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Mount Everest to najwyższa góra świata
FOT. EWA KOZIOŁ
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Wy żej, szyb ciej,
ory gi nal niej
George Mallory zapytany, po co próbuje wejść na Mount Everest,
odpowiedział „Bo jest”. Jednak z czasem wspinaczom sama obecność
szczytów przestała wystarczać. Zaczęło liczyć się nie tylko to, czy się go
zdobyło, ale to, czy udało się to zrobić przed wszystkimi innymi, nową
trasą lub w rekordowym czasie. Alpiniści i zwykli miłośnicy gór zaczęli
bowiem stawiać przed sobą nowe cele – czasem bardzo ambitne,
czasem mniej, ale zawsze ciekawe.
Andrzej Bazylczuk
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N
ie ule ga wąt pli wo ści, że
naj bar dziej pre sti żo wym
gór skim wy czy nem jest
zdo by cie wszyst kich 14
ośmio ty sięcz ni ków, a tym

sa mym skom ple to wa nie Ko ro ny Hi ma -
la jów i Ka ra ko rum. Pierw szy do ko nał te -
go w 1986 ro ku Re in hold Mes sner. Rok
póź niej na li ście po ja wi ło się ko lej ne na -
zwi sko – Je rze go Ku kucz ki. Przy tym Po -
la ko wi po ko na nie wszyst kich naj wyż -
szych szczy tów za ję ło osiem lat, czy li
o po ło wę mniej niż Wło cho wi. Świa to -
we me dia spe ku lo wa ły na wet, czy Po la -
ko wi nie uda się do go nić Ty rol czy ka
w wy ści gu po Ko ro nę. Ku kucz ka przy go -
dę z ośmio ty sięcz ni ka mi za czy nał w ro -
ku 1979, gdy Mes sner miał ich na kon -
cie już pięć. Po lak na rzu cił nie sa mo wi -
te tem po i w cią gu sied miu mie się cy
(sty czeń – li piec 1986) swą Ko ro nę uzu -
peł nił aż o pięć dia men tów. W kre owa -
nym głów nie przez me dia wy ści gu
Włoch nie dał się jed nak po ko nać. 

– Nie je steś dru gi. Je steś wiel ki – de pe -
szę ta kiej tre ści wy słał Mes sner Ku kucz -
ce, gdy ten zdo był Ko ro nę. Po la ka chy ba
jed nak do koń ca to nie prze ko na ło. 

– Czy kto kol wiek pa mię ta na zwi sko
wspi na cza, któ ry wszedł na Eve rest
po zdo byw cach Hil la rym i Ten zin gu? 
– ko men to wał swój wy czyn. 

Obu pierw szym zdo byw com Ko ro ny
Hi ma la jów za ich osią gnię cie przy zna -
no na igrzy skach w Cal ga ry w 1988 ro -
ku srebr ne me da le olim pij skie. Po lak po -
twier dził, że w dro dze po Ko ro nę spor -
to wa ry wa li za cja by ła dla nie go waż na. 

– Gdy by jej za bra kło, być mo że w ogó -
le bym się nie wspi nał – mó wił. 

Na trze cią oso bę, któ ra od wie dzi ła
szczy ty wszyst kich ośmio ty sięcz ni ków,
trze ba by ło cze kać aż do 1995 ro ku, gdy
do ko nał te go Szwaj car Er hard Lo re tan.
Do te raz wy czyn ten po wtó rzy ło czter -
na stu wspi na czy. W tym Krzysz tof Wie -
lic ki, któ ry Ko ro nę skom ple to wał ja ko
pią ty – w 1996 ro ku. 

– To ta ki wy pa dek przy pra cy. Ni gdy
nie wspi na łem się, że by zdo być Ko ro nę
Hi ma la jów. I to nie jest czy sta kur tu azja.
Nie są dzę, że by więk szość wspi na czy
o tym my śla ła – oce nia wy ścig Krzysz tof
Wie lic ki. – Je śli czło wiek wspi nał się
na jed ną gó rę, to po tem je chał na dru gą,

trze cią i tak da lej… W mo im przy pad ku
to do pie ro po dzie sią tym wierz choł ku
po my śla łem, że mo że by to wresz cie za -
koń czyć. Bo lu dzie wciąż mnie py ta li
o tę Ko ro nę. Na pew no za cza sów Ku -
kucz ki i Mes sne ra by ła ry wa li za cja,
w któ rą obaj się wcią gnę li, ale za raz
po wej ściu Mes sne ra zro bi ło się ci cho. 

