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Oddajemy na Wasze ręce kolejny już 21 numer
nieodpłatnego miesięcznika klubowego KGP. Pisma
tworzonego przez samych klubowiczów, którzy
włączyli się w pracę nad gazetą. Miesięcznik
wydawany jest 11 razy w roku (wakacyjny numer
jest łączony). W każdym numerze znajdziecie opisy
wielu tras i ciekawych miejsc, które możecie
zobaczyć przy okazji swoich podróży szlakami
Korony Gór Polski. Jesteśmy jak zawsze otwarci na
Wasze propozycje i uwagi dotyczące naszego
klubowego miesięcznika. Jeżeli macie jakiś pomysł,
na cykl lub pojedynczy artykuł to śmiało piszcie do
nas na: redakcja@kgp.info.pl. Chętnie udzielimy
Wam wszelkich informacji dotyczących pisma KGP. 
To właśnie dzięki klubowiczom jesteśmy w stanie
co miesiąc wydawać kolejne numery gazety. Jest
nam niezmiernie miło widząc, jak wielu z Was w
każdym miesiącu pobiera kolejny numer na swoje
urządzenia elektroniczne. Sprawiacie, że
prowadzenie gazety daje nam dużo radości, za co
Wam serdecznie dziękujemy. 

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

Specjalne podziękowania należą się Joannie
Prorok, naszej klubowej koleżance, która nas
motywuje do terminowego wysyłania kolejnych
materiałów. Wygląd artykułów i ich złożenie w
całość to również jest jej zasługa. Dziękujemy Ci
Asiu, że z nami jesteś i nas pilnujesz, żebyśmy na
czas pisali artykuły. 
Klub Zdobywców Korony Gór Polski ma już 25 lat,
mieliśmy okazję świętować ten dzień na obchodach
w Bochni, z których relację oczami Wiesi Brudniak
znajdziecie w tym numerze. 
Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować Renacie,
Bogdanowi, Arturowi i Michałowi za zdjęcia z
Warszawy i Bochni. Nasz klubowy aparat jest już w
końcu po serwisie. Dzięki za uratowanie nas
zdjęciami z tych wydarzeń.

Wesołych 
Świąt

S Z C Z Ę Ś L I W E G O
2 0 2 3  R O K U



Szlakami KGP
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Skalnik z kopalni dolomitu
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Rudawy Janowickie, w które Was dzisiaj zabiorę, są
mi bardzo bliskie. To właśnie tu, ponad 30 lat temu
rozpocząłem swoją przygodę ze wspinaczką. Bo
chyba każdy dolnośląski skałkowiec zaczynał na
Sokolikach i „Hejszowinie” w Górach Stołowych. Jak
na Sudety skałki są imponujące, a trasy
wspinaczkowe urozmaicone, o różnych stopniach
trudności. Na wyższym z Sokolików zbudowano
platformę widokową z przepiękną panoramą.
Naprawdę nie chce się stąd schodzić. Podobne
atrakcje oferuje zresztą pobliska Krzyżna Góra, u
podnóży, której znajduje się kultowe schronisko
„Szwajcarka”. Mam takie szczęście, że kiedy bym
się tu nie pojawił jest tu ktoś z gitarą. To miejsce
zawsze mi się kojarzy z odpoczynkiem po
wspinaczce, bigosem z pajdą chleba i właśnie tymi
górskimi śpiewami. 

PANORAMA Z SOKOLIKÓW

Początek historii schroniska to rok 1823, wtedy to
Wilhelm von Hohenzollern - właściciel zamku w
Karpnikach, postanowił zbudować na Krzyżnej
Górze domek myśliwski na wzór budynku z Wyżyny
Berneńskiej w Szwajcarii. Na dole urządzono
pomieszczenia leśniczego, zaś na piętrze gabinet
księcia (sala z kominkiem jest w schronisku do
dzisiaj). Dość szybko obiekt stał się miejscem
bardzo popularnym.

SCHRONISKO "SZWAJCARKA"

W kilka lat po zakończeniu budowy na parterze
urządzono gospodę. "Szwajcarka" (Schweizerei)
funkcję schroniska zaczęła pełnić w okresie
międzywojennym, zaś po II wojnie światowej obiekt
opustoszał i niszczał. W 1950 roku Polskie
Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze przejęło
budynek, a pierwszym gospodarzem schroniska
został Tadeusz Steć.

KRZYŻNA GÓRA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karczma
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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W odróżnieniu od Sokolików czy Krzyżnej Góry,
Skalnik nie oferuje żadnych widoków, cały szczyt
jest zalesiony. Robimy, więc pamiątkowe zdjęcie,
przybijamy pieczątkę i ruszamy dalej niebieskim
szlakiem w kierunku pobliskiej Ostrej Małej, na
szczycie której znajduje się platforma widokowa.
Prowadzą tam wykute w skale schody, a dla
bezpieczeństwa turystów zamocowano stalowe
poręcze. Warto tu chwilę odpocząć podziwiając
panoramę nie tylko Rudaw Janowickich, ale i całych
Sudetów. Zanim jeszcze dojdziemy na punkt
widokowy, mijamy kilka ciekawych form skalnych, a
wcześniej na rozejściu szlaków natrafimy na
Kamień upamiętniający harcmistrza Janusza Boissé
i słupek z wieloma tabliczkami kierunkowymi, gdyż
do tego miejsca prowadzą szlaki z Czarnowa,
Gruszkowa, Kowar, jak i Przełęczy pod Średnicą.

SZLAKOWSKAZ NA ROZEJŚCIU SZLAKÓW

PUNKT WIDOKOWY OSTRA MAŁA

KAMIEŃ UPAMIĘTNIAJĄCY HARCMISTRZA
JANUSZA BOISSÉ

Nasza dzisiejsza wyprawa wiedzie jednak w nieco
inny rejon. Jest nim oczywiście Skalnik, najwyższy
szczyt Rudaw Janowickich, a co za tym idzie,
kolejny koronny szczyt. Samochód pozostawimy
przy kopalni dolomitu w Rędzinach i ruszymy lekko
pod górę żółtym szlakiem, który po chwili
doprowadzi nas do szlaku niebieskiego. Dojście na
szczyt zajmie nam około godziny. Szlak prowadzi
przez las, a droga w dużej części jest kamienista.
To mniej popularny wariant zdobycia szczytu, więc
jeśli lubimy wędrować samotnie warto wybrać tą
trasę. Na zejściu przy dobrej pogodzie zobaczymy
wyrobisko kopalni dolomitów, gdzie eksploatacja
marmurów dolomitycznych prowadzona jest od
początków ubiegłego stulecia. 

PODEJŚCIE NA SKALNIK

 TABLICZKA I PIECZĄTKA NA SZCZYCIE 
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Wracamy niebieskim szlakiem. Przed nami kilka
dość stromych odcinków i w końcu dochodzimy do
byłego schroniska turystycznego, obecnie
agroturystyki „Czartak”. Tutaj znajduje się niewielki
parking dla turystów rozpoczynających swoją
wędrówkę na Skalnik właśnie z tego miejsca.
Teraz już chwilkę asfaltem i jesteśmy z powrotem
przy samochodzie.

FORMY SKALNE PRZED OSTRĄ MAŁĄ

PANORAMA Z OSTREJ MAŁEJ

KOPALNIA DOLOMITU WIDZIANA NA
ZEJŚCIU SZLAKIEM ŻÓŁTYM

Do ciekawostek tego regionu trzeba zaliczyć
Świątynię hinduistyczną Nowe Śantipur (Szantipur)  
należącą do Międzynarodowego Towarzystwa
Świadomości Kryszny w Czarnowie. To pierwsza
świątynia hinduistyczna w Polsce, w której
prezydentem jest Prema Bhakti Prada das. 
W 1980 roku stowarzyszenie Hare Kryszna zakupiło
w Czarnowie blisko 40 hektarów ziemi wraz z
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Aż do
1989 roku stowarzyszenie to było w PRL
organizacją nielegalną i zwalczaną przez władze,
dlatego ukrywało swoją działalność. Dobrą
lokalizacją na główną siedzibę okazał się Czarnów
znajdujący się w trudno dostępnej dolinie górskiej w
Rudawach Janowickich. Z zewnątrz świątynia
przypominała wiejski budynek.
W kolejnych latach budynki były przebudowywane,
tak aby pomieścić zarówno mieszkania mnichów i
pomieszczenia hodowlane dla krów. Rozwijano
również ekologiczne uprawy rolne. W połowie
kwietnia 2009 roku jeden z budynków mieszkalno-
gospodarczych niemal całkowicie spłonął, został
jednak odbudowany.
W 2010 roku w świątyni zorganizowano pierwszy w
Polsce festiwal Padajatra (Festiwal Krów). Obecnie
organizowane są tam festiwale Nama-hatta oraz
inne spotkania religijne. 

