
Turystyka górska -

leksykon początkującego turysty



Kto?

Pierwsze kroki na turystycznym szlaku



Gdzie?

Pierwsze kroki na turystycznym szlaku



Jak?

Pierwsze kroki na turystycznym szlaku



➢ Plecak + pokrowiec na plecak

➢ Kurtka (przeciwdeszczowa)

➢ Odpowiednie obuwie

➢ Polar, okulary przeciwsłoneczne

➢ Bielizna termoaktywna

➢ Prowiant, woda, termos 

➢ Karimata

Ekwipunek „młodego” turysty



➢ Apteczka (lub najpotrzebniejsze rzeczy jak środki przeciwbólowe, bandaże)

➢ Czapka z daszkiem

➢ Mapy turystyczne

➢ Kijki do nordic walking

➢ Scyzoryk/nóż

➢ Kompas

Ekwipunek „młodego” turysty



Przed wyruszeniem na wycieczkę, należy poszukać informacji na temat

warunków panujących w górach oraz o stanie szlaków. Na przykład czy są

suche czy mokre, błotniste, oblodzone lub zaśnieżone, jak dużo śniegu zalega,

czy któreś fragmenty nie są zamknięte z powodu remontów, powalonych drzew

lub osunięć itp., czy wybrany szlak nie jest sezonowo zamknięty?

A co z tą pogodą?



➢ Zimą koniecznie należy sprawdzić stopień zagrożenia lawinowego.

➢ Te informacje pozwolą odpowiednio zaplanować trasę i przygotować się

do wycieczki.

Warunki atmosferyczne



Morskie Oko

Przykładowe szlaki dla początkujących



Dolina Chochołowska

Przykładowe szlaki dla początkujących



Bieszczadzkie Połoniny

Przykładowe szlaki dla początkujących



Przykładowa trasa turystyczna



➢ Siwa Polana -> Polana Huciska (5 pkt)

➢ Polana Huciska -> Starobociańska Dolina (2 pkt)

➢ Starobociańska Dolina -> Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej (2 pkt) 

➢ Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej -> Starobociańska Dolina (1 pkt)

➢ Starobociańska Dolina -> Polana Huciska (2 pkt)

➢ Polana Huciska -> Siwa Polana (4 pkt)

Liczba punktów razem: 16 

Długość doliny: 10 km

Szacowany czas wycieczki:  ↑ 2:10 h, ↓ 1:45 h 

Przykładowa trasa turystyczna

z możliwością zdobycia punktów



https://www.youtube.com/watch?v=dAFI5_G8cIc

https://www.youtube.com/watch?v=-JCigEWs7L4

https://www.youtube.com/watch?v=fJT2gd503Cs

https://www.youtube.com/watch?v=dAFI5_G8cIc
https://www.youtube.com/watch?v=-JCigEWs7L4
https://www.youtube.com/watch?v=fJT2gd503Cs


➢ Zapierające dech w piersi widoki

➢ Bliskość natury, możliwość wyciszenia się

➢ Folklor i kultura ludzi z Podhala

➢ Więcej ruchu (wszędzie trzeba dojść pieszo)

➢ Satysfakcja z pokonania własnych słabości

➢ Możliwość wypoczynku niezależnie od pory roku

➢ Świeższe powietrze

➢ Wzmacnianie ciała poprzez ciągłą wędrówkę

Plusy turystyki górskiej ☺



➢ Wysokie ceny w sezonie letnim/zimowym

➢ Szybko zmieniająca się pogoda i temperatura

➢ Łatwo i szybko o kontuzję

➢ Tłumy w popularnych miejscach (np. Morskie Oko)

➢ Brak doświadczenia zwiększa ryzyko stanowienia zagrożenia dla innych

➢ Zachowanie ostrożności na szlakach/nie zbaczanie z nich z powodu

zachcianki

➢ Opłaty za wstępy do parków narodowych / krajobrazowych

Minusy turystyki górskiej 



Zagrożenia



➢ Zdobywanie odznaki odbywa się na podstawie samodzielnie prowadzonej

książeczki, według wzoru określonego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG

PTTK, w której zapisywany jest dokładny przebieg przebytych tras i punkty

należne za poszczególne odcinki.

➢ Odznakę „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do

ukończenia 7. roku życia, pozostałe po ukończeniu 7. roku życia.

➢ Zdobycie poszczególnych stopni w kategoriach „W góry”, „popularnego” i

„małych” związane jest ze zdobyciem określonej liczby punktów.

➢ Punkty przydzielane są na podstawie stanowiącej załącznik do regulaminu

odznaki punktacji górskich znakowanych szlaków turystycznych Polski.

A po podróży… satysfakcja i…?



Odznaki GOT w kolejności 

możliwej ich zdobyciu



➢ Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28

najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju.

➢ Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni

ponad 30 tysięcy metrów n.p.m.

➢ Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór

Polski, do którego należy już ponad 17 tysięcy miłośników gór.

➢ Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1000 osób.

Stowarzyszenia: 

KLUB KGP (Korony Gór Polski)



Rysy (Tatry Wysokie - 2499 m n.p.m.)