Dzie wiąt ka z Ko ro ny Zie mi
Prost szym, ale zde cy do wa nie bar dziej
róż no rod nym wy czy nem jest za li cze nie
Ko ro ny Zie mi, czy li naj wyż szych szczy -
tów po szcze gól nych kon ty nen tów. To,
ja kie gó ry po win ny być bra ne pod uwa -
gę, bu dzi jed nak pew ne kon tro wer sje.
W 1986 ro ku Ko ro nę Zie mi ja ko pierw -

szy zdo był Ame ry ka nin Ri chard Bass,
któ ry wszedł na Mt. Vin son (An tark ty -
da), Mo unt Eve rest (Azja), Acon ca guę
(Ame ry ka Po łu dnio wa), Mo unt McKin -
ley (Ame ry ka Pół noc na), Ki li man dża ro
(Afry ka), Mont Blanc (Eu ro pa) i Gó rę Ko -
ściusz ki (Au stra lia). Je go wy czyn zo stał
jed nak po dda ny w wąt pli wość przez Re -
in hol da Mes sne ra, któ ry stwier dził, że
Gó ra Ko ściusz ki to nie wy zwa nie i Oce -
ania po win na być re pre zen to wa na przez
le żą cy na No wej Gwi nei szczyt Puncak
Jaya (4884 m n.p.m.). Pierw szy kom plet
wierz choł ków ze „sko ry go wa nej li sty
Bas sa” za li czył w ma ju 1986 ro ku Ka na -
dyj czyk Pat Mor row. Sie dem mie się cy
póź niej to sa mo uczy nił Mes sner. 

Ko lej ną wąt pli wość do ty czą cą te go, co
trze ba zro bić, że by zdo być Ko ro nę Zie -
mi, bu dzi kwe stia eu ro pej skie go szczy -
tu. Je śli bo wiem za li czyć kau ka ski El -
brus do Sta re go Kon ty nen tu, to wy pie ra
on z li sty Mont Blanc. Dla te go też naj -
bez piecz niej jest wejść nie na sie dem,
a na dzie więć szczy tów. Zro bi ła tak
mniej wię cej jed na trze cia z nie mal
dwu stu osób, któ re mie nią się zdo byw -
ca mi Ko ro ny Zie mi. Na le żą do nich Le -
szek Ci chy, któ ry skom ple to wał ją
w 1999 ro ku, i An na Czer wiń ska. Ona
do ko na ła te go kil ka mie się cy póź niej. 

– Je śli ktoś ro bi Ko ro nę Zie mi sa mo -
dziel nie, sam o wszyst kim de cy du je
i wszyst ko or ga ni zu je, ma to swo ją war -
tość. Więk szą niż wzię cie udzia łu w wy -
pra wie na ośmio ty sięcz nik, gdzie Szer po -
wie wnio są sprzęt i po mo gą. Dla te go mo -
ja Ko ro na Zie mi, cał ko wi cie prze ze mnie
sfi nan so wa na, bez żad nych spon so rów
i agen cji, do dziś da je mi bar dzo du żo sa -
tys fak cji – wspo mi na An na Czer wiń ska. 

Ko lej ne na zwi ska na li stę pol skich
zdo byw ców Ko ro ny Zie mi do pi sa no 18
stycz nia 2008 ro ku, gdy na Mt. Vin son
sta nę li To masz Ko biel ski, Ja nusz Adam -
ski i Bo gu sław Ogrod nik. 

– Ja ko za le d wie trze cia w hi sto rii pol -
skie go al pi ni zmu eki pa skom ple to wa li -
śmy wszyst kie szczy ty! Do dat ko wo ma -
my dwa pry wat ne, ma lut kie suk ce sy:
Bo guś Ogrod nik zdo był Ko ro nę w cza sie
naj krót szym z Po la ków, a mnie uda ło się
zo stać do tych czas naj młod szym Po la -
kiem, któ ry sta nął na wszyst kich naj -
wyż szych szczy tach sied miu kon ty nen -
tów – re la cjo no wał To masz Ko biel ski. 