PARKING PRZY "CZARTAKU"

NOWE ŚANTIPUR (SZANTIPUR) 
W CZARNOWIE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hinduizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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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: Rędziny - kopalnia dolomitu (szlak żółty) –> Przełęcz Rudawska (szlak niebieski) –> Skalnik
(szlak niebieski) –> Ostra Mała (szlak niebieski, zielony) –> Czarnów Czartak (szlak żółty, zielony) –>
Czartak (szlak żółty) –> Rędziny - kopalnia dolomitu
Czas: 2:12 h
Dystans: 6,6 km
Przewyższenie: 297 m

Wariant III: Przełęcz pod Średnicą (szlak czerwony) –> Skrzyżowanie szlaków (szlak żółty, czerwony) –>
Pod Małą Ostrą (ścieżka) –> Ostra Mała punkt widokowy (ścieżka) –> Pod Małą Ostrą (szlak niebieski) –>
Skalnik (szlak niebieski) –> powrót tą samą drogą pomijając Ostrą Małą do Przełęczy pod Średnicą
Czas: 2:45 h
Dystans: 8,4km
Przewyższenie: 360 m

Wariant II: Czarnów Czartak (szlak niebieski, zielony) –> Pod Małą Ostrą (ścieżka) –> Ostra Mała punkt
widokowy (ścieżka) –> Pod Małą Ostrą (szlak niebieski) –> Skalnik (szlak niebieski) –> Pod Ostrą Małą
(szlak czerwony, żółty) –> Przełęcz pod Biebrzakiem (szlak niebieski) –> Rozejście szlaków (szlak
niebieski, zielony) –> Czarnów Czartak
Czas: 1:53 h
Dystans: 5,7 km
Przewyższenie: 235 m

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą:
https://www.facebook.com/Szwajcarka
https://czadrow24.pl/krzyzna-gora
https://www.facebook.com/nowe.santipur/
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WARSZTATY FOTOGRAFII
KRAJOBRAZOWEJ

Z Klubową Kartą Górską
uzyskasz 10% zniżki

na warsztaty fotografii krajobrazowej
indywidualne bądź z grupą przyjaciół

w wybranym przez siebie czasie i terenie.

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


Podr�że kulinarne
Dzisiaj postawiłam nie tylko na smak, ale również na prostotę. W tym czasie przedświątecznym, często
brakuje czasu na coś szybkiego, a zarazem efektownego. Proponuję chleb ziołowy, który świetnie wygląda
na świątecznym stole, ale może też posłużyć jako dodatek do dań codziennych. To bardzo szybki chleb z
ziołowym posmakiem. Można go jeść z warzywnymi pastami, ale sam również świetnie smakuje.
Potrzebujecie tylko robot kuchenny, piekarnik i kilka składników.

9
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60-80 g cebuli, pokrojonej na ćwiartki

1 ząbek czosnku

10 g natki pietruszki (najlepiej same liście)

10 g świeżych liści bazylii

60 g miękkiego masła, pokrojonego na kawałki

½ - 1 łyżeczka soli

Masło ziołowe:

Do naczynia miksującego włóż cebule, czosnek, natkę pietruszki i bazylię. Wszystkie składniki

rozdrobnij.

Dodaj masło i sól, lekko zmiksuj, żeby składniki się wymieszały.

Masło ziołowe:
1.

2.

Składniki:

Przygotowanie:

600 g mąki pszennej + trochę do oprószenia blatu

300 g letniej wody

40 g świeżych drożdży

½ łyżeczki cukru

1 ½ - 2 łyżeczki soli

50 g oleju rzepakowego

masło do natłuszczenia blachy

Ciasto:

Chleb ziołowy

Do naczynia miksującego (może być robot, thermomix) wsyp przesianą mąkę, dodaj wodę,

rozkruszone drożdże, cukier, sól i olej. Wymieszaj wszystkie składniki, żeby powstało ciasto.

Ciasto przełóż na blat oprószony mąką i rozwałkuj na prostokąt (30x40 cm).

Okrągłą blachę (średnica 26 cm) posmaruj masłem.

Rozwałkowane ciasto posmaruj masłem ziołowym i pokrój na paski o szerokości około 5 cm.

Paski złóż jak harmonijkę i kolejno układaj na blaszce.

Odstaw na 30 minut do wyrośnięcia.

W tym czasie rozgrzej piekarnik do 200 stopni.

Blachę wstaw do piekarnika na około 30-35 minut.

Ciasto:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Smacznego!
Kasia



Wywiad numeru
Relacje uczestników warsztatów
"ZIMOWE INTRO" w Andrzejówce

prowadzonych przez Szkołę Górską REP
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O swoich wrażeniach i zdobytej wiedzy opowiedzą nam uczestnicy szkolenia.

Podobnie jak w roku ubiegłym na "ZIMOWE
INTRO" do Andrzejówki w Rybnicy Leśnej zjechała
grupa miłośników gór, a wśród nich wielu naszych
klubowiczów. Tym razem warsztaty trwały aż 3 dni i
niewątpliwie dostarczyły niezapomnianych przeżyć
każdemu uczestnikowi. Ogrom przekazanej wiedzy
zarówno  teoretycznej o zagrożeniach zimowych w
górach, jak również praktycznej z wykorzystaniem
sprzętu zimowego: raki, czekan i lawinowe ABC
przekazał nam instruktor PZA Szkoły Górskiej
REP Arkadiusz Brzoza. 

Program szkolenia zakładał... brak snu. Ja śpioch
wyszłam z założenia, że odpuszczę połowę zajęć,
tak jak to zwyczajowo robiłam na studiach.
Nieobowiązkowe czyli dam radę!!! Już pierwszy
wieczór pokazał jak bardzo się mylę. 
Zacznę tu od klimatu... Andrzejówka - pachnąca
lasem choinka, rozgrzewająca herbata, a za oknem
płatki śniegu padające na zamówienie i potrzeby
kursu. W niewielkiej salce zebrało się (teraz już
wiem na pewno) aż 40 osób. Arek - instruktor PZA i
zarazem nasz nauczyciel to człowiek nieprzeciętny,
pasjonat i skarbnica wiedzy. Było wszystko...
wykłady, dyskusje, prelekcje, wędrówka na
Waligórę i Ruprechticki Szpiczak, fantastyczni
ludzie. Pozostał smutek, że tak szybko, że za
krótko... i refleksja... warto było zarwać noce!!!
Z całego serducha dziękuję Arkowi - jeśli to czyta,
za cudownie spędzony czas, fachową wiedzę, za
uśmiech... i wszystkim tym, którzy przyczynili się do
tego wydarzenia, moim przyjaciołom, którzy
niechętnie, ale dali mi "wolne na weekend".
Wróciłam do domu i choć minął już tydzień emocje
nie opadły. Oby wiedza przywieziona z kursu nigdy
mi się nie przydała. 

Szczęśliwa Anka
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Wizyta w Andrzejówce na spotkaniu pod tytułem
Zimowe Intro ze Szkołą Górską REP była dla mnie
jednym z najlepszych spotkań z doświadczonymi i
kompetentnymi ludźmi gór.
Piątkowe, wieczorne spotkanie rozpoczęło się od
wprowadzenia w zagadnienia podstawowe czyli od
razu od zagrożeń w górach. Nie ma rozmowy o
pięknie przyrody, o górach, sielance, tylko konkrety
-  co nas może czekać w górach. I choć wiele
wykładów na ten temat słyszałem i z wieloma
osobami na ten temat rozmawiałem to wykład Arka
Brzozy był pod tym względem wyjątkowy.
Omawiał każdy z czynników w teorii, ale też
podpierał to własnymi przykładami z wielu swoich
imponujących wypraw. Po wprowadzeniu atrakcja w
postaci nocnego wyjścia na przełęcz pod Waligórą,
gdzie za pomocą nabytych już umiejętności
teoretycznych i przy pomocy posiadanych
atrybutów z naszych plecaków mieliśmy zbudować
tymczasowe awaryjne schronienie. 
Temperatura dość niska plus współczynnik wiatru
wraz z padającym śniegiem pogłębiają odczucie
zimna. W przypadkowo dobranych zespołach
zabieramy się do pracy i po kilkunastu minutach za
pomocą dwóch folii NRC, sznurka, plecaków i kilku
gałęzi udaje nam się skutecznie zbudować
prowizoryczny schron. 

Sztuka jak się wydaje pozornie łatwa, ale jak się
okazało większość z nas nie do końca była na to
przygotowana. Począwszy od ubioru poprzez
wyposażenie plecaka. To daje naprawdę wiele do
myślenia. 
Po manewrach na przełęczy nastąpiło krótkie
podsumowanie w schronisku oraz zebranie
cennych uwag i przygotowanie do kolejnych zajęć
dnia następnego. Idealne połączenie zdobytej
wiedzy i praktyki, które pokazuje z czym
rzeczywiście możemy spotkać się na szlaku i choć
Góry Kamienne nie należą do zbyt wysokich i
wydają się być bezpiecznym miejscem do
wędrówek, to po zmroku zimą i w niesprzyjających
warunkach mogą okazać się niebezpieczne.
Szkoda, że szkolenie przeleciało tak szybko. Z
pewnością wrócę jeszcze i skorzystam z bogatej
oferty szkoleń Szkoły Górskiej REP w zimowej
odsłonie wysokogórskiej jak i letniej w skałkach.

