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Wraz z 2023 rokiem rozpoczynamy już trzeci rok
wydawania Klubowej Gazety Podróżniczej KGP. 
W lutym będziemy obchodzić 2 rocznicę istnienia
miesięcznika. Nie byliśmy pewni czy ten projekt się
powiedzie i czy wystarczy nam zapału do jego
comiesięcznego wydawania. Reakcje zwrotne jakie
wciąż od Was otrzymujemy dają nam jednak dużo
motywacji do przygotowywania kolejnych numerów.
Dyscyplina i konsekwencja oraz zaangażowanie
klubowiczów zarówno po stronie czytelników, jak i
twórców artykułów jest solidnym fundamentem,
który pozwala nam zwiększyć nakłady pracy, aby
miesięcznik stał się jeszcze ciekawszy. 
Już niebawem odbędzie się kolejna edycja naszego
walentynkowego konkursu "Zakochani w Górach
2023". Pamiętajcie startujemy w dniu zakochanych
14 lutego 2023 roku.

Od redakcji
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Cześć Górom !

ŁuL

W tym numerze poznacie niezwykłą historię
"Zakochanych w Górach", czyli opowieść o miłości
w Karkonoszach. Serdecznie Was zapraszamy do
przeczytania Wywiadu numeru i poznaniu tej
fantastycznej historii. Pozostając w tematyce
Karkonoszy możecie przeczytać jak Maciej radzi
sobie z podróżami bez samochodu. W cyklu "Z
biletem w plecaku" to wyprawa na Śnieżkę.
Możecie także przeczytać o niedawno odbytej Loży
Zdobywców w Opolu. Tym razem swoją relację
napisał Mariusz, który włączył się w działalność
Loży Zdobywców i jest to już kolejne spotkanie, na
którym gości po stronie osób weryfikujących. 
Mamy też ciekawostkę geograficzną napisaną i
przesłaną do redakcji przez naszego klubowicza.
Warto przeczytać.



Szlakami KGP
WYPRAWA NR 22
Orlica z Zieleńca
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Orlica, wznosząca się 1084 m n.p.m., to kolejny
szczyt Korony Gór Polski, tym razem w górach
Orlickich, wznoszący się nad Zieleńcem. Jest nieco
„kontrowersyjny”, ponieważ jego wierzchołek
znajduje się tuż przy granicy po stronie czeskiej.
Orlica uznawana jest jednak za najwyższy szczyt
polskiej części Sudetów Środkowych, zaś czeskich
Velká Deštná 1115 m n.p.m.

ZIMOWY KRAJOBRAZ GÓR ORLICKICH 

KAMIEŃ RÜBARTSCHA

Dzisiaj ruszymy z Zieleńca zielonym szlakiem.
Samochód można zastawić na małym parkingu przy
wejściu na szlak lub w samym Zieleńcu, tym
bardziej, jeśli planujemy zrobić „pętelkę”. Na samym
początku szlaku zielonego, właśnie przy parkingu,
znajduje się tzw. Kamień Rübartscha – głaz z
tabliczką poświęconą pamięci Heinricha
Rübartscha, piwowara, oberżysty, promotora i
prekursora turystyki i narciarstwa w tym rejonie.

Pamiętam moją pierwszą wyprawę w 2006 roku,
kiedy to na sam szczyt nie można było wejść, gdyż
wiązało się to z nielegalnym przekroczeniem
granicy państwa. Dzisiaj jest już całkiem inaczej. Do
szczytu dojdziemy bez problemów, niemalże nie
zauważając, że jesteśmy już w Czechach.
Rozbudowała się również infrastruktura turystyczna
- przybyła wiata i wieża widokowa.

Zieleniec to dzielnica miasta uzdrowiskowego
Duszniki – Zdrój. Jego malownicze położenie,
urokliwe pensjonaty oraz mikroklimat sprawiają, że
wielu porównuje go do alpejskich kurortów. Nic
więc dziwnego, że jest to jeden z największych
ośrodków narciarskich w Polsce. Stoki narciarskie
o zróżnicowanym stopniu trudności, a także
świetnie przygotowane trasy biegowe stanowią atut
tego miejsca. Latem Zieleniec pustoszeje. 
Przez Zieleniec przebiega Główny Szlak Sudecki
im. M. Orłowicza oraz Autostrada Sudecka. Dobrze
nam znane Schronisko PTTK "Orlica" wybudowano
tu przypuszczalnie w 1878 roku i pierwotnie było
zwykłą gospodą. Dla turystów otwarte zostało
dopiero w grudniu 1956 roku.

https://mapa-turystyczna.pl/node/2014
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Droga na Orlicę nie jest ani długa ani trudna,
wiedzie cały czas lasem, utwardzonym traktem. W
kilku mniej zadrzewionych miejscach można
podziwiać panoramę okolicy, jednak sama trasa
niezbyt obfituje w widoki. Ale nic to – widok z wieży
wynagrodzi nam to z nawiązką.
Po około 30 minutach dojdziemy do miejsca, w
którym ścieżka odbija w lewo bezpośrednio do
wieży. My pójdziemy nieco dalej do granicy, gdzie
zielony szlak skręci w prawo ku przełęczy pod
Sołtysią Kopą, wejście na wieżę zostawimy sobie
na później. Od znajdującej się tam wiaty to już
dosłownie kilka minut wydeptaną ścieżką i stajemy
na szczycie, wśród bujnej kosodrzewiny.

 SZLAK ZIELONY NA ORLICĘ

Na Orlicy, poza tabliczką z nazwą i wysokością,
znajduje się także obelisk upamiętniający zdobycie
szczytu przez trzech sławnych ludzi. Pierwszym z
nich był cesarz Józef II, który staną tu w 1779 roku,
drugi to prezydent USA Quincy Adams (rok 1800)
oraz ni mniej, ni więcej tylko nasz wielki kompozytor
- Fryderyk Chopin (rok 1826).
Oczywiście w tym miejscu robimy pamiątkowe
zdjęcie. Co do pieczątki potwierdzającej zdobycie
szczytu to można ją obecnie zdobyć przy wieży lub
w pensjonacie „Przystanek Alaska” tuż przy
parkingu, na którym pozostawiliśmy samochód, lub
oczywiście w którymkolwiek miejscu w samym
Zieleńcu.

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ
SZLAKOWSKAZ DO WIEŻY WIDOKOWEJ

SZCZYT ORLICY Z OBELISKIEM

Teraz wyraźnie wydeptaną ścieżką możemy
podejść do wieży widokowej. Jest to drewniana
konstrukcja o wysokości ponad 25 metrów,
ukończona w 2021 roku. Według danych
historycznych to podobno już czwarta wieża na tym
szczycie. Na jej górnym tarasie można bezpłatnie
skorzystać z zainstalowanych tu lunet do
obserwacji panoramy Sudetów. Dolną część wieży
stanowi zadaszona wiata z ławkami i stołami. To
właśnie przy wejściu do niej znajduje się niewielka
skrzyneczka z pieczątką.
Jeśli trochę „pomyszkujemy” po Orlicy, to
znajdziemy również ciekawe ruiny. To pozostałości,
a w zasadzie resztki fundamentów dawnego
schroniska, które spłonęło w 1946 roku.



Wrócić możemy tą samą trasą, wtedy nasza
wyprawa potrwa około godziny. Zachęcam jednak
do zrobienia „pętelki” szlakiem czerwonym przez
Polomsky Kopec, a następnie zejść do
Masarykowej Chaty. To prawie stuletnie schronisko
jest w tym rejonie kultowe nie tylko ze względu na
swoją popularność (w sezonie są tu naprawdę
tłumy), ale przede wszystkim ze względu na
niepowtarzalny klimat i smaczną kuchnię.
Po odpoczynku w Masarykowej Chacie pozostaje
nam już tylko powrót do Zieleńca.
Alternatywna trasa na Orlicę prowadzi z parkingu
Pod Sołtysią Kopą, który jest równocześnie
punktem widokowym z piękną panoramą na
pobliskie okolice. Opis znajdziecie w naszym
klubowym przewodniku Wydawnictwa Compass.