W trak cie zbie ra nia ko lej nych dia men -
tów do Ko ro ny jest obec nie Agniesz ka
Kie la -Pa łys, któ ra wraz z mę żem re ali zu -

Po co nam re kor dy?
Dr Ja kub Isań ski
Za kład So cjo lo gii Kul tu ry 
i Cy wi li za cji Współ cze snej
w In sty tu cie So cjo lo gii UAM w Po zna niu

Chodzi o rywalizację i chęć bycia lepszym, nie tylko od „samego siebie”, ale także od innych. 
Być może jest to również związane z większą czytelnością tego dość mało widowiskowego sportu.
Samo pokonywanie dróg odbywa się najczęściej bez widowni i trudno jest potem zaprezentować to
ewentualnej publiczności. Dodanie elementu rywalizacji z innymi wspinaczami czyni to zajęcie
bardziej widowiskowym i emocjonującym dla widzów. Dobrze widać to na przykładzie pokazywanych
w telewizji wyścigów po sztucznych lodospadach, gdzie obok siebie wspinają i ścigają się dwie osoby.
Taki sprint do góry jest dopingowany przez siedzących pod ścianą widzów. Swoje uzasadnienie może
mieć nie tylko bycie pierwszym czy zrobienie czegoś najszybciej, ale także znalezienie się w grupie
osób, które sprostały jakiemuś nietypowemu zadaniu. Każde postawienie określonego celu pomaga
w jego realizacji, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie on ani zbyt trudny, ani zbyt łatwy. Zdaje
się, że zdobywanie różnych Koron jest dość czytelnym przykładem, a przy tym znacznie łatwiejszym
do osiągnięcia niż jeszcze kilkanaście lat temu. Na przykład – szczyty z Korony Ziemi zaczynają coraz
bardziej funkcjonować jako turystyczne atrakcje, z całą infrastrukturą, hotelami i drogami
dojazdowymi, coraz dokładniejszymi mapami i opisami w przewodnikach, galeriami zdjęć dostępnych
w internecie etc. Przekonuje nas o tym nawet jedna z telewizyjnych reklam, gdzie w zdobyciu
najwyższego szczytu na Ziemi „pomaga” bohaterce lek dostępny w każdej aptece.

Chodzi o rywalizację i chęć bycia lepszym, 
nie tylko od „samego siebie”, ale także od innych
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je pro jekt „7sum mits”. Do „szczę śli wej
dzie wiąt ki” ostat niej na ra zie Po lce
na Eve re ście bra ku je jesz cze szczy tu
na An tark ty dzie i obu w Au stra lii i Oce -
anii. Z do koń cze nia te go wy zwa nia nie
re zy gnu je też Mar ty na Woj cie chow ska.

– Jest wie le in nych wy zwań niż Ko ro -
na Zie mi, któ re wy da ją się bar dziej war -
to ścio we. Ale jak już za czę łam ten pro -
jekt, to pew nie go do koń czę. Jak się po -
wie dzia ło „a”, to trze ba po wie dzieć „b” –
pod kre śla Mar ty na Woj cie chow ska, któ -
ra 2 stycz nia 2009 ro ku sta nę ła na szczy -
cie Vin so na (4897 m n.p.m.). Tym sa mym
do za mknię cia pro jek tu po zo stał jej tyl ko
Pun cak Jaya (4884 m n.p.m.), szczyt le -
żą cy w No wej Gwi nei.

Dru gi też mo że być wy jąt ko wy
Ko ro ny Hi ma la jów i Zie mi to jed nak nie
wszyst ko. Hi ma la iści i po dróż ni cy szu -
ka ją no wych po my słów na nie ty po we
gór skie pro jek ty. Czę sto są one nie zwy -
kle ory gi nal ne, jak na przy kład Three
Po les Chal len ge, czy li Wy zwa nie Trzech
Bie gu nów, do któ re go za li cze nia trze ba
zdo być Bie gu ny Pół noc ny i Po łu dnio wy
oraz spraw dzić, co sły chać na szczy cie
Eve re stu. Pierw szy do ko nał te go w 1994
ro ku nor we ski po dróż nik Er ling Kag ge.
Pierw szą ko bie tą, któ rej się to uda ło, by -
ła miesz ka ją ca w No wym Jor ku Szwed -
ka Ti na Sjögren, na to miast re kord szyb -
ko ści na le ży do Ad ria na Hay esa i wy no -
si 19 mie się cy. 