Kursant z północy Polski
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Rok 2022 zaliczam do roku, w którym zdarzyły mi
się 4 sytuacje powodujące, że mój mózg „wybuchał”
a ja sam zmieniałem sposób postrzegania życia.
Czwartą sytuacją było właśnie „Zimowe Intro”. 
Po górach chodzę w bardzo niewielkich grupach,
najczęściej tylko we dwójkę z moim stałym
partnerem wypraw górskich. Przeważnie unikaliśmy
tłumów na szlakach i korzystaliśmy z noclegów pod
chmurką, w wiatach, pod namiotem, korzystając ze
spokoju, które oferowała nam przyroda.
Tym razem było inaczej. Dzięki informacji na
Facebooku dowiedzieliśmy się o tym szkoleniu, a
ponieważ „za darmo” to uczciwa cena, więc nie
zastanawialiśmy się ani chwili i zarezerwowaliśmy
nocleg w Andrzejówce.
Wiele osób z pewnością będzie pisało czego się
tam nauczyliśmy: o zagrożeniach lawinowych,
sposobach pakowania się, niezbędnych rzeczach
na wyprawie, sposobie wyznaczania trasy zgodnej
z azymutem, sytuacjach zagrożenia życia,
symulacjach nocnej potrzeby pozostania w górach
(to akurat ćwiczyłem już wielokrotnie), lawinowym
ABC, plecakach lawinowych, rakach, czekanach itd.
Naprawdę byłoby tego zbyt dużo, aby można było
to wszystko wymienić. To wszystko było turbo
ważne, przydatne i interesująco oraz cierpliwie nam
przekazane.

Jest jednak jeszcze jedna ważna rzecz: ludzie i
atmosfera. Na szkoleniu był cały przekrój osób: od
tych, którzy dawno gór nie widziały, poprzez
amatorów, profesjonalistów, a skończywszy na
pasjonatach detektorów. Jednak wszyscy oni byli
otwarci i autentyczni. 
Mówiąc sobie po imieniu i opowiadając lub
słuchając kolejnych historii widziałem w oczach
błysk oczu, uśmiech na twarzy i wymalowane
szczęście. W każdej chwili miałem okazję
obserwować wielkie pasje do aktywnego stylu
życia. Oczywiście to samo dotyczy Arka,
organizatora szkolenia, który nie tylko jest
profesjonalistą w swojej dziedzinie, ale też
niesamowicie przyjaznym człowiekiem.
W swojej przygodzie górskiej poznałem kilka osób,
z którymi utrzymuję stały kontakt czasem
wybierając się na wspólne wyprawy. Tym razem
jest podobnie. 
Arek, Kama, Kasia, Krzysiek, Tomek, Ania, Iwona i
inni – do zobaczenia wkrótce!

Sławomir – „Zamek” 
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Zimowe Intro w Andrzejówce niefortunnie dla mnie
zbiegło się z obchodami Jubileuszu 25-lecia Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski w Bochni.
Postanowiłam wbrew wszelkiej logice pogodzić te
dwa wydarzenia, choć Rybnica Leśna leży blisko
400 km od Bochni. Teraz wiem, że była to jedyna
słuszna decyzja. Udało się!!!
W piątkowy wieczór serdecznie przywitana przez
Arka i Anię, a także klubowych przyjaciół spędziłam
na szkoleniu. Do Andrzejówki wróciłam ponownie w
sobotni wieczór po uroczystościach w Bochni.
Zdążyłam na zajęcia z pierwszej pomocy i prelekcję
Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego.
Niestety zmęczenie nie pozwoliło mi zostać na
wspólnym śpiewaniu. Niedziela to kolejne zajęcia w
terenie poprzedzone ciekawym wykładem.
Serdecznie dziękuję Arkowi i Szkole Górskiej REP
za zaproszenie. Każdemu, kto chce poszerzyć
swoją wiedzę i bezpiecznie wędrować w zimie w
górach polecam szkolenia REP-u.

„Zimowe Intro w Andrzejówce" to był jeden z lepiej
spędzonych weekendów w ostatnim czasie. Creme
de la creme górskiej zimowej teorii i praktyki
podany w apetycznej formie i totalnie za free.
Klimatyczne miejsce. Grupa fantastycznych ludzi.
Praktyczne informacje dotyczące wypraw górskich
w zimowej odsłonie. 
Trzydniowe warsztaty, w których wzięłam udział
prowadził instruktor Polskiego Związku Alpinizmu
Arkadiusz Brzoza. Mówię Wam, co to jest za
gość...! Czacha dymi!
W niecałe 3 dni przekazał nam masę fachowej
wiedzy m.in. związanej z wyznaczaniem azymutu
przy użyciu mapy i kompasu, udzielania pierwszej
pomocy wrazie wypadku w górach czy też
przygotowania biwaku, kiedy zastanie nas mrok
podczas zimowego wyjścia w góry przy -10st.
Brrrr...
Podzielił się praktycznymi wskazówkami na bazie
własnych doświadczeń, na przykład jaką odzież
stosować, jak prawidłowo spakować plecak i co
powinno się w nim znaleźć?
Zaprezentował profesjonalny sprzęt: rodzaje raków
i czekanów, detektorów, sond oraz łopat
lawinowych i nauczył nas jak z tego sprzętu
korzystać w praktyce w śniegu po pas.

Zorganizował wieczorek integracyjny z muzyką i
śpiewaniem dla miłośników górskich wypraw. No i
najważniejsze, sprzedał bakcyla na zimowe
wyprawy pokazując, że po odpowiednim
przeszkoleniu u rzetelnego instruktora i właściwym
przygotowaniu ubraniowo - sprzętowym, w
bezpieczny sposób można podziwiać piękno gór o
każdej porze roku.
Wbijajcie zatem na fejsika Arka „Szkoła górska
REP" i zobaczcie co tam na Was czeka. Gorąco
polecam. 
Do zobaczonka na kolejnym szkoleniu albo na
szlakach.

Kasia



Tradycje i symbole
Bożonarodzeniowe

Choinka – to udekorowane drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny) wywodzące się z protestanckich
Niemiec XV wieku.
W XIX wieku w Karpatach choinką stawał się czubek drzewa iglastego z pierwszego zrębu.
W wielu kulturach jest uważane za symbol życia, trwania i płodności. 
Gwiazda Betlejemska – umieszczana na szczycie drzewka miała wskazywać bliskim, zwłaszcza tym z
daleka drogę do domu. 
Jabłko – zakazany owoc z raju - kiedyś zawieszony na choince kusił dzieci, w obecnych czasach ze
względów praktycznych zastąpione sztucznymi ozdobami.
Orzechy – miały dawać dobrobyt i siłę.
Łańcuch – symbolizuje zniewolenie grzechem, a w niektórych regionach Polski więzi rodzinne, chroniąc
dom przed kłopotami.
Jemioła – zawieszana w centralnym miejscu w domu służyła do okazywania sobie uczuć i pojednania.
Sianko pod obrusem – ma przypominać ubóstwo szopki.
Opłatek – bardzo cienki, przaśny biały płatek chlebowy wyraża chęć bycia razem. 
Pierwsza gwiazdka – kiedy zaświeci jest czas na rozpoczęcie Wigilii, oznacza narodziny Chrystusa. 
Karp – choć niedawno trafił na nasze stoły stał ważnym elementem Wigilijnej tradycji.
Wolne miejsce przy stole – to symbol pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić tych świąt razem z nami,
bądź z myślą o zmarłych członkach rodziny.
12 potraw Wigilijnych – wiąże się to z liczbą apostołów, którzy spożywali z Jezusem ostatnią wieczerzę.

Ubieranie choinki, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, wzajemne przebaczenie win podczas łamania się
opłatkiem, przygotowanie 12 potraw wigilijnych czy pozostawienie wolnego miejsca przy stole to czynności,
które towarzyszą nam co roku podczas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. 
Tradycje te choć bardzo dla nas ważne i bez nich nie wyobrażamy sobie Świąt niech nie będą dla
nas tylko celem. Podczas zgiełku i zaganiania dostrzeżmy innego człowieka, wspomóżmy go
dobrym słowem i uśmiechem.

Wigilia i Boże Narodzenie w tradycji polskiej jest głęboko zakorzenione jako święto rodzinne. Nie ma
takiej odległości, której najbliżsi by nie pokonali, aby spędzić je razem. Okres świąteczny wyzwala w nas
empatię i chęć pomocy innym. Święta mają swoją symbolikę wyrażaną różnymi elementami.

Wesołych
Świąt!