 WIEŻA WIDOKOWA POD ORLICĄ

 PANORAMA Z WIEŻY WIDOKOWEJ (1)

 WIATKA POD WIEŻĄ

PANORAMA Z WIEŻY WIDOKOWEJ (2)

Będąc w Zieleńcu warto odwiedzić Torfowiska pod
Zieleńcem z niezwykle ciekawą ścieżką edukacyjną.
Trasa wiedzie drewnianymi pomostami i leśnymi
ścieżkami, liczy około 3km. Ustawione wzdłuż
tablice pozwalają zapoznać się z chronionymi
gatunkami roślin i zwierząt.
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Jaro Sobota

WARIANTY TRAS:
Wariant I: Kamień Rübartscha (szlak zielony) –> Pod Orlicą (szlak zielony) –> Orlica (ścieżka) –> wieża
widokowa –> Kamień Rübartscha
Czas: 1:16 h
Dystans: 4,2 km
Przewyższenie: 162 m

Wariant II: Zieleniec, Schronisko PTTK Orlica (szlak czerwony, zielony) –> Kamień Rübartscha (szlak
zielony) –> Pod Orlicą (szlak zielony) –> Orlica (ścieżka) –> wieża widokowa (szlak czerwony) –>
Polomský kopec (szlak czerwony) –> Masarykova chata (szlak niebieski) –> Pod Hutniczą Kopą (szlak
czerwony, niebieski) –> Zieleniec, Schronisko PTTK Orlica
Czas: 3:31 h
Dystans: 11,6 km
Przewyższenie: 320 m

Wariant III: Pod Sołtysią Kopą parking (szlak zielony) –> Pod Orlicą (szlak zielony) –> Orlica (ścieżka) –>
wieża widokowa –> Pod Sołtysią Kopą parking
Czas: 1:22 h
Dystans: 4km
Przewyższenie: 193 m

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.



ObiektyObiekty
rekomendowanerekomendowane
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Z Klubową Kartą Górską 
wędrując  po  Górach Orlickich

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

z obiektów rekomendowanych przez klub.

Domki Golden Village W Dusznikach-Zdrój

https://kgp.info.pl/product/karta-klubowa-na-rok-2021/
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Klubowa Karta Górska 2023
poradnik dla nowych członków

Logo i nazwę Klub Zdobywców KGP
Imię i nazwisko posiadacza karty
Numer klubowy oraz termin ważności 
Adres internetowy Klubu Zdobywców Korony
Gór Polski (rekomendowanych obiektów) 
2 kody QR

TROCHĘ HISTORII
Historia karty klubowej sięga roku 1997, kiedy to
powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski.
Pierwszą kartą klubową była wówczas karta
Prenumeratora „Poznaj swój kraj”. Karta ta
upoważniała klubowiczów do korzystania z
przywilejów przysługujących prenumeratorom
miesięcznika. 
Równolegle do Karty Prenumeratora w 2005 roku
pojawiła się karta klubowa z logo przypominającym
odznakę klubową. Wykonana była z grubego
papieru.
Od 2020 roku Klubowa Karta Górska jest kartą
nowoczesną, z piękną górską grafiką i klubowym
pozdrowieniem Cześć Górom!

DO CZEGO SŁUŻY KARTA KLUBOWA?
Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów
we wszystkich obiektach - partnerach Karty.

KTO MOŻE POSIADAĆ KARTĘ KLUBOWĄ?
Klubowa Karta Górska przysługuje wszystkim
członkom Klubu Zdobywców KGP po ukończeniu 7
roku życia.

JAK WYGLĄDA KARTA KLUBOWA?
Jest to karta plastikowa i zawiera:

GRAFIKA KARTY
Klubowa Karta Górska to dla wielu klubowiczów nie
tylko karta uprawniająca do zniżek, ale również
karta kolekcjonerska. Grafika karty każdego roku
jest inna i nawiązuje do koronnych szczytów. 
Zdjęcie umieszczone na karcie wybierane jest
przez naszych klubowiczów w ramach konkursu
fotograficznego organizowanego przez klub w
ostatnim kwartale roku.

schroniska turystyczne 
pensjonaty 
apartamenty 
ośrodki wypoczynkowe
niewielkie domki
gospodarstwa agroturystyczne.

na szkolenia wspinaczkowe, lawinowe, zimowej
turystyki, skiturowe oraz pierwszej pomocy
prowadzone przez profesjonalistów 
w plenerowych warsztatach fotograficznych 
w wypożyczalni sprzętu górskiego
w dwóch wypożyczalniach rowerów górskich i
elektrycznych oraz nart biegowych
w sklepie regionalnym oraz skansenie.

LISTA OBIEKTÓW REKOMENDOWANYCH
Na klubowej stronie w zakładce OBIEKTY znajduje
się baza obiektów noclegowych i usług
turystycznych, w których nasi klubowicze na
podstawie Klubowej Karty Górskiej mogą otrzymać
zniżki.

Korzystając z filtracji możemy wyszukać obiekt
noclegowy dopasowany do naszych potrzeb i
przyporządkowany do wybranego przez nas
szczytu. Są to: 

Dzięki karcie możemy skorzystać ze zniżki również:



Więcej informacji o programie KLUBOWEJ KARTY GÓRSKIEJ
znajdziecie na stronie: https://kgp.info.pl/obiekty/
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JAK POWSTAJE KLUBOWA BAZA OBIEKTÓW
REKOMENDOWANYCH?
Wśród obiektów rekomendowanych jest wiele
takich, które współpracują z klubem od samego
początku istnienia Klubu Zdobywców Korony Gór
Polski czyli już 25 lat.
W bazie obiektów rekomendowanych znajdują się
obiekty, w których nocowaliśmy podczas wielu
wypraw klubowych, a także takie, które zgłaszają
nam nasi klubowicze, gdyż pobyt uznali za wart
polecenia innym. 
Dzięki Wam i Waszym opowieściom o Koronie Gór
Polski zgłaszają się do klubu właściciele obiektów
noclegowych ze swoją propozycją współpracy. 
Ostatnią grupę stanowią obiekty noclegowe
naszych klubowiczów, którzy chętnie goszczą nas u
siebie. Takich miejsc jest coraz więcej i warto
zwrócić na nie uwagę.

W miesiącu styczniu do PROGRAMU KLUBOWEJ
KARTY GÓRSKIEJ dołączyła FUNDACJA GOPR.
Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą. Robiąc
zakupy w sklepie Fundacji GOPR wspieramy
działalność GOPR.

CIEKAWOSTKA
Przewodnik Turystyczny KORONA GÓR POLSKI
wydawnictwa Compass, wśród wielu niezbędnych
informacji posiada  kody QR pomagające wyszukać
odpowiedni nocleg w najbliższej okolicy szczytu.
Wystarczy zeskanować kod i wybrać obiekt
spełniający nasze oczekiwania.

Każdy kto wykupi klubową kartę wspiera
działalność klubu. Dzięki tym środkom m.in.
serwisowane są klubowe skrzyneczki z pieczątkami
na szczytach należących do Korony Gór Polski.



Wywiad numeru
Rozmowa z Magdą i Jurkiem o przyjaźni, miłości, 

górskiej pasji i spełnianiu marzeń
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Magda i Jurek
Właściciele sklepu regionalnego Górska Chata
w Karpaczu, pasjonaci i miłośnicy gór
Magda - organizatorka z duszą włóczykija,
uwielbia planować podróże, górskie wędrówki, a
mapy są jej ulubioną lekturą
Jurek - pasjonat barmaństwa, były zawodnik
mistrzostw Polski oraz zawodów
międzynarodowych w kategorii Flair Style,
niezastąpiony doradca smaku w kwestii doboru
najlepszych trunków
członkowie Klubu Zdobywców KGP

Magdo, Jurku jesteście piękną parą naszych
wyjątkowych klubowiczów. Zbliżają się
Walentynki, dlatego pomyślałam, że mój wywiad
musi być z Wami. Przypomnijcie naszym
czytelnikom jak się poznaliście?
JUREK: Czy jesteśmy piękną parą??? Tyle piękna
wokół nas, że myślimy i czujemy, że jesteśmy
zwyczajną parą, gdzie po prostu serce jest naszym
przewodnikiem i to jest piękne.
MAGDA: Tak jak wspominaliśmy już w naszym
artykule: „Moja Korona” wydanym w czerwcu 2022
roku, poznaliśmy się dzięki Wam. Dzięki temu, że
zaczęłam przygodę z Klubem Zdobywców Korony
Gór Polski. Cała nasza historia zaczęła się w
Karpaczu. Przyjechałam ze swoim kuzynem
Danielem zdobyć jeden z 28 szczytów Korony Gór
Polski, a dokładnie naszą królową Karkonoszy-
Śnieżkę 1602 m n.p.m. 
JUREK: I tak jak kobieta przewraca cały świat do
góry nogami było i tym razem.
MAGDA: Jurek prowadził pub w centrum Karpacza,
a my z bratem zatrzymując się tu szukaliśmy
fajnego miejsca na spędzenie wieczorem czasu.
Tego dnia padał deszcz, lokale powoli się
zamykały, a my z Danielem nie mogliśmy znaleźć
sobie miejsca.

