABC lawinowego (praca z
detektorem lawinowym w terenie).
Kiedy w góry należy zabrać kask, raki, czekan,
a kiedy linę?

Zimowe INTRO w Andrzejówce to przydatna
wiedza dla każdego turysty, to spora dawka
wiedzy o zimowych zagrożeniach oraz
praktyczne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu
zimowego:

Polecamy!

Redakcja 
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Nie tylko w wysokich partiach Tatr, ale również w Sudetach i Beskidach mamy spore opady śniegu. Zima w
górach jest niezwykle piękna, pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach zapewniających nam
bezpieczne powroty do domu. Raczki na stałe powinny zagościć w naszych plecakach. Trasy górskich
wędrówek dostosujmy do warunków. Nie zapominajmy o termosie z gorącą herbatą i ciepłej odzieży.

Członkowie Oddziału PTTK w Raciborzu w skład,
którego wchodzą także nasi klubowicze, w
porozumieniu z klubem wykonali pieczątkę i
podczas swojej wyprawy w dniu 12 listopada 2022
roku zamontowali w skrzyneczce na szczycie
Radziejowej. Serdecznie dziękujemy za tak szybką
i sprawną akcję.

Wiadomo�ci
ze szlaku

Redakcja

RADZIEJOWA

KLETNO

BIESZCZADY

W Bieszczadach rozpoczęto montaż tyczek w
kolorze czerwonym z umieszczonymi na nich
tabliczkami. Każda tabliczka posiada współrzędne
GPS i służy ratownikom GOPR-u w szybkiej
lokalizacji potrzebującego pomocy turysty. Taki
system zimowego oznakowania jest niezwykle
pomocny podczas obfitych śniegów powyżej linii
lasu na bieszczadzkich połoninach.

W terminie 14 listopada - 25 grudnia 2022 roku
Jaskinia Niedźwiedzia będzie nieczynna. Każdego
roku jaskinia jest zamykana w celu regeneracji
mikroklimatu. Pamiętajmy, że jaskinia jest
Rezerwatem Przyrody, obecnie zamieszkuje w niej
około 1350 nietoperzy. Trasa turystyczna biegnie
środkowym piętrem jaskini, a zwiedzanie odbywa
się wyłącznie z przewodnikiem.

https://www.bdpn.pl/

https://www.facebook.com/PTTKRaciborz?__cft__[0]=AZWkrQhOL0fGpY12MSuQOkfOq0c5r_bk-GDsMTT19Dba-v7UMQQ_Sibw3LiK9NtOOrdQPelAMocdnPIzxNqsBWsxOzNGBWwAbSGl5nej4YAP-cjyc4bxmoz8Q6Hx6jg18wB4zNwvic2yrWfkr0Lp7t_N&__tn__=-]K-R


Jesienna wykre�lanka

Powodzenia!
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W�r�d liter ukryto aż 12 jesiennych
wyraz�w. Poszukaj ich i zapro� do zabawy
rodzic�w.



Rozwiązanie:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo:
1. Na tym szczycie umieszczone jest obserwatorium astronomiczne, łatwo do niego dotrzeć ze
schroniska PTTK na Kudłaczach
6. Szczyt wznoszący się na wysokość 1262 m n.p.m., znajduje się tam rezerwat przyrody Baniska
9. Zwana też górą policyjną
10. Najwyższy szczyt Sudetów Środkowych
12. U jej podstawy znajduje się piękna Połonina Kiczera
14. Szczyt należący do Korony Gór Polski, często zdobywany razem z Rudawcem
15. Na jego grzbiecie znajdują się wały kamienne nazywane "kródami"

Pionowo:
2. Kopa z wieżą widokową, a nad jej wejściem napis "Kaiser Franz Josef Warte"
3. Królowa Karkonoszy
4. Który wyższy Borowa czy…
5. Wznosi się ponad 500 metrów ponad doliną Wołosatki
7. U jej stóp Schronisko Andrzejówka
8. Szczyt w Górach Bystrzyckich, jego wyższy wierzchołek ma wysokość 985 m n.p.m.
11. Dach Polski
13. Into the Blue
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Krzyżówka z hasłem:  MORSKIE OKO
Poziomo: 3. Krywań, 6. Chłopkiem, 9. Niedźwiedź, 10. Bielskie
Pionowo: 1. Rysy, 2. Kościeliska, 4. Rusinowa, 5. TOPR, 7. Czerwony, 8. Mnich

 

Wyniki konkursu 
z numeru 19/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.

ZAGADKA NUMERU
Kamienne kopczyki na Czuplu 
w Beskidzie Małym
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 19/2022

Jesienna krzyżówka 
z hasłem



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 ostatnim miesiącu dołączył:

Dom Pod Siódemką 
w Kletnie