16
Artur Olszewski "Niedźwiedź"



Życzymy Wam KochaniŻyczymy Wam Kochani
wyjątkowych i pełnych optymizmuwyjątkowych i pełnych optymizmu

�wiąt Bożego Narodzenia,�wiąt Bożego Narodzenia,
aby ten wsp�lnie spędzony czasaby ten wsp�lnie spędzony czas  

w gronie rodziny i przyjaci�łw gronie rodziny i przyjaci�ł
był przepełniony rado�cią i ciepłembył przepełniony rado�cią i ciepłem  

oraz magicznymi chwilami, kt�re zostanąoraz magicznymi chwilami, kt�re zostaną  
na zawsze na zawsze w Waszych sercach.w Waszych sercach.
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Jubileusz 25-lecia
Korony G�r Polski
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W sobotę 10 grudnia br. w Bochni miały miejsce
uroczystości związane z tegorocznymi obchodami
Jubileuszu 25-lecia Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski. Patronat nad tym wydarzeniem objęli:
Starosta Bocheński, wójt Gminy Łapanów,
proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa w Bochni,
oraz proboszcz Parafii w Sobolowie.
Obchody rozpoczęła msza św. w Bazylice św.
Mikołaja pod przewodnictwem ks. Stanisława
Jachyma, proboszcza Parafii w Sobolowie, naszego
klubowicza.
W wygłoszonej homilii ks. St. Jachym gratulował
Klubowi pięknego jubileuszu, a klubowiczom ich
pięknej górskiej pasji. Wspomniał też o swojej
miłości do gór.
Mszę uświetniła Orkiestra Dęta z Sobolowa.
Po mszy uczestnicy uroczystości spotkali się w auli
Domu Pielgrzyma „Bursa”, gdzie miała miejsce
oficjalna część spotkania. Tą część uroczystości
również uświetniła Orkiestra Dęta, a także występ
przedszkolaków z Sobolowa, które w barwnych
strojach krakowskich przedstawiły pięknie
przygotowany program patriotyczny.

Bazylika �w. Mikołaja Biskupa w Bochni
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W ramach oficjalnych wystąpień, Łukasz Lis - szef
Klubu, przypomniał historię powstania Korony Gór
Polski oraz Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
Następnie podziękował członkom Loży Zdobywców
za ich pracę i zaangażowanie, a tym, którzy w 2022
roku aktywnie wspierali działalność Klubu wręczył
podziękowania.
Spotkanie w Bochni zakończyły wspólne
pamiątkowe zdjęcia oraz rozmowy przy kawie  i
ciastku przygotowanym przez gospodynie z parafii
w Sobolowie, również nasze klubowiczki. 
Ostatnim akcentem świętowania Jubileuszu 25-
lecia Klubu Zdobywców Korony Gór Polski było
wieczorne wejście na koronny szczyt w Beskidzie
Wyspowym - Mogielicę oraz wspólne ognisko.

Wiesława Brudniak

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w tak uroczyste i piękne
przygotowanie obchodów Jubileuszu 25-lecia Klubu
Zdobywców Korony Gór Polski. Przede wszystkim
dziękujemy naszemu ks. Stanisławowi Jachymowi
za inicjatywę i ogromne zaangażowanie.

Występ Orkiestry Dętej i przedszkolak�w z Sobolowa

Wsp�lne wieczorne wej�cie na Mogielicę

Dziękujemy ks. Prałatowi Bazyliki Św. Mikołaja Bpa,
Staroście Bocheńskiemu i Wójtowi Gminy Łapanów  
za okazaną życzliwość i pomoc w przygotowaniach.
Dziękujemy również przedszkolakom i Orkiestrze
Dętej z Sobolowa za wyjątkową oprawę artystyczną
naszej uroczystości. Dziękujemy także Paniom z
Parafii w Sobolowie za przepyszne ciasta i
smakołyki. Dziękujemy i Wam nasi kochani
Klubowicze za obecność i wspólne świętowanie.

Klub Zdobywców Korony Gór Polski



W krainie kredki 
i pędzla
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Julia, lat 9

Do naszej redakcji, wraz ze świątecznymi życzeniami dla wszystkich czytelników, trafiła piękna bombka
wykonana przez Julię. Pierwszą pracę Julii pt. "Tatry widziane z Morskiego Oka" prezentowaliśmy w
majowym numerze naszego miesięcznika. 

Najpiękniejsze świąteczne życzenia ...Najpiękniejsze świąteczne życzenia ...

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
Za oknem mroźna zima, w salonie przyozdobiona choinka,

czas przywołać letnie wspomnienia ...
 

W lipcu 2022 roku swój urlop przeznaczyłam na
zdobywanie szczytów Korony Gór Polski. Plan był
taki, aby każdego dnia wybrać się na spacer z
którego przyniosę odbicie pieczątki ze szczytu, kilka
zdjęć z cudnymi widokami oraz cały worek
pozytywnych wrażeń – tak też było i tym razem.
Tego pięknego, słonecznego dnia obraliśmy za cel
Jagodną. Góra zaliczana jest do Korony Gór Polski,
jest położona w środkowo-wschodniej części Gór
Bystrzyckich, między Przełęczą Spaloną na północy
a Przełęczą nad Porębą na południu.
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Ruszamy spod schroniska PTTK Jagodna. Tutaj
przy „Autostradzie Sudeckiej” zostawiamy
samochód na bezpłatnym parkingu i kierujemy się
na niebieski szlak. Owa „autostrada” to ponad 40
km i jedna z najpiękniejszych widokowo górskich
szos w naszym kraju. Fakt ten stanowi ciekawostkę,
która jest podkreślana w większości materiałów o
tym szczycie. Przy Jagodnej wskazywana jest na
wschodnim jej zboczu na wysokości około 700 m
n.p.m.

Z ciekawostek historycznych, warto dodać, iż
Jagodna leży na europejskim dziale wodnym,
wschodnie stoki odwadnia Nysa Kłodzka, a
zachodnie Dzika Orlica. Znaczy to mniej więcej tyle,
że wody ze wschodniej strony Jagodnej trafiają do
morza Bałtyckiego, a te z zachodniej do morza
Północnego.
Na trasie wycieczki nie napotyka się żadnych
utrudnień terenowych, można wręcz pokusić się o
stwierdzenie że będzie to lekki spacer. Jest to trasa
wręcz wymarzona dla osób, które chciałyby wybrać
się na zwykły prosty pochód w rodzinnym gronie
czy z małymi dziećmi. Trasa ta jest tak łatwa, że
gdybyście chcieli wziąć ze sobą na przykład wózek
dziecięcy to nie będziecie mieli żadnych problemów
z wjechaniem na sam szczyt. 

Wraz z moim niezastąpionym towarzyszem drogi –
Michałem – wybraliśmy opcje „zatoczenia kółka” na
trasie, a mianowicie połączenia szlaków
niebieskiego i żółtego. Mapa internetowa oceniła
zaproponowaną trasę na 15 km i oszacowała czas
na 4h podkreślając informacje o 373 m delikatnego
podejścia i zejścia. Pakujemy plecak i zaczynamy
przygodę.

fot. Michał Kopeć

fot. Michał Kopeć
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Po 1,5h docieramy do wierzchołka Jagodnej. W
skrócie można opisać, że jest to szczyt w środku
lasu. Góra w dużej mierze zbudowana jest z
piaskowców, porośnięta dolnoreglowym lasem
świerkowym z domieszką brzozy, buka i
modrzewia. W latach pięćdziesiątych XX wieku
wichury powaliły część drzew odsłaniając na
szczycie polankę stanowiącą punkt widokowy na
Kotlinę Kłodzką, Masyw Śnieżnika oraz Góry
Orlickie.

Na szczycie jest wieża widokowa – to co lubię
najbardziej. Z góry widać lepiej… 
W 2019 roku zbudowano na szczycie Jagodnej
stalowo-drewnianą wieżę widokową o wysokości 23
metrów. Z jej szczytu możemy zobaczyć daleko
rozpościerający się ponad horyzont las. W lipcu jest
on niesamowicie nasycony swoim kolorem, a
zapach igliwia świdruje w nosie nad wyraz. 
Z okrągłego tarasu widokowego, który przypomina
nieco gondolę, zawieszoną 19 metrów nad ziemią,
mamy piękną panoramę. Dodatkowo, co warto
wskazać, wejście na wieżę jest bezpłatne i ciekawie
skonstruowane, gdyż wdrapujemy się po wąskich
spiralnych schodach, a po drodze mamy 3 pomosty
przystankowe, na wypadek gdyby złapała nas
zadyszka. 

Na tym nie kończą się udogodnienia dla wszystkich
fanów pieszych wycieczek turystycznych, albowiem
obok wieży mamy drewnianą wiatę turystyczną,
która daje schronienie w razie deszczu, lub stanowi
miejsce gdzie można nabrać sił do dalszej
wędrówki.
Wraz z Michałem najbardziej lubimy ten moment
kiedy na szczycie można uwiecznić aparatem ten
moment satysfakcji zdobycia kolejnego punktu KGP
mając za sobą tak piękne widoki z pełną plejadą
barw. 
Kiedy po chwili odpoczynku mamy już szczyt za
sobą, przy skrzyżowaniu szlaków niebieskiego z
żółtym wybieramy ten drugi (tzw.: Smołówka – za
oznaczeniem z mapaturystyczna.pl). Po drodze
mijamy nieliczne ławeczki, duże kamienie na
poboczu, nieco głębiej widać pojedyncze ambony
leśne.

