
Kronika „SKALNIKA”
2017 rok

styczeń, 14 – 15, Góry Bystrzyckie
wschód słońca 7:40, zachód 15:53
1.dzień
słońce za chmurami, śnieg, ok. -1ºC
dystans - 13 km; czas – 5:30
Polanica-Zdrój, Pod Garncarzem 400 m n.p.m. – [ostro pod górę; prószy, miejscami śnieg po kolana,
nieprzetarty szlak] Wolarz 852/857 m n.p.m. - zejście do drogi do Bobrownik [stromo, potem
prosta droga między polami; konie huculskie] – Stare Bobrowniki 555 m n.p.m. - Dom
Wycieczkowy PTTK Pod Muflonem 690 m n.p.m .[przestronna jadalnia, sympatyczna i pomocna
obsługa, dobre jedzenie]; panowie schodzą do busa po bagaże, a potem ostro pod górę :)
otwarte posiedzenie Zarządu – „plan jazdy” na sezon 2017
2.dzień
zimowa aura; wietrznie, pochmurno, ok. -1ºC [odczuwalnie niższa]
dystans - 10 km; czas – 3:30
Przełęcz Spalona Schronisko PTTK Jagodna 812 m n.p.m. [biało; mnóstwo śniegu i narciarzy
biegowych] – Jagodna 985 m n.p.m. [miejscami przecieramy szlak] – Jagodna pn – obiad w
schronisku [dużo, dużo turystów; za oknami śnieżyca]
godz. 15.30 – czas na odjazd, tymczasem kierowca pali sprzęgło!
*szybka akcja: przejazd taksówkami do Bystrzycy Kłodzkiej [pierwsza grupa ma okazję zwiedzić
miasteczko z XIII/XIV w.] - pociągiem do Wrocławia [peron Cybulskiego] - pociągiem do Gliwic;
jest godz. 23.00... :))

luty, 18, Beskid Makowski
wschód słońca 6:47, zachód 16:54
sporo śniegu, o którym nie ma mowy w mieście; pochmurnie, ok. +2ºC
dystans - 17 km; czas – 6:15
Koszarawa 560 m n.p.m. [na szlaku brak mostku, trzeba przeskoczyć przez rzekę Koszarawę...] -
[ostro pod górę; mgliście] Chatka na Lasku, inaczej Studenckie Schronisko Turystyczne Lasek,
inaczej Chatka Elektryków 750 m n.p.m. [miło, ciepło, ciasno, mnóstwo turystów; gospodarz
mieszka tu na stałe] – Lasek / Łosek 868 m n.p.m. [brak oznaczenia! Może to „ten” kopczyk?] –
zejście do Przyborowa – pod górę: kaplica Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z 1946 r. ze
źródłem; dalej wiata i dobry punkt widokowy] – zejście do wsi Krzyżowa – Korbielów [posiłek w
karczmie Smrk; dużo ludzi]

marzec, 18, Beskid Wyspowy
wschód słońca 5:44, zachód 17:45
deszczowo, wietrznie, ok.+4ºC
dystans - 22 km 230 m; czas – 7:30; grupa kursantów na przewodników
Tęgoborze, Przeł. św. Justa 400 m n.p.m. [kapliczka, kościółek,panorama na Jezioro Rożnowskie;
najpierw wśród pól, potem 2 godziny asfaltem] – Rojówka - Babia Góra! 728 m n.p.m. – [błoto,
śnieg; przed szczytem drewniana wieża i wiata – odpoczynek] Jaworz 921 m n.p.m. - Sałasz 909
m n.p.m. - Sałasz Zachodni 861 m n.p.m. - [przecinamy stok narciarski na Łysą Górę! 781 m
n.p.m.] Miejska Góra, tzw. Chłopska Góra 716 m n.p.m. [z ogromnym krzyżem i pięknym
widokiem na okolicę; błoto] – Limanowa 407 m n.p.m. [brak czasu na posiłek]



