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Górskimi szlakami
Korona Polski
Góry to miejsca niezwykłe. Dopiero stając 
u ich podnóży, zaczynamy doceniać potęgę 
natury. Szczególnie mocno można to odczuć 
na południu Polski, gdzie piętrzą się wysokie 
pasma Karpat i Sudetów. Jednak niższe szczyty, 
wzgórza, pagórki, wzniesienia znajdziesz we 
wszystkich regionach kraju. I choć zdobywanie 
ich często nie stanowi aż tak dużego wyzwania, 
to na pewno daje dużo satysfakcji. Poza tym 
z wielu gór roztacza się niepowtarzalny widok, 
który na długo zostanie w twojej pamięci. 

Rysy

Najwyższa góra Małopolski i Tatr jest zarazem najwyż-
szym szczytem Polski. To Rysy mierzące aż 2499 m n.p.m. 
Wejście na szczyt nie należy do łatwych zadań nawet 
dla zapalonych amatorów górskiej wspinaczki. Ci, którzy 
zdecydują się wspiąć na Rysy, mogą zobaczyć tam kozice 
i świstaki. Z wejściem na sam wierzchołek góry radzi sobie 
podobno również lis. Na Rysach występuje wiele gatun-
ków roślin alpejskich.

Góra Pomorska

Aby podziwiać piękne widoki w województwie zachod-
niopomorskim, wdrap się na Górę Pomorską w gminie Biały 
Bór. To najwyższe wzniesienie w tym regionie, które zosta-
ło sztucznie usypane z piasku po wydobyciu kruszywa mi-
neralnego. Choć wysokość góry wynosząca 245 m n.p.m. 
nie robi może oszałamiającego wrażenia, to ilość piasku, 
z którego usypano wzniesienie jest imponująca. Podobno 
leży go tu aż 8 milionów ton!

Pomorska Góra Piasku

Rysy

KORONA GÓR POLSKI

To 28 najwyższych szczytów  

wszystkich pasm górskich 

Polski, na które prowadzą 

szlaki turystyczne.
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Altana

Największą górę Mazowsza znajdziesz w  okolicach Szy-
dłowca. To Altana mierząca 408 m n.p.m. Wzniesienie 
nie jest trudne do zdobycia; na rozległą, dość płaską naj-
wyższą część prowadzą leśne ścieżki. Najwyższe miejsce 
Altany rozpoznasz po wieży przeciwpożarowej, z  której 
w gorące dni strażnicy wypatrują zarzewi groźnego ognia.

     Wieżyca

Idealnym miejscem na narty wcale nie musi 
być południe Polski. Doskonałe warunki dla 

narciarzy biegowych panują w okolicach 
najwyższej pomorskiej góry – Wieżycy. 

Śnieg utrzymuje się tutaj wyjątkowo długo. Sama Wieżyca 
mierząca 329 m n.p.m. warta jest zdobycia – na jej szczycie 
umieszczono platformę widokową, z której rozpościera się 
piękny widok na Kaszuby. 

Łysica

Mierząca 612 m n.p.m. Łysica jest najwyższym szczytem 
Gór Świętokrzyskich. Na jej wierzchołek można wejść 
dość łatwo ścieżką prowadzącą przez jodłowe i jodłowo-
-bukowe lasy, które prawie całkowicie porastają górę. Wi-
dok ze szczytu jest ograniczony, zobaczysz tu natomiast 
charakterystyczne dla Łysicy gołoborza, czyli rumowiska 
skalne. Podania mówią, że u podnóża Łysicy stała kiedyś 
pogańska świątynia. 

Platforma widokowa na Wieżycy

Panorama Kaszub z góry Wieżyca

Gołoborze na zboczu Łysicy
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Tarnica

Jeśli lubisz podziwiać piękne, rozległe widoki, koniecznie 
musisz wejść na najwyższy szczyt polskich Bieszczadów 
i województwa podkarpackiego – na Tarnicę. Góra mie-
rząca 1346 m n.p.m. uznawana jest za najbardziej atrakcyj-
ny punkt widokowy w Bieszczadach. Już podczas same-
go wspinania się na szczyt po setkach schodów można 
podziwiać wspaniałe krajobrazy. Na szczycie ustawiono 
krzyż oraz wmurowano tablicę na pamiątkę pobytu na 
Tarnicy Karola Wojtyły w 1953 roku.

Czarna Góra

Czarna Góra położona w  województwie kujawsko- 
-pomorskim jest najniższym ze szczytów korony Polski 
i mierzy jedynie 189 m n.p.m. Zapewne dlatego łatwo ją 
przeoczyć, spacerując w okolicach Kamienia Krajeńskiego. 
Jeśli chciałbyś ją zdobyć, uważnie wypatruj tablicy infor-

macyjnej, a gdy znajdziesz się już na szczycie, koniecznie 
poszukaj czarnego kamienia. Jak mówi legenda, te czarne 
talizmany pilnowane przez leśne skrzaty przynoszą szczę-
ście dobrym ludziom.

Śnieżka

Najwyższą górą Karkonoszy, która na leży zarówno do 
Korony Gór Polski, jak i  do Korony Europy, jest Śnież-
ka o  wysokości 1603 m n.p.m. Widać ją doskonale, bo 
znacznie góruje nad okolicą. Śnieżka znajduje się na gra-
nicy polsko-czeskiej, południowa część góry nie należy 
już do naszego kraju. Jeśli zdecydujesz się wejść na tę 
najwyższą górę Dolnego Śląska, przygotuj się na porywy 
silnego wiatru, które występują tu bardzo często, zwłasz-
cza w okresie zimowym. Gdy znajdziesz się już na szczy-
cie, zobaczysz z bliska obserwatorium meteorologiczne, 
którego kształt przypominający statek kosmitów zapew-
ne na długo zapamiętasz. 

Obserwatorium meteorologiczne  
na szczycie Śnieżki

Panorama Karkonoszy z widokiem na śnieżkę

Tarnica
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Biskupia Kopa

Na najwyższą górę województwa opolskiego warto się 
wdrapać, aby stanąć na granicy polsko-czeskiej. Biskupia 
Kopa leżąca w Górach Opawskich ma 890 m n.p.m. i naj-
wyższy punkt góry znajduje się po stronie czeskiej. Tutaj też 
można wspiąć się na kamienną wieżę widokową, z której 
roztacza się piękny widok na Masyw Śnieżnika i Góry Złote.

Kobyla Góra

Najwyższą górę Wielkopolski znajdziesz w paśmie Wzgórz 
Ostrzeszowskich w gminie Kobyla Góra. Wzniesienie nosi 
zresztą taką samą nazwę i  ma wysokość 284 m n.p.m. 
W 1999 roku na szczycie Kobylej Góry stanął dwudziesto-
metrowy Krzyż Wielkopolski, pomnik przełomu tysiącle-
ci. Sześć lat później postawiono tu również dzwonnicę 
z dzwonem Jana Pawła II.

Pilsko

W województwie śląskim najwyżej nad otoczenie wzno-
si się Pilsko mierzące 1557 m n.p.m. Przez grzbiet góry 
przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Dział 
Wodny, co oznacza, że rzeki po jego północnej stronie 
płyną do Morza Bałtyckiego, a te po południowej – do 
Morza Czarnego. Na szczycie Pilska po stronie słowackiej 
znajduje się krzyż i ołtarz, na którym co roku w lipcu od-
prawiana jest msza.

Góry Opawskie

Pilsko

Wieża na Biskupiej Kopie