Są takie miejsca w Sudetach, w których to wciąż
natura wyznacza rytm życia. Gdzie wędrując
leśnym szlakiem, usłyszymy kojący szum lasu,
błogo pachnący żywicą, a dodatkowo zamiast
dzikich tłumów turystów, spotkamy sarny i jelenie,
które w popłochu uciekają znanymi tylko sobie
leśnymi ścieżkami. Takim właśnie, wciąż dzikim
zakątkiem Sudetów są zdecydowanie góry
Bystrzyckie. Ich niewysokie i zalesione szczyty,
mają nam wbrew pozoru do zaoferowania
naprawdę wiele atrakcji. fot. Michał Kopeć

fot. Michał Kopeć

fot. Michał Kopeć
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Piesze wycieczki, rowerowe eskapady, czy też
zimowe odkrywanie świata na biegówkach to tylko
kilka z pomysłów na udany wypad w góry
Bystrzyckie. Oprócz standardowej pieszej wycieczki
po niebieskim szlaku na Jagodną możemy dostać
się również rowerem. Pętla Singletrack Jagodna
ma długość 15 km, czerwona trasa rozpoczyna się
przy schronisku Jagodna i prowadzi przez dzikie
tereny gór Bystrzyckich, aż na szczyt. Odcinek
powrotny to łagodna i spokojna trasa odcinkiem
niebieskim. Natomiast zimą warto skorzystać z
opcji wypożyczenia przy schronisku nart
biegowych.

Kilka słów o schronisku, które w naturalny
sposób stworzyło dla nas start i metę. Jest to
bardzo przytulne miejsce, które pachnie domową
kuchnią, a tego lipcowego dnia, kiedy udało się
wejść w te gościnne progi – przede wszystkim –
naleśnikami z jagodami, z pewnością zbieranymi w
okolicznym lesie. PTTK Jagodna ma w ofercie
domowa kuchnię, bogato zaopatrzony bar,
biblioteczkę, duży wybór planszówek,
wypożyczalnię nart biegowych i zjazdowych,
snowboardu oraz rakiet śnieżnych, oferuje
sezonowo serwis narciarskich, a w obejściu
dysponuję 2 stanowiskami na grilla. Przy
schronisku jest darmowy parking, gdzie bez
większego problemu możemy zaparkować o każdej
porze. 

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

Razem z Michałem – a to zachwycając się
widokami i otaczającą nas naturą, a to zatapiając
się w dyskusji na każdy temat – nawet nie czujemy
upływu czasu, kiedy docieramy do schroniska i tym
samym możemy zwieńczyć naszą podróż. 

Na sam koniec chcę podkreślić, że całość tej trasy i
tego miejsca, mimo swojej pozornej prostoty
zachwyciła nas tak dalece, iż mamy nadzieję
jeszcze tam wrócić. Do zobaczenia na szlaku!

Anna Pawińska

Dodatkowo wyczytaliśmy, że sam budynek powstał
już ponad 125 lat temu. Na początku funkcjonował
jako przydrożna gospoda, jednak gdy tylko
narciarze odkryli jego świetne położenie w górach
Bystrzyckich, to budynek przekształcono na
schronisko. Dziś schronisko Jagodna ma
kilkadziesiąt miejsc noclegowy. Jego lokalizacja jest
świetną zimową bazą wypadową na szlaki
narciarstwa biegowego, a latem na szlaki rowerowe
i piesze. 

fot. Michał Kopeć

fot. Michał Kopeć

fot. Michał Kopeć



Ogromnie się cieszę, że mogę być członkiem tak
wspaniałej społeczności ludzi, których pasją są
góry oraz nieodłącznie z tą pasją związana chęć
poznawania i dzielenia się swoją wiedzą na ich
temat. Każde spotkanie wiąże się z przeżyciem
czegoś nowego, niestandardowego oraz często
odkrywczego. 
Zarówno podczas zorganizowanych spotkań jak i
też spontanicznych na szlaku lub z przyjaciółmi
na jakieś wyprawie nigdy nie spotkałem się z
jakimkolwiek przejawem negatywnych sygnałów.
Moja przygoda z Koroną Gór Polski jest
wspaniałym szlakiem mojego życia, którą będę
starał się kontynuować na ile mi starczy sił i
każdego, kto tylko będzie chciał przystąpić do
tego przedsięwzięcia będę zachęcał i wspierał. 

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

„Podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, ale by życie nam nie uciekło.” – anonim
 

Bardzo lubię podróże pociągami, sama kolej jest
wpisana częściowo w moje biznesowe życie,
które przeniosło się najpierw w zainteresowanie,
a później w kontynuowanie połączenia naturalnej
wiedzy z pasją. Stąd cykl „Z biletem w plecaku”,
który to zawsze mam przygotowany do
spakowania i wyruszenia na szlaki naszych
pięknych gór. Choć mogłoby się wydawać, że
dotarcie w odległe zakątki naszych południowych
krańców Polski jest bardzo trudne, to mogę po
kilku latach doświadczeń powiedzieć, że nie ma
co się nastawiać negatywnie do takiej podróży.
Trzeba zawsze starać się znaleźć rozwiązanie, a
wszystko się z pewnością da poskładać w piękną
przygodę. 

Mija już prawie rok od momentu, 
kiedy to zostałem zaproszony do Loży
Zdobywców Korony Gór Polski oraz

do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia
jakim jest Klubowa Gazeta Podróżnicza.

Swoje podróże oparłem o zasadę
pozostawienia auta pod domem i wyruszanie

na szlaki przy użyciu tylko i wyłącznie
komunikacji zbiorowej. 

https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
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Biegnąć z Wołosatego asfaltem chciałem zdążyć
na ostatni autobus z Ustrzyk Górnych do Jasła i
widząc nadjeżdżającego busa pomachałem. Nie
zatrzymał się, więc pomyślałem, że GOPR się
zatrzyma – nic z tego. Widocznie nie mieli
możliwości i nie mam pretensji. Ostatecznie nie
machając nawet zatrzymał się inny turysta, który
akurat jechał niezadowolony na dół, bo doznał
kontuzji na zejściu z Tarnicy. Gdyby nie on
(pozdrawiam, jeżeli to czyta i pamięta) to
zapewne bym się spóźnił i z pewnością
musiałbym wdrożyć plan awaryjny, czyli nocleg
na miejscu w jakimś pensjonacie bądź stodole.
Przez kilka lat podróżowania nigdy tego planu
jeszcze nie wdrażałem – zatem wszystko przede
mną i z pewnością się z Wami tym podzielę.

W obliczu niebezpieczeństwa gór nie polecam
działania spontanicznego, a raczej namawiam do
przynajmniej wstępnego zaplanowania i
sprawdzenia różnych możliwości. Choć może nie
wszystko da się spiąć, to czasem prosta zasada
racjonalnego podejścia, sprytu i odrobina fantazji
pomaga wybrnąć często z trudnej sytuacji. Taką
to była moja wyprawa na Wysoką (1050 m
n.p.m.) w Pieninach. Nie do końca miałem
pewność czy wszystko mam dograne, a dodam,
że to był czas pandemii, Wysiadłem na dworcu
PKP Nowy Targ, a następnie po dotarciu na płytę
dworca PKS okazało się, że nie ma transportu do
Szczawnicy, o Jaworkach nie wspomnę. Jedyne
co mogłem zrobić to poszukać rozwiązania lub
zakupić bilet powrotny do domu. Oczywiście
spróbowałem i znalazłem rozwiązanie i mogłem
cieszyć się ze zdjęcia przy tabliczce Wysoka.

Niekiedy są sytuacje, które wymagają
dołożenie nieco więcej energii w realizację

planu jak na przykład podczas 
mojej wyprawy na Kowadło (989 m n.p.m.) 

 oraz Rudawiec (1112 m n.p.m.). 

Łapanie stopa – nieczęsto z tego korzystam,
 w zasadzie podczas wszystkich swoich

wypraw zdążyło się to może maksymalnie trzy
razy i zazwyczaj jakoś tak przy okazji bądź

całkiem niespodziewanie. 