Nagle jakaś dziwna energia zaprowadziła nas tuż
pod drzwi pubu Jurka. Nieśmiało usiedliśmy przy
barze i zaczęliśmy rozmawiać o górach. Jak się
okazało Jurek pochodził z Podhala, a któż inny jak
góral czuje tematykę gór lepiej. Okazało się także,
że zna również już bardzo dobrze szlaki
karkonoskie, więc tak jak sam zaproponował
mieliśmy nazajutrz prywatnego przewodnika.
JUREK: Przewodnika i Szerpa w jednej osobie.
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MAGDA: Umówieni wyruszyliśmy z samego rana,
by zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy. Jakoś tak
od samego początku świetnie się czuliśmy w swoim
towarzystwie, jak byśmy się znali kupę lat.
Niesamowite widoki dookoła, super towarzystwo…
W Karkonoszach można pisać piękne historie, a
nasza się już pisała (czego na dany moment nie
wiedzieliśmy). Niestety wszystko co dobre szybko
się kończy, więc po 2 dniach przyszedł czas, gdy
musiałam wrócić do Warszawy. SERCE nie sługa,
więc coś nas do siebie przyciągnęło, jakaś
niewidzialna energia i już tydzień później byłam
znowu na weekend w odwiedzinach tym razem u
Jurka. Poznawałam miasto, Karkonosze, ale
najbardziej poznawałam jego i czuliśmy obydwoje,
że trafiliśmy w końcu na właściwą osobę.
Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana! Tak że 8
miesięcy później postawiłam wszystko na jedną
kartę: zostawiłam po 7 latach pracę w warszawskim
biurze, rzuciłam wszystko i przeniosłam się w góry.
Przyznam się, że od wielu lat było to moje
marzenie. Czy byłam przerażona? Nowe miasto,
ludzie, otoczenie, nowe życie… Pewnie trochę tak,
ale ja nigdy nie bałam się zmian, a w tej sytuacji
czułam wewnętrzny spokój, który dawał mi go Jurek
swoja osobowością. W każdym bądź razie finał jak
sami wiecie i co możecie przeczytać w poprzednim
naszym artykule jest taki, że jesteśmy razem od 2
lat w Karpaczu i na dzień dzisiejszy czuję, że to
była jedna z moich najlepszych decyzji w życiu.

Od dwóch lat mieszkacie w wyjątkowym
miejscu, którego z pewnością pozazdrości Wam
nie jeden nasz klubowicz. Góry macie na
wyciągnięcie ręki, piękne wschody i zachody
słońca, jednak to nie Karkonosze, a Tatry
kochacie najbardziej. 
MAGDA: Moje pierwsze kroki w górach to właśnie
Tatry. To w nich zakochałam się jako pierwszych i
mam do nich ogromny sentyment. Ale dopiero
przystąpienie do klubu pozwoliło, abym mogła
otworzyć się również na inne pasma, które
zachwycają każdy na inny sposób. Góry to piękna
pasja, a ja uważam, że najlepsze rzeczy w życiu nie
są wcale rzeczami.
JUREK: Tatry to mój dom, a mówi się, że dom Twój
gdzie serce Twoje.
Pochodzę z Nowego Targu i już jako dziecko
stawiałem pierwsze kroki w Gorcach. Prawie co
tydzień mój tata zabierał mnie na Turbacz.  Ale tak
jak powiedziała Madzia, Korona Gór Polski daje tą
możliwość, że poznajemy inne równie piękne
miejsca, cudownych ludzi, a jak widać niektórych
nawet i na cale życie.  A jak już jesteśmy przy
historii naszej miłości, to nie może zabraknąć tego,
że to właśnie w Tatrach postanowiłem oświadczyć
się Madzi.
MAGDA: Nic nawet nie podejrzewałam, to miał być
wyjazd urodzinowy Jurka. I to ja się głowiłam nad
urodzinowymi niespodziankami, a największa
niespodzianka czekała tam właśnie na mnie!
JUREK: Tak. Madzia nic nie wiedziała. Bardzo
chciałem to połączyć z miejscem bliskiej jej sercu.
Nie ma nic piękniejszego jak spędzać czas tam,
gdzie druga osoba czuje magie bliskości z danym
miejscem.
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29 listopad 2022 roku zima w Tatrach w pełni.
Madzia uwielbia schronisko w Dolinie Pięciu
Stawów, wiec wybór noclegu był prosty. Na
szczęście udało się znaleźć wolne miejsca w
pokoju wieloosobowym. Na miejscu jednak się
okazało, że zwolniła się dwójka. Wszystko się
pięknie układało. Idealne okno pogodowe ze
słoneczkiem, pierścionek w plecaku, tysiąc myśli w
głowie i chęć idealnego momentu gdzie osoba,
którą kochasz najbardziej na świecie ma
powiedzieć upragnione TAK. W takich sytuacjach
chce się, żeby wszystko było tak jak na
romantycznych filmach.. ha ha ha… tylko tu w
górach scenariusz pisze się zazwyczaj sam.
Tak że widząc idealne warunki pogodowe, padł
pomysł na nasz kolejny ukochany zachód słońca,
tym razem na Zawracie. A, że Madzi nie trzeba
długo namawiać na takie spontaniczne wyprawy,
szybko spakowaliśmy to co potrzebne na zimowy
szlak i ruszyliśmy ze schroniska na 2159 m n.p.m.
Czas na górę był nie do opisania. Widoki,
słoneczko, zero wiatru… nie można sobie
wymarzyć lepszej pogody... Kiedy dotarliśmy na
przełęcz słońce pomału zaczynało już swój
spektakl. Madzia ustawiała statyw do robienia zdjęć
i gdy się obróciła poprosiłem ją o rękę…

MAGDA: Byłam w takim szoku, że nie widziałam
co mam zrobić. Te widoki i ta cała sytuacja - lepiej
nie mogłam sobie tego wymarzyć… Oczywiście
powiedziałam TAK!
JUREK: Schodząc już po zachodzie słońca i jako
narzeczeni, wspominaliśmy jakie to wspaniałe, że
góry towarzyszą nam w naszym życiu. Góry to taki
trochę związek, czasami są przeszkody, pod górę
nie jest lekko, ale na szczycie jest pięknie. Ważne,
żeby każdą „drogę” przejść razem trzymając się za
rękę,  a wtedy każdy zachód słońca będzie tym
pierwszym. Mnie na Zawracie spotkało to co jest
dla mnie bezcenne i życzę Wam również tej radości
i każdego dnia czerpania z miłości wszystkiego
pełnymi garściami do ostatniego promyku słońca.



Wasza historia może być inspiracją dla wielu
młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca
na ziemi. Jesteście młodzi, pełni pozytywnej
energii, zarażacie optymizmem. W Karpaczu
macie swój mały raj. 
MAGDA: Tak, Karpacz to jest taka nasza mała
kraina. Każdą wolną chwilę spędzamy na
wędrowaniu po Karkonoszach również po czeskiej
stronie. Tutaj znalazłam swój odpoczynek, ciszę i
spokój. Żyjemy na co dzień z pięknymi widokami,
które radują serce i napawają wdzięcznością za
wszystko.
Tutaj też otworzyliśmy nasz sklepik regionalny
„Górska Chata”. 
JUREK: Górska Chata to projekt pisany sercem,
pasją, to dzielenie się wszystkimi pozytywnymi
rzeczami. Śmiejemy się, że bardzo egoistycznie
prowadzimy nasz sklep, bo rzeczy które są w
sklepie, ich zapach, smak i wygląd wybieramy pod
siebie i bardzo chcemy się tym podzielić z Wami.
Nie ma tam ani jednej rzeczy z przypadku. To
rodzinne manufaktury, ludzie, którzy pomagają nam
tworzyć różne rzeczy, a projekty które mamy w
głowie przenosić na papier, drewno czy szkło.

W Waszej Górskiej Chacie nasi klubowicze są
wyjątkowo mile widziani. Sama doświadczyłam
Waszej niebywałej gościnności. Czas na
rozmowie z Wami minął nam niezwykle szybko.
JUREK: Otwierając Górską Chatę od razu
pierwszym zamierzeniem było stworzenie takiego
górskiego miejsca... Staramy się iść w kierunku
nowoczesności i tradycji.  Taki powrót do korzeni,
bliskość z naturą... Pomimo, że moje korzenie są w
Tatrach, a w sklepie mam również swoją półkę
dedykowaną z mojego regionu, to chcielibyśmy
przede wszystkim przybliżyć ludziom Karpacz,
Karkonosze i ich klimat. To miejsce, gdzie jest wiele
legend i tajemnic, miejsc, widoków jak z książek.
Chcielibyśmy, żeby zdobywanie szczytu królowej
Karkonoszy było dla każdego z Was jednoosobową
przygodą, którą będziecie bardzo mile wspominać,
a my ze swojej strony z miłą chęcią doradzimy i
pomożemy w wyborze trasy. 
W naszym sklepie mamy również pieczątkę, która
została zatwierdzona jako potwierdzenie do
książeczki, a dla posiadaczy aktualnej Karty
Klubowej 10% zniżki na zakupy. 
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Połączyła Was wspólna pasja i miłość do gór. W
naszym klubie od kilku lat w miesiącu lutym
organizowany jest Walentynkowy konkurs
fotograficzny: Zakochani w górach”. Jesteście
zwycięzcami z 2021 roku. Kto wpadł na pomysł,
aby wziąć udział w konkursie?
JUREK: Oczywiście Madzia! Ona jest kapitanem i
zapalnikiem do wielu fajnych pomysłów. Zdjęcie,
które wybraliśmy do konkursu było bardzo
wyjątkowe. Jest z trasy na Turbacz, czyli miejsca
gdzie spędziłem od dziecka bardzo dużo czasu i
mam z nim bardzo wiele ciepłych wspomnień. A
sami wiecie, że jak mamy takie miejsca to chcemy
podzielić się nimi z osobą, którą kochamy.  
MAGDA:  Zdjęcie było zrobione bardzo
spontanicznie, przez przypadkowego chłopaka,
którego spotkaliśmy na szlaku i to on zaproponował
nam zrobienie tego zdjęcia. Nie ukrywamy, że
zaskoczyła nas bardzo tak duża liczba oddanych
głosów na nasze zdjęcie. Była to dla nas ogromna
radość i wyróżnienie.