Jesz cze trud niej jest za li czyć Wiel ki
Szlem Od kryw ców (Explo rers Grand
Slam), czy li Bie gu ny okra szo ne Ko ro ną
Zie mi. W 1998 ro ku pierw szą oso bą,
któ rej się to uda ło, zo stał An glik Da vid
Hem ple man -Adams. W 2005 ro ku Ko re -
ań czyk Park Young Se ok do rzu cił do te -
go jesz cze kom plet ośmio ty sięcz ni ków,
dzię ki cze mu po wstał Wiel ki Szlem
Praw dzi wych Po szu ki wa czy Przy gód
(True Ad ven tu rers' Grand Slam).

Sto sun ko wo ma ło zna nym z gór skich
wy zwań jest Ko ron ka Zie mi, czy li po ko -
na nie dru gich co do wy so ko ści sa mo -
dziel nych szczy tów po szcze gól nych kon -
ty nen tów. W tym wy pad ku Afry kę re pre -
zen tu je Gó ra Ke nia (5199 m n.p.m.), An -
tark ty dę Mo unt Ty ree (4969 m n.p.m.),
Azję K2 (8611 m n.p.m.), Ame ry kę Pół -
noc ną Mo unt Lo gan (5959 m n.p.m.),
a Po łu dnio wą – Ojos del Sa la do (6885 m
n.p.m.). Jej pierw szy mi zdo byw ca mi są
Po la cy: Jan Al fred Szcze pań ski i Ju styn
Wojsz nis, któ rzy do ko na li te go 26 lu te -
go 1937 ro ku. Tra dy cyj nie w przy pad ku
Eu ro py i Au stra lii po ja wia ją się pro ble my,
bo je śli przy jąć li stę Bas sa, w Eu ro pie
trze ba za li czyć Du fo ur spit ze (4634 m

n.p.m.), a w Au stra lii Mo unt Town send
(2209 m n.p.m.). Więk szym wy zwa niem
jest jed nak zmie rze nie się od po wied nio
z Dykh -Tau (5205 m n.p.m.) i Ngga Pu lu
(4862 m n.p.m.). Sens te go, po co w ogó -
le za wra cać so bie gło wę mie rze niem się
z czymś, co jest dru gie, tłu ma czył ame ry -
kań ski wspi nacz i pi sarz Jon Kra kau er
w wy da nej w 1996 ro ku książ ce „In to
Thin Air”. We dług nie go „dru gie szczy ty”
są po pro stu trud niej sze. Trud no się z nim
spie rać, zwłasz cza w od nie sie niu do K2. 

Pol ska spe cjal ność
Ko lej nym po my słem na zro bie nie cze goś
wy jąt ko we go jest za li cze nie Ko ro ny i Ko -
ron ki Gór Wul ka nicz nych, czy li od po -
wied nio wej ście na naj wyż sze i dru gie
pod wzglę dem wy so ko ści szczy ty po cho -
dze nia wul ka nicz ne go na po szcze gól nych
kon ty nen tach. Swo je trzy gro sze w dzie -
dzi nie two rze nia nie co dzien nych wy -

zwań do rzu ci li tak że Po la cy. Mię dzy in ny -
mi Piotr Pu stel nik, któ ry pla no wał w 2005
ro ku ukoń czyć pro jekt „Trzy Ko ro ny”, czy -
li ja ko pierw szy czło wiek za li czyć Ko ro nę
Hi ma la jów i Ka ra ko rum oraz Ko ro nę i Ko -
ron kę Zie mi. Do tego wyczynu bra ku je
mu mię dzy in ny mi ostat nie go z ośmio ty -
sięcz ni ków – An na pur ny, z któ rą po je dyn -
ko wał się już czte ry ra zy.