Plan zakładał dojazd do Bielic, ale niestety w
piękny, słoneczny sobotni dzień nic tam nie
dojeżdżało, więc "wylądowałem" na przystanku w
Stroniu Śląskim. Mogłem poczekać na autobus i
wrócić do Kłodzka, a następnie do domu, ale po
krótkiej analizie stwierdziłem, że te kilkanaście
kilometrów da się przejść i jeszcze wrócić o
rozsądnej porze. Zakładałem również możliwość
złapania stopa, aby uniknąć marszu po asfalcie,
ale jak już się ruszyłem to w zasadzie po trzecim
kilometrze odechciało mi się machać ręką na
przejeżdżające auta. Dodam, że nie mam tu do
nikogo pretensji ani żalu, żyjemy w troszkę
szalonych i dziwnych czasach i nie każdy chce
do swojego auta wpuszczać obcego człowieka.
W efekcie po około 46 km znalazłem się z
powrotem w Stroniu Śląskim na przystanku, z
którego złapałem autobus.

https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
https://www.cd.cz/en/
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Wszystko zależy od tego jaką grupą jedziemy
oraz jaki mamy plan. Często w przypadku kiedy
jadę z całą rodziną, zwłaszcza na dłuższy
wyjazd, to wybieram auto. Zawszę biorę pod
uwagę ilość bagażu oraz naszego nieodzownego
czworonożnego kompana psa Benji, który jak już
się przekonałem lubi podróże koleją. Tak jak
wspomniałem, wszystko zależy od wielu
czynników i nawet z psem da się podróżować,
wystarczy troszkę więcej organizacji. Musicie
brać pod uwagę, że podróże z psem to
dodatkowe ograniczenia. Z psem nie zawsze
wejdziecie do każdego parku. Z psem możecie
obecnie podróżować w PKP Intercity za 12.50 zł,
niezależnie od odległości podróży, ale musicie
wiedzieć, że wymagany jest kaganiec oraz zgoda
na podróż z psem pozostałych współpasażerów
siedzących obok Was. Jeżeli takiej zgody nie ma
to zgodnie z regulaminem kierownik pociągu
powinien Wam znaleźć miejsce – trzeba o to
powalczyć. Nam osobiście zdążyło się już
podróżować z psem w wejściu do wagonu – to
było podczas podroży w Beskid Śląski, kiedy to
niestety nie udało nam się złapać miejsca.
Podróż troszkę uciążliwa, bo i ruch w przejściu
jest spory, no i zmora posiadacza psa, czyli
większość ludzi bez pytania chce pogłaskać psa.
Pamiętajcie zapytajcie najpierw czy można, ja nie
mam z tym problemu, bo mam naprawdę
łagodnego pas, ale często może skończyć się
różnie, zwłaszcza gdy zrobicie to z zaskoczenia.
Może krzywdy wam nie zrobi, ale to może być
dodatkowy stres dla psa jak i dla właściciela. 

Oczywiście sam święty nie jestem 
i zdarzały się wyprawy z użyciem auta. 

Nie zawsze da się wszystko tak poukładać,
żeby się dało pozostawić auto pod domem. 

Ważna rzecz w przypadku podróżowania
w uzależnieniu od komunikacji zbiorowej.

Może tak się zdarzyć, że nie zawsze uda się
wszystko według skrzętnie wypracowanego w
pocie czoła planu. Może być sytuacja, że
zastanie nas załamanie pogody, utrudnienia w
ruchu lub jakiekolwiek inne zdarzenie, zawsze to
należy zakładać. Może będzie konieczność
przeorganizowania planu i  poczekania na
kolejną okazję transportu. Może okazać się, że
będzie to koczowanie na stacji kolejowej w dość
komfortowych warunkach lub też nie. Zdarzyło mi
się tak koczować podczas zimowego powrotu ze
Szczelińca, kiedy to wymyśliłem sobie przejście
szlakiem aż do Kulina Kłodzkiego, gdzie stacja
kolejowa to przystanek na żądanie (tak na pociąg
trzeba pomachać ręką, żeby się zatrzymał). Na
stację dotarłem jeszcze, gdy było jasno.
Natomiast kilka godzin musiałem poczekać na
właściwy pociąg – zimno i nikogo wokoło, jedynie
z daleka słychać było szczekające psy oraz
widziałem dwa auta przejeżdżające w pobliżu i
jednego człowieka w oddali, a... i jeden pociąg
PKP Intercity, który się tu nie zatrzymuje –
mogłem pomachać maszyniście. Zatem i takie
sytuacje się zdążają i trzeba być na nie
przygotowanym oraz odpowiednio pozytywnie
nastawiony z ogromnym zapasem cierpliwości.
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Wspomniane powyżej przypadki oczekiwania bez
odpowiedniego przygotowania mogłyby skończyć
się nieciekawie. Pamiętajmy o zabezpieczeniu
termicznym, o napojach i jakiejś ulubionej
przekąsce. Wychłodzenie jest szybsze, jeżeli
nasz organizm nie ma wody i energii, a
odwracając sytuację w upalne dni na szlaku,
daleko od schroniska bez wody to proszenie się
o kłopoty. Swoją drogą kanapka na szczycie,
ciepły napój to sama przyjemność. Jaki ja byłem
szczęśliwy po dotarciu na Rysy w lipcu 2020
roku, jak mogłem zasiąść na słowackim szczycie
i odpocząć nieco po wspinaczce od polskiej
strony, wyciągnąć suchy prowiant przygotowany
w schronisku w Roztoce, który zawierał dwa
kawałki suchego chleba, jeden pomidor, dwa
plasterki sera i jedno jabłko. Usiadłem,
wyciągnąłem scyzoryk i na wysokości 2503 m
n.p.m. urządziłem sobie ucztę – jak to wtedy
smakowało, a jakie widoki, no coś przepięknego. 
Podróżujcie jak uważacie, ja zachęcam do
rozważenie wyboru komunikacji zbiorowej, nie
każdy ma taką możliwości i nie zawsze taka
możliwość jest najlepszym rozwiązaniem.
Bądźmy rozsądni i nie prowokujmy sobie
niekomfortowych sytuacji. Podróże mają być
przygodą, możliwością sprawdzenia siebie, ale
też radością z pokonania łatwiejszych bądź
trudniejszych wyzwań.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga.
Pamiętajcie, żeby być przygotowanym na
sytuacje nieoczekiwane zwłaszcza, jeżeli 

są chłodniejsze dni czy też warunki zimowe. 

Zamykam ten rok wspaniałymi przeżyciami na
szlakach zarówno górskich jak i na szlakach
kolejowych i drogowych, na których spotkałem
bardzo wielu wspaniałych ludzi, poznałem
prawdziwych przyjaciół, a w głowie mam wiele
wspomnień do opowieści. Pakujcie swoje plecaki
nie zapominając o bilecie i do zobaczenia na
szlakach w Nowym Roku!!!
Cześć Górom ……i podróżnikom!

Maciej Jędrzejczak



BLOGOWY KĄCIK
„Lubomir w niezwykłej zimowej

odsłonie”

Udało się  Zdobyliśmy swoją pierwszą górę w zimie.
Bez tlenu! 
Przy okazji wypadu do Ojcowskiego PN strasznie
nas ciągnęło ostatnio w góry. Nigdy jednak nie
zdobywaliśmy żadnego szczytu w zimie. Byłaby to
kolejna przeskoczona poprzeczka, więc tym
bardziej nabraliśmy na nią ochoty 
Mamy dużo pokory w stosunku do gór, dlatego na
pierwsze zimowe wejście obraliśmy za cel
niewysoki, ale należący do Korony Gór Polski
Lubomir, niecałe 40 km na południe od Krakowa.
Wybraliśmy najkrótszy i najprostszy szlak ze
schroniska na Kudłaczach.
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Można by pomyśleć, że w takim razie im więcej
górskich przechodniów, tym lepiej dla szlaku, ale...
niekoniecznie. Czym bardziej ubity śnieg, tym
bardziej ślisko - wskazane raki. Kolejna
oczywistość z perspektywy czasu. Kupiliśmy zatem
raczki, podłubaliśmy przy nich trochę, aby
dopasować rozmiar do butów. Byliśmy gotowi do
drogi.

Kompletnie nie wiedzieliśmy czego się spodziewać.
Jak to jest ze śniegiem w górach? Będziemy się
zapadać po pas? No bo przecież nikt tam nie biega
z łopatą i nie odśnieża szlaków? W internecie co
rusz napotykaliśmy na sformułowanie
"wydeptanego szlaku". Ahaaa, czyli tak to wygląda:
im więcej ludzi krąży po szlaku, tym bardziej jest
wydeptany i można po nim śmigać. Najgorzej mają
w takim razie premierowi wędrowcy po
najświeższym śniegu. Niby to proste, niby
oczywiste i po powrocie wywołuje uśmiech
politowania, ale każdy kiedyś zaczyna.



Liczyliśmy na ogrom białego puchu, lekki mróz i
słońce. W sobotę od rana panowało zupełne
zachmurzenie - trudno, nie można mieć
wszystkiego. Robiło się też coraz cieplej.
Dwadzieścia minut przed dotarciem na Kudłacze
zaczął padać... deszcz. Ku naszemu rozczarowaniu
po przyglądnięciu się okolicznym górkom
stwierdziliśmy, że mało które drzewa pokryte są
śniegiem. Do tego "zakopianka" zmieniała się w
błotne bajoro. 
Zaczęliśmy jojczyć: że pewnie nie będzie śniegu, że
deszcz pada, że jak nic kupa błota na szlaku, że co
to w ogóle jest i nie tak to miało być. Mieliśmy
dzisiaj zaliczyć swoje pierwsze zimowe wejście w
omalże himalajskim stylu (nic to, że na Lubomir), a
wychodzi na to, że zamiast raczków trzeba było
wziąć gumofilce.
Dotarliśmy do parkingu i ruszyliśmy w drogę. Po
dojściu do schroniska okazało się, że... śniegu jest
po prostu ogrom. Śmialiśmy się z siebie i swojej
mieszczuchowej ignorancji. Oceniać sytuację w
górach na podstawie błotnistej zakopianki  Trochę
było nam głupio, ale cieszyliśmy się jak dzieci, że
dostaliśmy to, czego chcieliśmy.