Na koniec zapytam o Wasze najbliższe plany i
marzenia, a może jakieś cenne rady dla naszych
czytelników? 
MAGDA: Każdy dzień to czas na realizowanie
siebie, poznawanie świata i spełnianie marzeń. To
one nadają kurs w kierunku tego co mamy w sercu.
Rozwijamy Górską Chatę każdego dnia. Myślimy co
jeszcze możemy zrobić, bo świat nie lubi próżni, a
stanie w miejscu to jak dwa kroki do tyłu, dlatego
też staramy się nie zwalniać tempa. Planujemy w
najbliższym czasie też kilka fajnych podróży. A przy
tym wszystkim staramy się żyć i cieszyć zwykłą
codziennością. Naszym kluczem do szczęścia jest
prostota życia dając sobie nawzajem radość,
wsparcie i wdzięczność.
JUREK: Co do rad dla czytelników: popełniajcie
błędy, żeby uczyć się na nich, niczego nie żałujcie,
bierzcie życie pełnymi garściami i piszcie piękne
historie, kierując się tylko dobrem serca. Bo to ono
jest najlepszym przewodnikiem. 
A czy jest jakiś zloty środek na miłość? Nie! I to jest
piękne. Bardzo często nie zakochujemy się w
osobie, ale w idealistycznym wyobrażeniu na jej
temat. A prawdziwy związek ma szanse przetrwać
tylko wtedy, gdy obie strony wzajemnie się
akceptują. Są w tym szczere i przede wszystkim są
sobą. Kochamy za zalety, ale jeszcze bardziej za
wady. No i bardzo ważny jest szacunek, a także
codzienna praca nad sobą, bo przecież nikt nie jest
idealny.
Ludzie i świat pełen miłości jest przyjemniejszy.
Lubimy, gdy ludzie się uśmiechają i zamiast radzić
tego Wam życzymy. 
MAGDA: Bo kochać, to nie znaczy patrzeć na
siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym
kierunku...
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Serdecznie dziękuję za rozmowę.

JPWięcej o Magdzie i Jurku przeczytać możecie w ubiegłorocznym 
czerwcowym numerze miesięcznika https://kgp.info.pl/miesiecznik/



W krainie kredki 
i pędzla
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Kasia, lat 8

To już 9 rysunek przesłany do redakcji naszej klubowej gazety. Tym razem 8 letnia Kasia narysowała dla
nas, jak pisze jej mama, sen o tatrzańskiej kozicy, którą kiedyś widziała podczas rodzinnej wycieczki w
Tatrach. Miała wtedy zaledwie 4 lata i wcale jej się góry nie podobały. Dzisiaj ma swój prawdziwy górski
plecak i 3 szczyty zdobyte do Korony Gór Polski. 

 Tatrzańska kozica ...

Redakcja

praca wykonana pastelami

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
Ostatni trekking w Starym Roku 

i pierwszy w Nowym Roku 
Pieniny 30.12.2022 - 01.01.2023

Mało brakowało, abym zrezygnował z wyjazdu w
Pieniny na przełomie starego i nowego roku.
Prognozy pogody do końca nie były jednoznaczne.
Ani to zima ani inna konkretna pora roku. Ile to razy
wydawało się, że będzie padało, wiało i że lepiej
nigdzie się nie ruszać. Wtedy sobie przypominam
tekst turystycznej piosenki:
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Ostatecznie powiedziałem sobie, że jadę. Trzy dni
trekkingu w moich ukochanych Pieninach, które tyle
razy przemierzyłem wzdłuż i wszerz i wydawało się,
że już nic szczególnego mnie nie zachwyci. 
Nic jednak bardziej złudnego - góry są
nieprzewidywalne i zawsze potrafią nas zaskoczyć,
zazwyczaj pozytywnie i zaoferować coś nowego.
Wystarczy przejść tą samą ścieżką o innej porze
roku, o innej porze dnia, przy innej pogodzie lub
chociażby pójść nią w drugą stronę, aby
doświadczyć nowych doznań i spojrzeć na
wszystko jakby od nowa. 
W drodze na Wysoką od strony wąwozu Homole
dostrzegłem nagle potężne drzewa rosnące
samotnie na rozległych polanach. Jak to możliwe,
że one tam ciągle stoją i żaden wiatr nie wyrządził
im szkody. 
Największe wrażenie zrobił jednak na mnie widok z
Wysokiej 1050 m n.p.m. (szczyt należący do KGP)
na południową stronę w kierunku Tatr. Nie będę się
rozpisywać co widziałem. Spójrzcie lepiej na zdjęcie
i na te "uczesane pola".

"Nie siedź ciągle przy oknie, 
gdy obok znów mija dzień. 

Świat za oknem w deszczu moknie, 
ale popatrz, już za chwilę słońce będzie, wiem."
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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

Do zobaczenia na szlakach!!!
Leszek Dąbrowski

Drugiego dnia już na początku szlaku z Krościenka
w kierunku Sokolicy odkryłem stojącą nad
brzegiem Dunajca kapliczkę, mimo iż nie raz
przemierzyłem tę trasę. Potem już tylko
zapierające dech w piersiach widoki z grani Pienin
czy z Trzech Koron w dół na przełom Dunajca lub
w dal na majestatyczne Tatry.
Jak to dobrze, że zostałem w tych okolicach na
trzeci dzień. Odkryłem, że Pieniny to nie tylko
Wysoka, Sokolica i Trzy Korony. Po raz pierwszy w
życiu znalazłem się w Pieninach Spiskich z
dominującą tu górą Żar 883 m n.p.m. Stąd, jak na
wyciągnięcie ręki, roztacza się wspaniały widok na
Tatry.
Pamiętaj - "Nie siedź ciągle przy oknie ..."

Przy okazji wszystkim, z którymi miałem
przyjemność spotkać się w górach i zdobywać
Koronę Gór Polski składam życzenia aktywnego
2023 roku pełnego wspaniałych wyjazdów.

Pamiętajcie, nie jedziemy w góry, by szybko
zaliczyć kolejny szczyt do Korony i przemieścić się
w pobliże następnego. Zostańmy w tych okolicach
dzień lub dwa dłużej. Może będzie warto?



Za każdym razem nagle pogoda się zmieniała i w
zasadzie mogłem podziwiać jedynie otaczające
mnie najbliższe kilkanaście metrów. Może tak po
prostu ta góra ze mną bawi się i zaprasza na
kolejną wyprawę? Niemniej jednak Śnieżka jest
moim zdaniem jedną z tych gór, które oferują
bardzo ładne widoki na szlakach podejściowych.
Nie próbowałem jeszcze podejścia od czeskiej
strony, ale jak to się mówi, wszystko jeszcze
przede mną.

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

„Kiedyś ktoś mnie zapytał: "Dlaczego chodzisz po górach?". Odpowiedziałem, że ludzi można
podzielić na dwa rodzaje: na tych, którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć, 

i na tych, którym się jej nie wytłumaczy”
 Piotr Pustelnik

Śnieżka „Królowa Karkonoszy” góra, która
pomimo wielu wypraw nigdy nie dała mi

możliwości podziwiania pięknych widoków.  

Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów,
a Śnieżka wznosi się na wysokość 

1602 m n.p.m. Choć obecnie według
oficjalnych pomiarów szczyt ten wznosi się na

wysokość 1603,30 m n.p.m.

Śnieżka to również najwyższy szczyt na
terytorium Czech, choć na przestrzeni wielu lat
trwały spory o szczyt, gdyż Czesi chcieli
przyłączyć niemalże całe pasmo Karkonoszy do
swoich granic. Ostatecznie jednak się to nie
udało, a granica została przeprowadzona przez
szczyt. Dobrze to widać na samym szczycie,
gdzie mamy zarówno po polskiej jak i po czeskiej
stronie infrastrukturę w postaci wielu budynków.
Najsłynniejszy, niestety obecnie zamknięty dla
turystów, jest oczywiście charakterystyczny
budynek obserwatorium, którego kształt
doskonale widać z położonego u stóp szczytu
Karpacza. Na samym szczycie możemy zajrzeć
do kaplicy Św. Wawrzyńca oraz do budynku
Czeskiej Poczty, gdzie można otrzymać
pieczątkę. W pobliżu znajduje się górna stacja
wyciągu prowadzącego od czeskiej strony. Tu
również można uzyskać pieczątkę, zimą ogrzać
się oraz zjeść coś z czeskiego bufetu.