kwiecień, 22 – 23, Gorce i Pieniny
wschód słońca 5:25, zachód 19:45
1.dzień
deszczowo, wietrznie, ok.+3ºC
dystans - 22 km; czas – 8:25
Szlembark-kościół – [wśród pól; pasy śniegu; mgliście] Kudów 1000 m n.p.m. – Runek 1005 m
n.p.m. – Polany: Jachymwka, Kudowska 1025 m n.p.m.,Morgi, Jaworzyna Ochotnicka 1050 m
n.p.m. [ostro pod górę] Lubań 1211 m n.p.m. [piękna, „zmrożona” wieża widokowa; zimno,
wietrznie]- zejście przez bazę na Lubaniu – Kluszkowce-stacja narciarska [na górę Wdżar 767 m
n.p.m.]; potem pieszo przez więś [w pensjonacie ciepło, przytulnie, pyszne jedzonko, sauna]
2.dzień
śnieg/słońce, zimny wiatr, ślisko;, ok.+1ºC
dystans - 14 km; czas - 4:50
Czorsztyn – [mijamy bacówkę, info.o wypasie owiec; słońce, śnieg, wiatr, deszcz...; wśród pól;
widać zamki w Czorsztynie i Niedzicy] Majerz 689 m n.p.m. [taki „płaski” szczyt, właściwie trudno
go zauważyć– Przeł.Osice – Przeł Trzy Kopce - Przeł. Szopka/Chwała Bogu 779 m n.p.m. [ławki,
postój; nagły atak śnieżycy] – [ostro pod górę; szlak bardzo oblodzony] Trzy Korony 982 m n.p.m.
[wiatr; niekorzystne warunki, więc rezygnujemy z wejścia na Sokolicę] – Krościenko nad
Dunajcem [obiad w karczmie; za oknem na zmianę słońce i śnieżyca...]

maj, 20, Beskid Śląsko-Morawski
wschód słońca 4:34, zachód 20:31
chmury, wiatr,+12ºC
dystans - 23 km; czas – 8:00
Horni Lomna – [szlak wiedzie lasem, lekko pod górę] – Kyčmol 630 m n.p.m. - Pod Burkovym
Vrchem 970 m n.p.m. - biwak: Muřinkovy Vrch 940 m n.p.m.; kapliczka, ławki [zimno,
wietrznie] –[skałki; mgła, a raczej chmury] Velky Polom 1067 m n.p.m. - Hotel Tetrev: czeskie
piwo; malutka wieża widokowa całkowicie zabudowana – Kastelky 930 m n.p.m. - horska chata
Skalka 910 m n.p.m.[prawie schronisko; posiłek] – [bardzo wietrznie i mgliście] Zuzanna u Chaty
580 m n.p.m. - Mosty u Jablunkova

czerwiec, 23 – 25, Mała Fatra*osobny artykuł *
wschód słońca 4:15, zachód 21:01
2.dzień
Stara Dolina – Baraniaki-górna stacja kolejki – Snilovske Sedlo – Chleb 1647 m n.p.m. – Stoh
1607 m n.p.m. – Stefanova
3.dzień
Stefanova – Sedlo Medzirozsutce – Velky Rozsutec 1609 m n.p.m. – Sedlo Vrch Podziar -
Stefanova

lipiec, 15, Beskid Żywiecki
wschód słońca 4:32, zachód 20:51
chmury/deszcz/przejaśnienia; +16ºC
dystans - 21 km; czas – 9:00
Rycerka Górna Kolonia 650 m n.p.m. – schronisko PTTK Przegibek 1000 m n.p.m.[miłe miejsce,
dobry sernik i koktajl] – [droga widzie lasem; opady gradu; potem piękne widoki i słońce]
schronisko PTTKWielka Racza [czas na ciepły posiłek] – Wielka Racza 1236 m n.p.m.
[niewysoki punkt widokowy; dostrzegamy m.in. Małą Fatrę ] – Rycerka górna Kolonia



sierpień, 2 – 6, Tatry Słowackie
wschód słońca 4:58, zachód 20:19
średnia temperatura powietrza: +24ºC
1.dzień
Strbske pleso – Furkotna Dolina – Jamske Pleso – Krivan 2494 m n.p.m.– Koprova Dolina Razc.
pod Grunikom – Tri Studnicky
2.dzień, Słowacki Raj
Podlesok – Klastorska roklina, ustie – Klastorisko – Nad Kyselo – Oborovosky – Kysel – Velky
Kysel – Biskupske Chyzyky – Mala Polana - Podlesko
3.dzień
Strbske Pleso – Razcestie Tigan – Popradske Pleso -Mengusovska Dolina – schr. Pod Rysami –
Rysy 2503 m n.p.m.– schr. Pod Rysami – Mengusovska Dolina – Popradske Pleso
4.dzień, Wodospad Zimnej Wody
Stray Smokovec – Hrebieniok – Razcestie U Rainerovej Chaty – Zamovskeho Chaty – Skalnata
Chata – Stanica start – Tatranska Lomnica
5.dzień
Strbske Pleso – schronisko pod Soliskom – Predne Solisko 2093 m n.p.m.– schr. Pod Soliskom -
Strbske Pleso