W dalszej części szlaku Lubomir uroczył nas nawet
sowitą dokładką. Nie dość, że śnieg sypał sam z
siebie, to na kilka minut zerwał się taki wiatr, który
postrącał śnieg zalegający dotychczas na
gałęziach. W efekcie zamieci nie było widać
kompletnie nic. Na twarzach osadzał się śnieg,
który przez podmuchy lodowaciał i sprawiał
wrażenie, że odpadnie razem z policzkami. W te
kilka minut poczuliśmy, czym są góry w zimie.
Ośnieżyło nas kompletnie. Potem sytuacja się
uspokoiła i spokojnie maszerowaliśmy. 
Po niecałych dwóch godzinach od startu dotarliśmy
na szczyt. Znowu wyszło nasze nowicjuszostwo:
stanie w miejscu w takich warunkach i jedzenie
kanapek to zły pomysł. Uroczo naiwnie wyglądała
też butelka soku, przytroczona do plecaka, w której
wnętrzu zaczynał wytrącać się lód. Każdy się uczy,
także i my. Dlatego na następny raz planujemy
zakup drugiego termosu, "czegoś" na twarz, może
też stuptuty. Do rozwiązania pozostaje też kwestia
co jeść przy takich warunkach. 
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W drodze powrotnej zorientowaliśmy się, że jeszcze
nie używaliśmy raczków. No a skoro kupione, to
przecież trzeba założyć! Bardziej więc dla zasady
niż z potrzeby założyliśmy je na buty. Okazało się,
że chodzi się w nich jeszcze wygodniej.
Bez przygód wróciliśmy do auta. Całość zajęła nam
trzy godziny marszu.
Za wcześnie aby stwierdzić, że uwielbiamy zimowe
wędrówki - byłoby to na wyrost, wypadałoby
najpierw trochę pochodzić. Niemniej podobało nam
się bardzo, jesteśmy podekscytowani na myśl o
kolejnych wyjściach. Musimy ciut skorygować
myślenie, uzupełnić ekwipunek i ruszamy dalej.

  Doti i Michał
Bocznymi Drogami                       



LVI Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Siedziba Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
- wspomnienia uczestnika

W dniu 26 listopada w Zarządzie Głównym PTTK w
Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 odbyło się
ostatnie już w tym roku LVI Międzywyprawowe
Posiedzenie Loży Zdobywców. 
Weryfikacje rozpoczęły się o godzinie 9:40.
Stworzonych zostało dziesięć trzyosobowych
zespołów weryfikacyjnych. Zjazd odbywał się w
czterech seriach. Na zakończenie każdej serii
weryfikacyjnej odbyła się ceremonia pasowania
oraz wręczenia Insygniów Korony Gór Polski. 
Loża w Warszawie to blisko 120 przyznanych
nowych tytułów Zdobywcy Korony Gór Polski, to
również zjazd ponad czterdziestu członków Loży
Zdobywców. 
Składamy serdeczne podziękowania Pani Monice
Iglickiej z Zarządu Głównego PTTK oraz Panu
Jerzemu Kapłonowi prezesowi PTTK za pomoc w
zorganizowaniu naszego spotkania klubowego.
Dziękujemy również naszemu klubowiczowi i
członkowi Loży Zdobywców Jerzemu Siłuchowi,
który pomógł w kontakcie z włodarzami obiektu. 
 Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość
przeprowadzenia Loży Zdobywców w samym
centrum Warszawy.
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Zdobywanie "Korony" zakończyłem jeszcze w
sierpniu, ale chwilę musiałem zaczekać aż pojawi
się okazja do zweryfikowania moich osiągnięć w
dogodnej dla mnie lokalizacji.  
Lożę zdobywców KGP wyznaczono na 26-go
listopada w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w
pobliżu warszawskiej starówki. Gdyby nie podział
na poszczególne tury to nie mielibyśmy szans się
tam pomieścić - tylu miłośników górskich wędrówek
już wspięło się na 28 szczytów (niektórzy
wielokrotnie) i chciało otrzymać legitymację oraz
dyplom Zdobywcy Korony Gór Polski, a przecież
weryfikacje nie odbywają się tylko w Warszawie.
W środku sporo znajomych, których spotkałem
podczas górskich wędrówek. Niektórzy lekko
zdenerwowani w obawie czy nie dostaną jakichś
bardzo szczegółowych pytań dotyczących kolorów
szlaków, ich przebiegu, nazw i wysokości szczytów.
Miałem trochę ułatwione zadanie, bo z każdego
wyjazdu w góry robiłem sobie wydruki tras z portalu
mapaturystyczna.pl, a poza tym swoją przygodę z
KGP rozpocząłem stosunkowo niedawno, bo w
styczniu br., więc wiele na świeżo pamiętałem.
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Cześć górom! 

http://mapaturystyczna.pl/


Dodatkowo po każdym wypadzie w góry
umieszczałem na swoim profilu na FB relację ze
zdjęciami i wystarczyło sobie to na spokojnie
przejrzeć. 
Przy okazji analizowania pokonanych tras i
wysokości wyliczyłem, że suma wszystkich podejść
na szczyty zaliczane do KGP (licząc w pionie)
wyniosła zaledwie/aż 16.688 m co średnio daje
niecałe 600 m na każdy szczyt. Oczywiście każdy
musi sobie to policzyć osobno bo to zależy od
punktów wyjść na szlaki. Szacuję, że przy okazji
przedreptałem blisko 500 km.
Ale wracając do samej weryfikacji muszę
powiedzieć, że rozmowa z komisją była czystą
przyjemnością. To było spotkanie pasjonatów gór,
którzy nigdy nie przegadają tego co widzieli i
przeżyli podczas swoich wędrówek a my
musieliśmy się zamknąć w około 20 minutach
rozmowy. 
Z tego co wiem, to nikt nie oblał i wydawało mi się,
że osoby odchodzące od stolików weryfikacyjnych
wyglądały na mocno zrelaksowane.
W sali, która stanowiła poczekalnię dla "górzystów"
(byliście chyba w Górach Izerskich, prawda?)
można było poczęstować się kawą i ciasteczkami, a
co najważniejsze była możliwość zakupienia
atrakcyjnych gadżetów. 
Od jakiegoś czasu upatrzyłem sobie firmową
koszulkę KGP, ale dopiero teraz uznałem, że
zasłużyłem, aby sobie ją sprezentować i w takiej
wystąpiłem podczas uroczystego wręczania
legitymacji i dyplomu z numerem 4860. Chodzę
aktywnie po górach już ponad 50 lat i gdybym
dowiedział się 25 lat temu o istnieniu Korony Gór
Polski to pewnie numer legitymacji nie
przekroczyłby liczby 10. Cóż, lepiej późno niż
wcale!
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Na koniec odbyło się pasowanie na Zdobywcę
Korony Gór Polski, wspólne odśpiewanie hymnu
KGP i oczywiście grupowe zdjęcie. I tak zakończyła
się wspaniała przygoda, a właściwie epizod w
moich wędrówkach po górach. Wszedłem na te
wszystkie szczyty należące do Korony Gór Polski, a
na niektóre w tym czasie nawet 2 razy, ale ciągle
gór mi mało i na ile wystarczy mi sił, to będę wracać
na górskie ścieżki. 
W górach spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Z
niektórymi wymieniliśmy tylko pozdrowienia na
szlaku, z innymi wspólnie zdobywaliśmy
poszczególne szczyty.
Tym co dalej zdobywają szczyty do "Korony" życzę
dużo wytrwałości i dobrej pogody.
Do zobaczenia na szlaku. 