Moje pierwsze udokumentowane wejście na
Śnieżkę odbyło się w sezonie zimowym, to

właśnie zima moim zdaniem oferuje
najpiękniejsze widoki ze szlaków.

Podróż zacząłem jak zawsze od wyjazdu
pociągiem z Torunia do Bydgoszczy, a następnie
z Bydgoszczy do Poznania, gdzie przesiadłem
się na pociąg do Wrocławia. We Wrocławiu
ostatnia kolejowa przesiadka na pociąg Kolei
Dolnośląskich, by dojechać do Jeleniej Góry.
Podróż tym razem nie była prosta, gdyż jak się
okazało pociąg Kochanowski z Torunia do
Bydgoszczy miał ponad 30 minut spóźnienia co
mogło skończyć się tym, że w Bydgoszczy nie
złapałbym pociągu do Wrocławia. Kolejny pociąg
jest dopiero rano.

Całe szczęście, że kilka osób również chciało
dostać się na ten pociąg, zatem Pan Kierownik
pociągu poprosił przez radio o tzw.
skomunikowanie połączenia. Chodzi o to, że jest
taka możliwość, żeby pociąg poczekał na inny
dłużej niż standardowe 10 minut. Tym razem się
udało, choć miałem już kiedyś taka przygodę,
kiedy to  nie zdążyłem na pociąg, co skończyło
się oczekiwaniem ponad czterech godzin na
możliwość wrócenia do domu. 
Nad ranem trafiłem do Jeleniej Góry, gdzie zaraz
po 10 minutach oczekiwania pod sam dworzec
podjechał autobus firmy PKS Tour Jelenia Góra,
którym przez Kowary dojechałem do Karpacza
„Biały Jar”, stąd zaplanowałem swoją wyprawę
na szczyt.
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Na niektórych bardziej odsłoniętych odcinkach
wiatr dosłownie ścinał z nóg, kilka osób schodziło
z góry, postanowili odpuścić co mnie nieco
zaniepokoiło. Mimo wszystko uznałem, że jak już
naprawdę będzie tak, że nie da się iść to też
zawrócę. Nie było tak źle i po około 30 minutach
zameldowałem się na szczycie, gdzie wiatr
dosłownie mnie przewracał – sprawdzałem
prognozy, wiatromierze pokazywały 120 km/h. 

Jadąc autobusem mogłem przyglądać się
szczytowi bez chmur i to był jedyny moment,

kiedy pogoda była w miarę ładna.

No i się zaczęło mozolne podejście pod 
szczyt przy pomocy raczków, w okularach

chroniących od wiatru 
i poziomo padającego śniegu. 

Wysiadając na przystanku skierowałem się na
czarny szlak, który prowadził przez Kopę (1367
m n.p.m.), przy niej znajduje się górna stacja
kolejki linowej. Zanim jednak tam dotarłem
zaczął padać najpierw mokry śnieg, który
utrudniał marsza, a potem bardzo gęsty śnieg.
Po podejściu na grań i połączeniu się z
czerwonym szlakiem do tego wszystkiego
doszedł jeszcze bardzo silny wiatr. W dość mało
komfortowych warunkach udało mi się dojść do
Schroniska Dom Śląski (1395 m n.p.m.). 
Ta wyprawa to czas pandemii, ale nie
obowiązywały tu jakieś mocno restrykcyjne
przepisy, zatem zatrzymałem się na kilka
dłuższych chwil w celu ogrzania się,
przesuszenia, a w zasadzie przebrania się i
przygotowania do drogi na szczyt.

Po około 45 minutach, dobrze ubrany, ruszyłem
w kierunku szczytu szlakiem czerwonym czyli
„Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej”. Biegnący
łagodniej niebieski szlak zwany „Drogą
Jubileuszową” w zimę jest zamykany ze względu
na możliwość wystąpienia lawin.

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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Droga powrotna to już zejście "po tyczkach"
szlakiem w kierunku wschodnim do czeskiego

Schroniska Jelenka.  
Tuż po zejściu ze szczytu na moment przejaśniło
się i w pięknym błękicie oglądałem szczyt
(mogłem poczekać te 25 minut). W schronisku
Jelenka przy drzwiach  zamówiłem herbatkę na
rozgrzewkę i potem już dalej do Sowiej Przełęczy
(1160 m n.p.m.). 

Kolejna wycieczka na Śnieżkę również
zimową porą z nieco innym połączeniem,

bo udało mi się bezpośrednio z Bydgoszczy
dojechać do Jeleniej Góry, skąd podobnie

autobusem spod dworca do Karpacza.

Tym razem w związku z piękną wiosenno-
zimową pogodą wybrałem dłuższą trasę
podejścia od Świątyni Wang, skąd najpierw
ruszyłem żółtym szlakiem do polany, gdzie
przywitała mnie straż parku i poprosiła o
potwierdzenie zakupu biletu upoważniającego do
wejścia na teren Karkonoskiego Parku
Narodowego. Z polany wybrałem zielony szlak,
który prowadzi w zasadzie na samą grań pasma
Karkonoszy. 
Zaplanowałem sobie taką wycieczkę, gdyż
przeczytałem o niej, że jest piękna widokowo – i
się nie zawiodłem. Od momentu wejścia na
czerwony szlak i dojściu do widoku na Wielki
Staw – coś pięknego. Dalej w kierunku szczytu
przechodzimy ponad kocioł Małego Stawu, skąd
pięknie i malowniczo prezentuje się stojące przy
nim Schronisko Samotnia. A w oddali widać
również Schronisko Strzecha Akademicka.

W zasadzie jednie szybkie zdjęcie na szczycie i
w drogę w dół, choć trochę żal, że na normalnie
zatłoczonym szczycie spotkałem raptem cztery
osoby i nie mogłem się delektować samotnością
na Śnieżce.  

Czarnym szlakiem dochodzę do Karpacza
najpierw na posiłek, a następnie na autobus do
Jeleniej Góry, skąd pociągiem „Kamieńczyk”
Przewozów Regionalnych (pociąg ten to jeden z
nielicznych pociągów tego przewoźnika, który ma
coś w rodzaju Warsu nazywa się to „Caffe
Regio”), dojechałem do Wrocławia, kolejno do
Bydgoszczy i Torunia tym samym kończąc swoją
wyprawę.
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CIEKAWOSTKA

Na Śnieżce znajduje się najwyżej położony czeski punkt pocztowy. 
Niejaki listonosz Robert Fleiß przez 37 lat codziennie znosił pocztę ze Śnieżki.

Maciej Jędrzejczak

Powrotna droga to podobnie jak zawsze
najszybciej do Jeleniej Góry, gdzie wsiadam

w pociąg do Wrocławia, następnie do
Bydgoszczy, skąd już tylko kawałek do

Torunia i domu.

Śnieżka to piękne miejsce zwłaszcza jak się uda
w końcu zobaczyć jakieś widoki ze szczytu, ale
również piękna w sezonach czy pogodzie, gdzie
na szczycie i na szlaku nie ma prawie nikogo.
Zimowe, pozasezonowe wyprawy w ten rejon z
pewnością dają taką gwarancję. Zapewne w
niedługiej przyszłości zorganizuję wyprawę po
Karkonoszach, gdzie będzie to wyprawa od
Szklarskiej Poręby lub nawet ze Świeradowa
Zdroju przechodząc przez Góry Izerskie, przez
schroniska aż do Przełęczy Okraj. Zatem do
zobaczenia na szlaku. Cześć Górom!

Nie wybrałem trasy po schroniskach i nie
żałowałem tej decyzji, widok z góry na nie był o
wiele piękniejszy. Dalej to już dobrze znana trasa
do Śląskiego Domu po pieczątkę i chwilę relaksu,
a następnie droga na szczyt. No i tu znowu jak
ogólnie pogoda była dobra tak po wejściu na
szczyt „usiadła” na nim wielka chmura, która
zasłoniła mi widoki. Zejście zaplanowałem
otwartym już szlakiem niebieskim, a następnie
czerwonym przez Symboliczny Cmentarz Ofiar
Gór, a dalej przy wodospadzie Łomniczki w dół
do Karpacza. Po drodze minąłem remontowane
schronisko Nad Łomniczką (z tego co wiem cały
czas jest nieczynne). 