Łysica (G. Świętokrzyskie - 611,8 m n.p.m.)

Co należy zrobić, aby stać się zdobywcą?



➢ Na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Na pewno

podstawowym warunkiem jest zdobycie wszystkich 28 szczytów, a jest to nie

lada wyzwanie, ponieważ mają one łączną wysokość około 30 tysięcy

metrów.

➢ Nie jest więc to zadanie dla wygodnego turysty, który więcej czasu spędza w

restauracji, niż chodzi po szlakach.

Jak zostać zdobywcą?



➢ Koronę Polskich Gór możesz zdobyć sam/a dla siebie. Jednak wtedy Twoje

osiągnięcie nie zostanie zapisane. Nie dostaniesz także odznaczenia

przyznawanego przez Klub Zdobywców Korony Gór Polskich. Aby zostać

formalnym zdobywcą, trzeba zapisać się do niego i spełnić kilka warunków:

✓ szczyty musisz zdobyć siłą własnych mięśni (pieszo, na nartach bądź

rowerze), masz na to dowolną ilość czasu,

✓ szczyty zdobyte przed przystąpieniem do klubu nie są uwzględniane,

✓ musisz mieć co najmniej 7 lat,

Korona Polskich Gór



✓ należy wypełniać książeczkę KGP pieczątkami znajdującymi się na szczytach,

✓ wypełnioną książeczkę trzeba przesłać do Klubu

➢ To jeszcze nie wszystko. Potem czeka Cię mały sprawdzian i próba. Loża

zdobywców przeprowadzi test, po zdaniu, którego zostaniesz Zdobywcą

Korony Gór Polski!

➢ Więcej szczegółów oraz regulamin klubu znajdziesz na oficjalnej stronie:

https://kgp.info.pl/

Korona Polskich Gór

https://kgp.info.pl/


➢ W końcu, to co najważniejsze – jakie szczyty trzeba zdobyć? Zadanie nie

jest proste:

✓ Po pierwsze będziesz miał/a do pokonania wiele, bardzo wiele kilometrów

pod górę.

✓ Po drugie, wybranych gór o różnej skali trudności jest aż 28.

➢ Nie da się w końcu porównać wejścia na Rysy z przechadzką na Ślężę czy

Łysicę

Na które szczyty trzeba wejść?



➢ Pełne zestawienie wszystkich szczytów znajdziecie na oficjalnej stronie

klubu.

➢ Warto wspomnieć tylko, że będziesz miał/a do zdobycia 14 tysięczników.

➢ Brzmi może niepozornie, co to tam tysięcznik, ale wejście na Rysy (2499 m

n.p.m.), Babią Górę (1725 m n.p.m.) czy Śnieżkę (1602 m n.p.m.) wymaga

kondycji i przygotowania fizycznego.

Najważniejsze szczyty

https://kgp.info.pl/


➢ To zadanie dla wytrwałych – do zdobycia jest aż 80 szczytów na terenie całej

południowej Polski.

➢ Liczą się tutaj także masywy, a nie same pasma górskie, więc w Tatrach

trzeba wejść aż na 4 dwutysięczniki.

➢ Zdobywając tę oznakę można mieć pewność, że poznało się polskie góry od

podszewki!

➢ Na stronie http://www.ktg.wroclaw.pl/diadem.php znajdziesz listę wszystkich

szczytów do zdobycia z podziałem na regiony oraz aktualny regulamin

odznaki.

Szczyty do zdobycia w drodze po odznakę

Diadem Polskich Gór

http://www.ktg.wroclaw.pl/diadem.php


➢ Szczyty do zdobycia

✓ Lista zawiera 50 szczytów do zdobycia. Uszeregowano je ze względu na ich

wybitność, wysokość, atrakcyjność i bliskość szlaku.

✓ Najwięcej punktów w Koronie Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich

zdobyła Śnieżka w Karkonoszach – ma ich 1202.

✓ Drugie miejsce otrzymała Babia Góra w Beskidzie Żywieckim z notą 1075.

✓ Trzecie miejsce zdobyła jej sąsiadka, góra Pilsko – 752. Oczywiście

na liście znalazły się też dużo wyższe góry, takie jak Rysy

czy Krzesanica.

Jak zdobyć Koronę Najwybitniejszych 

Szczytów Gór Polskich



➢ Aby nie narażać się na kontuzje warto rozpocząć przygotowanie fizyczne

do wyprawy w góry. Dowiedz się, jak kondycyjnie przygotować się do

chodzenia po górach i na co zwracać uwagę, jeśli nieco odpuściłeś/łaś

swoje treningi.

➢ Proponuję dla Ciebie 4 proste ćwiczenia jako trening przed wycieczka w

góry, które pomogą Ci odpowiednio przygotować się na wymagające

wędrówki.

Jak trenować przed wyjazdem w góry?



1. Step-up

➢ Posiadanie elastycznych, wypracowanych ścięgien to konieczny warunek

przed wyjazdem na aktywny wypoczynek.

➢ Możesz je rozciągnąć dosłownie wszędzie. Chociażby korzystając z ławki

podczas spaceru po parku lub schodów na klatce schodowej.