Cześć Górom !
Leszek Dąbrowski



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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Najważniejsza informacja jest taka, że wciąż mamy
wolne miejsca na zapisy na marcową weryfikację w
Międzylesiu. Będziemy tam gościć u naszych
przyjaciół klubowych i z pewnością dla nas
wszystkich będzie to niezwykła okazja do wejścia
na Śnieżnik już z otwartą wieżą widokową.
Zapraszamy chętnych do zapisania się na to
spotkanie i przygotowania się do kolejnej górskiej
wyprawy. Równolegle dla osób, które nie mogą lub
nie chcą przyjechać na oficjalne spotkanie
weryfikacyjne otworzyliśmy możliwość weryfikacji
zdalnej z zastrzeżeniem, że w takich sytuacjach
wysyłkowej weryfikacji prosimy o przesyłanie
kompletnych książeczek. Weryfikacja zdalna
również jest przeprowadzana przez członków loży
na specjalnych spotkaniach. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 
ŁuL

Zapisy na kolejne kwietniowe spotkanie w Sulęcinie
rozpoczniemy 18 stycznia 2023 roku. Będziemy
gościć na fantastycznym festiwalu podróżniczym
Tam i z powrotem, właśnie w Sulęcinie, w dniach
14-16 kwietnia. Sama weryfikacja odbędzie się 15
kwietnia. Już teraz zachęcamy Was do wybrania tej
imprezy, zwłaszcza zachęcamy osoby, którym te
strony Polski są mniej znane. Sprawdźcie sami ile
ten region ma wyjątkowych miejsc do odwiedzenia. 
Rok 2022 to aż 10 zjazdów Loży Zdobywców z
czego 7 razy spotkaliśmy się z Wami osobiście, a
pozostałe 3 spotkania jako weryfikacje wysyłkowe
odbyły się bez uczestnictwa kandydatów. Przybyło
tysiąc kolejnych Zdobywców KGP. W tym roku z
pewnością zorganizujemy podobną ilość spotkań. 

http://www.kgp.info.pl/wydarzenia
http://www.kgp.info.pl/wydarzenia


W dniu 15 grudnia 2022 roku w budynku gorlickiego
„Sokoła” odbyło się uroczyste podsumowanie
mojego projektu „V Korona Gór Polski – Dzieciom”,
w ramach którego funkcjonowała grupa turystyczna
„Górskie Tuptusie”.
Było to popołudnie pełne wzruszeń, radości, życzeń,
podziękowań ... i ... pożegnania. Dzieci pięknie
opowiedziały o naszych wspólnych górskich
wyprawach, o towarzyszących im emocjach,
czasem trudzie i zmęczeniu i o atrakcjach, które im
towarzyszyły. Ze wzruszeniem wręczyłam im
zdobyte odznaki GOT PTTK i pamiątkowe „Dyplomy
Tuptusiowe”.
Moja V Korona Gór Polski została pozytywnie
zweryfikowana 5 listopada 2022 roku w Świdnicy.
Licznie wsparli nas sponsorzy i darczyńcy.
Tak więc projekt „V Korona Gór Polski – Dzieciom”
został w całości zrealizowany, podsumowany i
zakończony.
Szczególnie mocno wzruszyły mnie podziękowania
Rodziców i „moich” Tuptusiów. Jeszcze raz
Wszystkim, którzy włączyli się w realizację mojego
projektu, którzy mi pomagali i wspierali, sponsorom,
bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.

 Wiesława Brudniak

V Korona G�r Polski - Dzieciom
uroczyste podsumowanie projektu
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Autorce i koordynatorce projektu „V Korona Gór Polski – Dzieciom”, a także "Górskim Tuptusiom"
serdecznie gratulujemy. Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do przeczytania wywiadu z
Wiesławą Brudniak, który ukazał się w listopadowym numerze naszego miesięcznika Klubowa Gazeta
Podróżnicza https://kgp.info.pl/miesiecznik/

      Redakcja
Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą:
https://gorlice.naszemiasto.pl
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45 PLN

Razem jest taniej 

 
promocja obowiązuje w sklepie klubowym

od 28 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023



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/

Kartki z poradnika
Jak się przygotować 

na krótką zimową wędrówkę? 
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Zima to czas kiedy wielu "sportowców" znika z ulic,
na poczet ciepłej siłowni. To też jest ten czas, kiedy
wiele osób zadaje sobie pytanie - czy wybrać się
zimą w góry? Czy dam sobie radę? Jak się
przygotować?
Mieszkając w górach niestraszne mi zimowe ścieżki
biegowe. Ot, czasami jest więcej chodzenia niż
biegania. Zimowe wędrówki też nie są dla mnie
czymś nowym, zatem podpowiadam jak się ubrać,
przyszykować.

Zimą warto pamiętać, że przejście szlaku trzeba
liczyć nawet czasem razy 3, jeśli trasa nie jest
przetarta. Pamiętajmy, że zimą szybko robi się
ciemno i CZOŁÓWKA jest obowiązkowym
wyposażeniem plecaka. Nie zawsze nasz plan
długiej wędrówki się uda, czasem góry "pozostają
niezdobyte", dlatego warto się wycofać, jeśli nie
czujemy się na siłach, zapada zmrok. To nie jest
nigdy wstyd, to rozsądek i dojrzałość.
Jeśli nocujecie w górach, warto zostawić
wiadomość na recepcji, gdzie się idzie, jaki szlak
planujemy przejść. Nie jestem zwolennikiem
zimowych, samotnych wędrówek, dlatego uważam,
że zimą nie powinniśmy sami chodzić po górach.

Ulek w Podróży 

plecak, mapa, telefon i powerbank
ubiór na cebulkę (ja osobiście lubię nawet lekko
podmarznąć w górach, niż czuć, że jest mi za
gorąco). Ubieram, więc podkoszulek, bluzka lub
polar i kurtka (drugi podkoszulek zawsze w
plecaku)
ciepłe, nieprzemakalne buty
stuptuty (chronią przed śniegiem)
rękawiczki 2 pary
skarpetki (ja zawsze mam zapasowe w plecaku)
termos z gorącą herbatą
coś słodkiego (nie ma diety w górach)
czapka, opaska
raczki na buty (przy kopnym śniegu przydadzą
się rakiety)
apteczka (w tym folia NRC).

okulary przeciwsłoneczne
krem od wiatru, słońca
ogrzewacze do rąk.

Przede wszystkim:

Warto też mieć:
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Nasze bezpieczeństwo w górach nie ma ceny.
Koszt zakupu dobrej jakości raczków to wydatek
około 100 - 150 zł. Wyruszając na górski szlak nie
oceniajmy warunków na podstawie tego co widzimy
w mieście, na parkingu przy szlaku czy opinii
zaczerpniętych z forów facebookowych.
Przeglądajmy strony Parków Narodowych, GOPR-u
i TOPR-u. W plecaku zawsze powinny znaleźć się
raczki, a w telefonie aplikacja RATUNEK. 
Informujmy najbliższych, gdzie się wybieramy.
Wędrówki planujmy rozsądnie. 
Pamiętajmy też, że to my sami stwarzamy
największe zagrożenie dla siebie przeceniając
swoje możliwości. 

Wiadomo�ci
ze szlaku

Redakcja

RACZKI W PLECAKU

WYSOKA KOPA

W górach panują dość trudne warunki, jest dużo śniegu, dodatnie temperatury powodują odwilż nawet
w wyższych partiach gór. 
17 grudnia nastąpiło długo wyczekiwane oficjalne otwarcie wieży widokowej na Mogielicy, miało to
miejsce podczas spotkania podsumowującego budowę.
Na Przełęczy Rydza Śmigłego powstały 2 nowe parkingi.

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wielu z nas wyruszy w góry, aby
odpocząć od codziennego zabiegania. Wędrujmy bezpiecznie!!!

Przypominamy, że w dniu 26 listopada 2021 roku
obszar szczytowy wokół Wysokiej Kopy został
wyłączony z ruchu turystycznego, a rogacz z
tabliczką szczytową, skrzyneczką klubową oraz
pieczątką ustawiony na odcinku GSS niespełna 400
metrów od wiatki turystycznej. Celem tych działań
jest ratowanie drastycznie zmniejszającej się
populacji cietrzewia. Ustawione zostały również
czerwone tabliczki o treści: OSTOJA ZWIERZĄT
OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP
WZBRONIONY!  Niestety wciąż zdarzają się
przypadki łamania przepisów i wchodzenia na teren
objęty zakazem. Cietrzew jest jednym z najbardziej
zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce, objęty
całkowitą ochroną prawną.



�wiąteczne zadanie 
dla prawdziwych bystrzak�w
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Jesteś spostrzegawczy? Znajdź 5 różnic pomiędzy obrazkami.



Poziomo:
3. Jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za powstawanie lawin
8. Zalecany sposób ubioru na zimowe wędrówki to, na..
9. Długa składana tyczka niezbędna podczas poszukiwań ludzi na lawinisku
10. Zabezpieczenie przed osunięciem się na stromym stoku
11. Śnieżny twór tworzący się nad granią pod wpływem opadów i wiatru

Pionowo:
1. Kolczaste nakładki na buty niezbędne w górach wysokich podczas zimy
2. Służba ratownicza działająca na obszarze wszystkich pasm górskich w Polsce
4. Najważniejszy element wyposażenia turysty górskiego
5. NRC - niezbędna o każdej porze w górach
6. Posiada stylisko, grot i głowicę - niezbędny zimą na stromych podejściach
7. Na tej polanie w Tatrach znajduje się centrum lawinowe

8 9 10Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7

Krzyż�wka z hasłem
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Krzyżówka z hasłem: KORONA GÓR POLSKI
Poziomo: 1. Lubomir, 6. Radziejowa, 9. Lackowa, 10. Orlica, 12. Wysoka, 14. Kowadło, 15. Czupel
Pionowo: 2. Biskupia, 3. Śnieżka, 4. Chełmiec, 5. Tarnica, 7. Waligóra, 8. Jagodna, 11. Rysy, 13. Skopiec

 

ZAGADKA NUMERU
krzyż na kamieniu przy szlaku na
Radziejową z Przełęczy Gromadzkiej

Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 20/2022

Jesienna wykreślanka

Wyniki konkursu 
z numeru 20/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.
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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

Szczęśliwego 
Nowego 
Roku !!!