Sławienko i Skopiec,
czyli ciekawostka i niespodzianka

Słoneczny letni weekend wraz z przyjaciółmi z
Raciborza spędziliśmy w Jarnołtówku, którą to
miejscowość wypoczynkową wszystkim polecam.
Niestety, nie udało mi się namówić ich do
członkostwa w naszym klubie. Pozostali wierni
Bieszczadom, gdzie  – według mnie – dotknęli
już każdego kamienia na każdej ścieżce. Na
argument jaki wpadł mi do głowy w Schronisku
pod Biskupią Kopą „mielibyście wszędzie blisko”
usłyszałem odpowiedź „wolimy Bieszczady choć
są daleko”. 
I tak zakończyłoby się nasze spotkanie, gdyby
nie pozostał mi w głowie użyty argument
„mielibyście wszędzie blisko”. I wynikające z
niego pytanie: skąd jest najbliżej na wszystkie
dwadzieścia osiem szczytów, gdzie jest
środek Korony Gór Polski?

Po zebraniu danych dotyczących współrzędnych
geograficznych wierzchołków zawartych w
maps&directions i ich weryfikacji w googlemap
(dokładność NS około 11 metrów, dokładność
WE około 7 metrów) okazuje się, że środek 28
szczytów Korony Gór Polski ma współrzędne
geograficzne N 50,1518; E 18,1091 i nie znajduje
się w górach, ale na Płaskowyżu Głubczyckim
Niziny Śląskiej (mezoregion 318.58 według
obecnej regionalizacji Polski), na wysokości
około 255 m n.p.m.

Jest to obecnie pole uprawne we wsi
Sławienko w gminie Rudnik, powiecie
raciborskim, województwie śląskim, w odległości
około 450 metrów na północ (NNE) od
skrzyżowania dróg w tej wsi, około 10 kilometrów
na północny zachód (NW) od najcenniejszego
średniowiecznego zabytku województwa
śląskiego, czyli Zamku Piastowskiego w
Raciborzu (N50,0961; E18,2206), który w swojej
tysiącletniej historii zapisał XLV spotkanie Loży
Zdobywców w październiku 2020 roku,
zapamiętane w szczególności przez troje
członków klubu mających przyjemność trudnej,
przyjaznej, burzliwej i drobiazgowej weryfikacji
przed przesympatyczną trzyosobową lożą
złożoną ze zdobywców mających wówczas
razem ponad trzydzieści tytułów zdobywcy KGP,
około 50 km na wschód (ESE) od Biskupiej
Kopy, czyli szczytu KGP położonego najbliżej
tego środka, około 235 km na południe (SSW) od
geometrycznego środka Polski (N52°06’52,21”;
E19°25’24,82” źródło Wikipedia), około 354 km
na zachód (WNW) od Tarnicy, czyli najdalej
oddalonego szczytu KGP, i bez mała 580 km na
południowy zachód (SW) od powiatów
sejnieńskiego i suwalskiego położonych wzdłuż
granicy z Litwą i oddalonych najdalej w Polsce od
tego środka. Teoretycznie środek ten wskazuje
punkt, z  którego  suma  odległości w linii  prostej
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do każdego z dwudziestu ośmiu wierzchołków
jest najmniejsza i w rzeczywistości wynosi około
4.185 km (suma odległości z Zamku
Piastowskiego w Raciborzu wynosi około 4.225
km, a z przeuroczej mazurskiej miejscowości
Sejny (N54,1067; E23,3486) wynosi około 16.370
km). Praktycznie właściwy jest wniosek, że
jeżeli bliżej tego środka mieszkasz, to
zdobywanie szczytów Korony może być
komunikacyjnie łatwiejsze. 
Wracając z wrześniowej wycieczki w Kotlinę
Kłodzką zboczyłem z głównej drogi, aby
odwiedzić wieś Sławienko i popatrzeć na okolice
środka szczytów KGP w jesiennym zachodzącym
słońcu. Podobny obraz, ale z innej pory dnia i
roku, można znaleźć w googlemaps. Raciborza –
choć blisko – niestety nie odwiedziłem, ponieważ
przyjaciele byli w tym czasie w …. pięknych,
ubranych jesiennymi barwami Bieszczadach.

Ale to nie koniec. Środek szczytów Korony Gór
Polski to ciekawostka, a przede mną – jak się
miało okazać – była jeszcze niespodzianka.
Posiadając współrzędne geograficzne szczytów
ułożyłem je od zachodu na wschód i od północy
na południe. I zdziwienie.
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Jak dotąd patrząc na mapę myślałem, a nawet
byłem przekonany, że najdalej na północ
wysuniętym szczytem Korony Gór Polski jest
najbliższa mi Łysica. Okazuje się, że błędnie
myślałem. 
Szerokość geograficzna Łysicy N 50,8916 nie
jest największa, ponieważ Skopiec ma
szerokość geograficzną N 50,9439. Czyżby ten
niepozorny Skopiec, którego zdobycie wymaga
kilku minut spaceru z najbliższego mu parkingu,
okazał się być najdalej na północ wysuniętym
szczytem Korony Gór Polski….

Nie dowierzając, sprawdziłem najszybciej jak to
możliwe, i Wikipedia to potwierdziła. Według niej
szerokość geograficzna Łysicy to N50°53’, zaś
Skopca to N50°56’. Gdyby oba te szczyty miały
tą samą długość geograficzną (czyli znajdowały
się na tym samym południku), to odległość NS
pomiędzy ich wierzchołkami wynosiłaby około 5,8
km. Na marginesie, analogicznie liczona
odległość NS pomiędzy Skopcem (N 50,9439) a
Tarnicą (N 49,0748), czyli najdalej na północ i
południe wysuniętymi szczytami KGP wynosi
około 208 km, zaś odległość WE pomiędzy
Wysoką Kopą (E 15,4203) i Tarnicą (E 22,7263),
czyli najdalej na zachód i wschód wysuniętymi
szczytami KGP, liczona wzdłuż równoleżnika N
49,9624 wynosi około 522 km.

Z położenia szczytów KGP wynikają inne
ciekawostki o których, jak się wydaje, warto
wspomnieć.
Różnica długości geograficznej (WE) Wysokiej
Kopy i Tarnicy, czyli pomiędzy najdalej na
zachód i wschód wysuniętymi szczytami KGP,
wynosząca 7,3060° powoduje przesunięcie czasu
(na przykład wschodu lub zachodu słońca)
pomiędzy nimi wynoszące nieco ponad 29 minut,
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i tyle wynosi w rzeczywistości w dniach
równonocy wiosennej i jesiennej, i jest to wartość
największa pomiędzy szczytami KGP (dla
Skopca i Tarnicy to ponad 27 minut). 
Różnica szerokości geograficznej (NS) Skopca i
Tarnicy, czyli pomiędzy najdalej na północ i
południe wysuniętymi szczytami KGP wynosząca
1,8691° powoduje różnicę długości dnia (i nocy)
pomiędzy nimi w ciągu roku wynoszącą do około
20 minut, co oznacza, że w dniu przesilenia
letniego długość dnia na Skopcu jest większa niż
na Tarnicy o około 20 minut (dla Wysokiej Kopy i
Tarnicy ta różnica wynosi około 18 minut), ale w
dniu przesilenia zimowego jest odwrotnie i
wówczas dzień na Tarnicy jest o około 20 minut
dłuższy niż na Skopcu.

Największa długość dnia na Skopcu w dniu
przesilenia letniego, która jest największą
długością dnia dla wszystkich szczytów KGP,
wynosi około 16 godzin 33 minuty, czyli dla
Tarnicy największa długość dnia wynosi około 16
godzin 13 minut, a dla pozostałych szczytów
KGP jest pomiędzy tymi liczbami zależnie od ich
szerokości geograficznej (NS). 

Analogicznie najmniejsza długość dnia na
Skopcu w dniu przesilenia zimowego, która jest
najmniejszą długością dnia dla wszystkich
szczytów KGP, wynosi około 7 godzin 55 minut,
czyli dla Tarnicy najmniejsza długość dnia wynosi
około 8 godzin 15 minut, a dla pozostałych
szczytów KGP jest pomiędzy tymi liczbami
zależnie od ich szerokości geograficznej (NS)
(największa i najmniejsza długość dnia w Polsce
to odpowiednio około 17 godzin 20 minut i około
7 godzin 10 minut na przylądku Rozewie nad
Bałtykiem).

I tak oto dwie miłe i lekkie przyjacielskie rozmowy
prowadzone latem w słonecznym Jarnołtówku do
późnych godzin nocnych, a może już wczesnych
porannych, bo gorąca lipcowa noc w miłym
towarzystwie niestety bardzo szybko mija,
okazały się być zaczątkiem ciekawostki i
niespodzianki, która zrodziła kolejne ciekawostki,
a które być może także dla Was okażą się
interesujące.

PS. Sobotnia słoneczna całodzienna lipcowa
wycieczka na Biskupią Kopę i w jej okolice
bardzo udana. Szlaki niebieski, żółty, czerwony i
zielony. Polecam.   