➢ Step-up nie tylko wzmocni Twoje ścięgna czy pośladki, ale także poprawi

Twoją koordynację, która na pewno Ci się przyda podczas górskich

wycieczek.

➢ Trening pod góry to przede wszystkim praca nad swoimi nogami.

Jaki trening przed wyjazdem w góry 

będzie odpowiedni?



➢ Aby rozpocząć trening przed górami, stań prosto, rozgrzej ramiona poprzez

krążenia ramionami lub wymachy. Zwróć uwagę na postawę ciała – plecy

proste, brzuch wciągnięty, głowa patrząca przed siebie

➢ Gdy już wejdziesz na step postaraj się, aby Twoja noga przylegała

bezpośrednio do podłoża. Dzięki temu odciążysz kostkę. Najpierw na schodku

umieść przedstopie, później piętę

➢ Wykonaj 3 zestawy od 10-12 powtórzeń na każdą nogę

Jak ćwiczyć?



2. Ćwiczenia z piłką (fitball)

➢ Teraz troszeczkę przyjemniej. Dzięki ćwiczeniom z piłką fitness nie tylko

wzmocnisz siłę mięśni swoich nóg i ścięgien, ale także poprawisz koordynację

ruchową, realizując idealny

TRENING PRZED WYPRAWĄ W GÓRY

Jak ćwiczyć?



2. Ćwiczenia z piłką (fitball)

➢ Teraz troszeczkę przyjemniej. Dzięki ćwiczeniom z piłką fitness nie tylko

wzmocnisz siłę mięśni swoich nóg i ścięgien, ale także poprawisz koordynację

ruchową, realizując idealny trening przed wyprawą w góry:

✓ Ułóż się na piłce bokiem. Jedną rękę umieść na piłce a drugą opuść za piłką i

podeprzyj się o ziemię

✓ Unieś biodra i wyprostuj obie nogi. Pozostań w tej pozycji unosząc powoli

jedną nogę

✓ Postaraj się, aby zbytnio nie ruszać tułowiem

✓ Wykonaj 16 – 20 powtórzeń na każdą stronę

Jak ćwiczyć?



3. Side plank (deska boczna)

➢ Trening przed wyjściem w góry nie musi jedynie wzmacniać siły mięśni

nóg czy koordynację ruchową

➢ Tu wzmacniamy również siłę mięśni ramion, brzucha i kręgosłupa.

➢ Side plank to ćwiczenie, które trzeba wykonać prawidłowo bo w przeciwnym 

razie nie będzie skuteczne.

✓ Ułóż ciało w linii prostej, leżąc na jednym boku. Oprzyj ciężar ciała na jednej

ręce i jednej nodze. Drugą rękę unieś w górę dla utrzymania równowagi.

✓ Postaraj się nie trzymać bioder ani zbyt wysoko ani zbyt nisko.

✓ Pozostań w pozycji od 30-60 sekund na każdą ze stron.

Jak ćwiczyć?



4. Pompki supermana

➢ Przed planowaną całodniową wycieczką warto wykonać ćwiczenie pleców.

➢ Im lepiej je wykonasz, tym rzadziej będą Ci doskwierać bóle pleców po

całym dniu spędzonym w górach.

➢ Ten trening w góry rozwija dolną część pleców, barki oraz biodra.

✓ Połóż się prosto (leżenie przodem) na macie i lekko rozstaw nogi. Ręce

wyciągnij przed siebie. Zrelaksuj się i opuść głowę, by zrównać ją z linią

kręgosłupa.

✓ Wpuść powietrze, napnij mięśnie brzucha, równocześnie unieś ręce i nogi na

taką samą wysokość.

✓ Trzymaj taką pozycję przez chwilę. Potem opuść nogi i ręce z powrotem do

pozycji startowej

Jak ćwiczyć?



➢ Trening kondycyjny przed górami oraz wykonywanie ćwiczeń

wytrzymałościowych z pewnością pomoże ci przygotować się

do każdego sezonu

➢ Pamiętaj o tym, by wykonywać różnorodne ćwiczenia, które oddziałują na całe

ciało. Trening wytrzymałościowy w góry możesz przeprowadzić również na

siłowni, ale naciskając na ilość powtórzeń, a nie na ciężary.

➢ Lubisz biegać, pływać lub grać w tenisa? Trening kondycyjny przed

wyprawą w góry również możesz zrealizować w taki sposób!

Połącz ze sobą wszystkie 4 ćwiczenia, a z pewnością dobrze przygotujesz się

na wyprawę w bardzo krótkim czasie - Trzymamy kciuki!

Chodzenie po górach – jak się przygotować



➢ Rywalizacja i zaznaczanie osiągnięć jest bardzo motywujące. Pozwala na

pokonanie swoich słabości i barier fizycznych.

➢ Ponieważ nie ma obowiązkowej kolejności wchodzenia na szczyty, warto

zacząć od tych prostszych i znajdujących się bliżej miejsca zamieszkania,

by stopniowo porywać się na większe wyzwania.

➢ I tak po pewnym czasie można stać się wytrawnym górskim zdobywcą!

Po co to wszystko?



Do zobaczenia na górskich szlakach ☺