Robert Marzec                        
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W KLUBOWEJ
KSIĘGARNI

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



BLOGOWY KĄCIK

„Naprzeciw Tatr, między doliną nowotarską a
wężowatą kotliną Raby, wspięło się gniazdo dzikich
Gorców. Od romantycznych Pienin odciął je wartki
kamieniecki potok, a od spiskiej krainy odgraniczył
je falami bystry Dunajec. Samotnie stoją nad
wzgórzami. A wyżej jeszcze nosi głowę ociec ich
rodu, zasępiony Turbacz.”

Władysław Orkan
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Korona Gór Polski 2/28
Turbacz/Gorce

Moje historie ze szlaków i nie
tylko

Wejście rozpoczęliśmy z pętli MZK z Kowańca o
godzinie 11:00. Samochód zostawiliśmy na
parkingu przy sklepie Pan Steskal i ruszyliśmy
żółtym szlakiem przez osiedle Oleksówki obok
Bacówki Gościniec. Przy Bukowinie Miejskiej (1119 m n.p.m.) przy

złączeniu się żółtego i czarnego szlaku
wychodzimy na szerszą część szlaku i
kontynuujemy podróż żółtym szlakiem. Dochodzimy
do Wisielakówki (1208 m n.p.m.) gdzie łączy się
żółty, niebieski, zielony i czarny szlak i podążając
bez zmiany kierunku mijamy Długie Maki, „Mini
Bar”, aż dochodzimy do łuku, za którym pojawia się
Schronisko PTTK im. Władysława Orkana na
Turbaczu.



  
Łukasz Gołębiewski                        
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Wysokość: 1310 m n.p.m.
Pasmo: Gorce
Pozycja na mapie: 49°32’34.23″N 20°06’40.55″E
Pieczątka na szczycie: nie / Schronisko PTTK im. Władysława
Orkana na Turbaczu
Trasa: Szlak Żółty = Kowaniec (pętla) – TURBACZ – Kowaniec
(pętla)
Data zdobycia: 29 stycznia 2021
Czas przejścia: 8:21h (11:00 - 19:20)
Warunki pogodowe: 0°C, bez wiatru na szlaku/wiało jedynie na
szczycie, delikatne opady śniegu od Długich Młaków do szczytu
i z powrotem do Kowańca.

Stąd wchodzimy na czerwony szlak w stronę
Turbacza i po 10 minutach jesteśmy na szczycie
góry, którą chcieliśmy zdobyć. Niestety pogoda nie
pozwala nam na podziwianie panoramy Gorców,
więc robimy pamiątkowe zdjęcie przy posągu i
wracamy z powrotem do schroniska, gdzie
ogrzewamy się herbatą, jemy żurek i podbijamy
pieczątki do książeczki. 
W związku z tym, że ze schroniska ruszamy o godz.
16:30 i jest już lekki półmrok, nasze zejście odbywa
się po zmroku, odpalamy czołówki i schodzimy w
dół. Kończymy przygodę o godz. 19:20.

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B032'34.2%22N+20%C2%B006'40.6%22E/@49.5428417,20.1090752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.5428417!4d20.1112639?hl=PL


LVII Międzywyprawowa
Loża Zdobywc�w

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
w Opolu - wspomnienia kandydata na lożanta

Za nami pierwsza w tym roku, a zarazem LVII
Międzywyprawowa Loża Zdobywców. Spotkanie
weryfikacyjne odbyło się w Opolu, mieście
wojewódzkim pełnym urokliwych kamieniczek,
kościołów, mostów i pomników.
W sobotni poranek 14 stycznia 2023 roku do
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki  przyjechali
klubowicze niemalże z całej Polski. Jak zawsze nie
zabrakło rodzin z dziećmi, grup przyjaciół, a także
naszych klubowych seniorów, którzy dzielnie
przemierzają szlaki KGP będąc już na zasłużonej
emeryturze. W tym dniu oficjalny tytuł Zdobywcy
Korony Gór Polski otrzymało blisko 200 naszych
klubowiczów.
Z tego miejsca pragniemy podziękować Panu
Rafałowi Poliwodzie dyrektorowi Narodowego
Centrum Polskiej Piosenki oraz Pani Annie
Stompor kierownikowi działu organizacji imprez.
Ogromne podziękowania składamy również Panu
Jarosławowi Wasikowi dyrektorowi Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu, naszemu wieloletniemu
przyjacielowi. To już kolejny raz, gdy możemy
gościć w tak wyjątkowym miejscu jakim jest opolski
amfiteatr.
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Do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul.
Piastowskiej 14A w Opolu, zjechało łącznie z lożą i
administracją około 250 klubowiczów.
Rozpoczęcie weryfikacji odbyło się o godzinie 9:40,
zostało stworzonych dziesięć trzyosobowych
zespołów weryfikacyjnych. Posiedzenie loży
podzielono tradycyjnie na cztery oddzielne serie co
było z korzyścią dla osób weryfikowanych, gdyż
znacznie skracało czas oczekiwania na weryfikację,
a następnie na pasowanie.
Jako kandydat na lożanta, a była to moja druga
loża, miałem możliwość uczestniczenia w dwóch
zespołach weryfikacyjnych, w których pozytywnie
zweryfikowaliśmy dziewięciu kandydatów. W trakcie
weryfikacji kolejny raz mogłem zobaczyć
przepięknie przygotowane książeczki, wraz z
opowieściami zdobywania poszczególnych
szczytów. Każda z weryfikowanych osób
otrzymywała pytania dotyczące wybranych
szczytów i dzieliła się swoimi przeżyciami oraz
wiedzą na ich temat. Trwało to około 15-20 minut,
następnie kandydaci po pozytywnej weryfikacji
otrzymywali do książeczki pieczątkę o treści:
ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIE zdobycie
Korony Gór Polski.
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Wtedy widać było radość i satysfakcję na twarzy
zdobywców. Wszystko zostało potwierdzone
podpisami i pieczątkami członków Loży.
Po każdej turze krótką przemowę wygłaszał szef
klubu Łukasz Lis, który podkreślał, że nie ma
zimowej KGP, listy najmłodszego, najstarszego,
najszybszego itd., każdy członek klubu podróżuje i
zapoznaje się z pięknem przyrody, poznaje kulturę
danych regionów Polski w swoim tempie. 
Warto wspomnieć również, że zdobycie Korony Gór
Polski jest jednorazowe, tylko raz możemy
otrzymać odznakę z numerem zdobywcy oraz
legitymację zdobywcy. Wielokrotni zdobywcy
otrzymują wyłącznie pamiątkowe dyplomy. Dwóch
członków klubu zdobyło 20-krotnie koronę i jest to
maksymalna ilość oficjalnych KGP przewidzianych
przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski.
Po przemowie wyznaczeni lożanci odczytywali Rotę
Pasowania na Zdobywcę KGP i każdego zdobywcę
z osobna pasowali. Pasowani otrzymali Insygnia
Zdobywcy Korony Gór Polski, a mianowicie:
numerowaną odznakę Zdobywcy KGP, imienny
dyplom i legitymację. Wielokrotni zdobywcy
otrzymali dyplomy za kolejne prawidłowo
zweryfikowane książeczki.



Po pasowaniu w super humorach i z uśmiechami na
twarzach wykonywane były pamiątkowe wspólne
zdjęcia, po których wszyscy wychodziliśmy na
zewnątrz tworząc krąg i zgodnie z przyjętą tradycją
śpiewaliśmy pieśń klubową:

Idziemy w piękną, jasną dal
Zdobywać szczyty gór

I dumnie wznosić głowę swą
Sięgając aż do chmur (...)

Przyjazd na loże jest miejscem, w którym można z
każdym porozmawiać o swoich zainteresowaniach
górskich i nie tylko… Poznajemy tam osoby, z
którymi wymieniamy się swoją wiedzą, cennymi
wskazówkami i doświadczeniem zdobytym podczas
wędrówek. 
Dlatego gorąco zachęcam, wszystkich tych, którzy
nie zapisali się jeszcze do Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski, aby to zrobili, abyśmy mogli w
przyszłości spotkać się na weryfikacji.

Cześć Górom!
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Mariusz Kita



Już jesteśmy po pierwszym tegorocznym spotkaniu
Loży Zdobywców. Odbyło się ono w wyjątkowym
miejscu, jakim jest Narodowe Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu. To miejsce jest nam szczególnie
bliskie. Zawsze czujemy się tam, jakbyśmy
odwiedzali przyjaciół. To już 3 raz na przestrzeni 6
lat kiedy tam odbyło się klubowe spotkanie Loży
Zdobywców. 
W planach na ten rok mamy jeszcze 9-10 spotkań.
W tym HIT. Wakacyjne spotkanie lipcowe, które dla
wielu osób czekających na zdobycie Rysów od
strony słowackiej, może się okazać strzałem w
dziesiątkę. Spotkanie to przewidziane jest na 14
lipca 2023 w Tarnowskich Górach. Szczegóły będą
przedstawiane na około 2-3 miesiące przed
odbyciem się Loży Zdobywców.
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ŁuL

Najbliższy zjazd Loży to zjazd dla weryfikacji
wysyłkowych, na który zapisy zakończyły się 22
stycznia. Kolejną lożę wysyłkową będziemy
organizować już bliżej wakacji.
Nadal trwają zapisy na Lożę w Międzylesiu. W dniu
18 lutego rozpoczniemy zapisy na weryfikację
stacjonarną, którą planujemy odbyć 15 kwietnia w
Sulęcinie podczas corocznego festiwalu
podróżniczego "Tam i z Powrotem". Nie możemy
jeszcze potwierdzić, ale w marcu chcielibyśmy
uruchomić zapisy na majowe spotkanie, które
teoretycznie mogłoby się odbyć w okolicach Kielc.
W następnym numerze z pewnością potwierdzimy
lub zdementujemy tą wiadomość. Niemniej jednak
w maju lub z początkiem czerwca chcielibyśmy się
spotkać w okolicach woj. małopolskiego, a może
świętokrzyskiego. 

WWW.KGP.INFO.PL/WYDARZENIA

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ NA 

https://soksulecin.pl/tam-i-z-powrotem


Kartki z poradnika
Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem

propozycja wycieczki

34

Wizyta w Bieszczadach wielokrotnie wiąże się z
chęcią spotkania dzikich zwierząt na swoim szlaku.
Bieszczadzkie żubry są niemałą atrakcją, choć
obecnie sporo ich żyje naturalnie w lasach
Bieszczadów, to jednak ciężko je spotkać osobiście.
Na szczęście w miejscowości Muczne jest zagroda
pokazowa, w której jest szansa je zobaczyć z
bliska. Jest to niewątpliwie atrakcja dla małych i
dużych.
Warto wiedzieć, że żubry zostały sprowadzone w
Bieszczady w 1963 roku z dwóch powodów: po
pierwsze, aby te zwierzęta znowu pojawiły się w
Karpatach, a po drugie, żeby dostojnikom PRL-u i
ich gościom umożliwić polowania na „grubego
zwierza”.
W obiekcie podziwiać można żubry linii białowiesko-
kaukaskiej tzw. górskiej, pochodzące z Szwajcarii i
Francji. Zagroda zajmuję powierzchnię leśną ok. 7
ha i pozwala obserwować zwierzęta w ich
naturalnym środowisku. Teren porośnięty jest
starymi jodłami i świerkami, a przez środek
przepływa potok dostarczający żubrom wody.
Dla zwiedzających przygotowano tarasy widokowe
zapewniając możliwość obserwacji żubrów
niezależnie od pogody. Obiekt służy edukacji
przyrodniczej i jest jedną z największych atrakcji
turystycznych regionu.

Ulek w Podróży 

Czasami może się zdarzyć, że spotkamy żubry w
okolicach zagrody, które sprawiają wrażenie
"oswojonych". Warto jednak pamiętać, że NIE
WOLNO zbliżać się do nich, ani głaskać! Te
zwierzęta nie są udomowione. I choć wyglądają
łagodnie, czasem mogą pogonić.
Jeśli jednak będzie Wam mało spotkań z żubrami,
zawsze warto wybrać się na wyprawę
Bieszczadzkie Fotosafari. To wyprawa przed
wschodem słońca w teren, gdzie jest możliwość
spotkania leśnych mieszkańców.
Gwarancji nigdy nie ma, bowiem zwierzęta nie są
wabione jedzeniem, padliną.
Przy odrobinie szczęścia jest możliwość spotkania
dzikich zwierząt.
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Po długim okresie odwilży w górach ponownie pojawił się śnieg. Planowanie górskich wycieczek powinno
być poprzedzone zapoznaniem się z warunkami na szlakach. Pomocne strony to GOPR i TOPR, a także
Parków Narodowych, gdzie oprócz informacji o zamkniętych szlakach, aktualnej pogodzie są również
ostrzeżenia o stopniach zagrożenia lawinowego.
Bezpłatna aplikacja RATUNEK powinna być zainstalowana w każdym telefonie.

Nasi klubowicze Marzena i Jacek w dniu 20
stycznia 2023 roku zamontowali nową pieczątkę w
klubowej skrzyneczce na Mogielicy. Serdecznie
dziękujemy za tak szybką i sprawną akcję. 
Pieczątki na koronnych szczytach są często
niszczone, ale dzięki zaangażowaniu klubowiczów
możemy dość sprawnie uzupełniać ich braki.

Wiadomo�ci
ze szlaku

MOGIELICA

Babia G�ra

RUDAWIEC

Nasz koronny szczyt w Górach Bialskich ma
pieczątkę z nową grafiką.  W dniu 22 stycznia
2023 roku nastąpiła wymiana pieczątki. Stara
pieczątka uległa rozklejeniu i obecnie podlega
naprawie. Skrzyneczka została wysprzątana,
uzupełniono tuszownik wraz z tuszem. Dbajmy o
nasze wspólne dobro.

Przypominamy, że od 12 grudnia 2022 roku do
odwołania został zamknięty żółty szlak tzw.
Akademicka Perć. Na terenie Babiogórskiego
Parku  Narodowego obowiązuje całkowity zakaz
wprowadzania psów, a także zakaz lotu dronów.
Bilety wstępu do BgPN można zakupić przez
stronę internetową: bgpn.eparki.pl, bilet jest
imienny.



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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Redakcja

JAGODNA I SKOPIEC
Pieczątka zainstalowana w dniu 8 września 2022
roku na szczycie Jagodnej po 4 miesiącach
zaginęła. Również na Skopcu brakuje klubowej
pieczątki. W najbliższym czasie pieczątki zostaną
uzupełnione.
Lista miejsc z pieczątką potwierdzającą zdobycie
szczytu znajduje się na klubowej stronie:
https://kgp.info.pl/pieczatka-korony-gor-polski-
gdzie/

OKI��
Nadleśnictwa wydają zakazy wstępu do lasu.
Gałęzie drzew obciążone mokrym śniegiem, często
lodem pod dużym ciężarem łamią się. Podejmując
decyzję wyjścia w góry narażamy siebie na
niebezpieczeństwo. Sporo połamanych drzew
zalega na górskich szlakach, a także drogach
dojazdowych. Szczególnie trudne warunki panują w
Górach Sowich, Wałbrzyskich i Kamiennych. 



Zimowe Sudoku

Powodzenia!
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Dopasuj obrazki na planszy w taki sposób, aby
w każdym rzędzie i kolumnie dany obrazek
wystąpił tylko raz.



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

Krzyż�wka z hasłem
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Poziomo:
4. Najsłynniejszy kamień w Karkonoszach
6. Kaplica znajdująca się na szczycie Śnieżki pod wezwaniem
8. Średniowieczny naród osiadły na terenie Karkonoszy trudniący się wydobyciem minerałów
10. Forma skalna dochodząca do 25 m wysokości w Karkonoszach - niedaleko żółtego szlaku prowadzącego 
      od Świątyni WANG
11. Przełęcz oddzielająca Karkonosze od Rudaw Janowickich
12. Wybudowany w Karkonoszach zamek nawiązujący swoją nazwą do porośniętych szczytów tą rośliną

Pionowo:
1. Karkonoski szczyt wznoszący się na wysokość 1603 m n.p.m.
2. Wodospad poniżej Symbolicznego Cmentarza Ofiar Gór
3. Jaskini w Karkonoszach powstała po wybraniu pegmatytów
5. 1362 m n.p.m. drugi po Śnieżce, najbardziej znany Polakom, szczyt polskich Karkonoszy
7. Rzeka przepływająca przez Harrahov wpadająca do rzeki Izery, oddziela między innymi Śląski Grzbiet 
    Karkonoszy od Czeskiego
8. Świątynia przeniesiona z Norwegii na teren Karpacza
9. Najwyższe piętro roślinne w Karkonoszach
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ZAGADKA NUMERU
Pieczątka przy wieży na szczycie
Chełmca w Górach Wałbrzyskich

Krzyżówka z hasłem:  LAWINOWE ABC
Poziomo: 3. wiatr, 8. cebulka, 9. sonda, 10. asekuracja 11. nawis
Pionowo: 1. raki, 2. GOPR, 4. apteczka, 5. folia, 6. czekan, 7. Kalatówki

 

Wyniki konkursu 
z numeru 21/2022

Zwycięzcą losowania konkursowego 
Zagadka numeru 

zostaje:

Serdecznie gratulujemy! 
Nagrodę niespodziankę prześlemy pocztą.
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Prawidłowe odpowiedzi konkursów 
z numeru 21/2022

Świąteczne zadanie dla
prawdziwych bystrzaków

5 różnic pomiędzy obrazkami



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:

Sklep Fundacji GOPR