Ko lej ny spo sób na za pi sa nie się w gór -
skich an na łach nie wy ma ga śmi ga nia
po róż nych kon ty nen tach, jed nak za zwy -
czaj jest o wie le trud niej szy niż kom ple -
to wa nie Ko ron. Cho dzi mia no wi cie
o pierw sze wej ście na szczyt. Czło wiek
sta nął już na każ dym ośmio ty sięcz ni ku,
ale wciąż po zo sta ją do wy zna cze nia no -
we tra sy, do po bi cia re kor dy cza so we oraz
do za li cze nia wej ścia zi mo we. Te ostat nie
sta ły się praw dzi wą spe cjal no ścią Po la -
ków, gdyż aż na ośmiu z naj wyż szych gór
świa ta sta wa li oni zi mą ja ko pierw si:

Krzysztof Wielicki Koronę Himalajów skompletował jako piąty na świecie – w 1996 roku
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na Kan czen dzon dze (1986 r. – Je rzy Ku -
kucz ka i Krzysz tof Wie lic ki), Lhot se
(1988  r. – Wie lic ki), Cho Oyu (1985 r. 
– Ma ciej Ber be ka i Ma ciej Paw li kow ski),
Dhau la gi ri (1985 r. – Ku kucz ka i An drzej
Czok), Ma na slu (1984 r. – Ber be ka i Ry -
szard Gra jew ski), An na pur nie (1987 r. 
– Ku kucz ka i Ar tur Haj zer), Shi sha Pang -
mie (2005 r. – Piotr Mo raw ski) i Mo unt
Eve re ście (Wie lic ki i Le szek Ci chy). Dzię -
ki te mu ostat nie mu wy czy no wi do Po la -
ków od 17 lu te go 1980 ro ku na le ży świa -
to wy re kord wy so ko ści w al pi ni zmie zi -
mo wym. I nie zo sta nie on po bi ty, o ile ja -
kiś szczyt nie za cznie na gle ro snąć. 

– W zi mo wej wspi nacz ce ja ko Po la cy
ma my wiel kie osią gnię cia i to na praw -
dę po tra fi my. Ale są też in ne spo so by
eks plo ra cji. Moż na się wspi nać sa mot -
nie, od kry wać nie zna ne tra wer sy, że by
o sze ściu - czy sied mio ty sięcz ni kach już
nie wspo mi nać – oce nia Krzysz tof Wie -
lic ki. 

Re kor dy dla każ de go
Cie ka we wy zwa nia przed so bą mo gą po -
sta wić tak że ci, któ rzy nie ma ją cza su,
pie nię dzy czy ocho ty prze mie rzać ty się -
cy ki lo me trów. W 1997 ro ku z ini cja ty wy
Mar ka Więc kow skie go i Woj cie cha Le -
wan dow skie go po wsta ła Ko ro na Gór Pol -
ski (KGP), któ rą za pre zen to wa no na ła -
mach mie sięcz ni ka „Po znaj Swój Kraj”.
Za li cza ne są do niej naj wyż sze szczy ty
każ de go z pol skich pasm, o ile pro wa dzi
na nie zna ko wa ny szlak tu ry stycz ny. Naj -
wyż szy z nich to oczy wi ście ta trzań skie
Ry sy (2499 m n.p.m.), naj niż szy zaś to

po ło żo na w Gó rach Świę to krzy skich Ły -
si ca (612 m n.p.m.). Idea mia ła od cią żyć
naj po pu lar niej sze i naj bar dziej ob le ga -
ne szla ki, a przy oka zji oży wić tu ry sty -
kę w mniej zna nych re jo nach kra ju. 

Co cie ka we, by zo stać za li czo nym
w po czet zdo byw ców KGP, nie trze ba
na wszyst kie szczy ty wejść w spo sób kla -
sycz ny, czy li na wła snych no gach. Dla
uroz ma ice nia moż na użyć ro we ru bądź
przy wią zać so bie do nóg nar ty. Na ra zie
li sta ofi cjal nych zdo byw ców nad wi ślań -
skiej ko ro ny li czy 258 po zy cji. Tak że KGP
da je moż li wość sta wia nia przed so bą ko -
lej nych, nie ty po wych wy zwań, jak
na przy kład re kor dy cza so we. Praw do po -
dob nie pierw szą ta ką ofi cjal ną pró bą był
wy czyn piąt ki stu den tów: Ka si Niedź -
wiedź, Ka mi la Mar ka, Ste fa na Czar niec -

kie go, Ja na Uf na la i Grze go rza Wierz bic -
kie go, któ rzy w sierp niu 2006 ro ku uczy -
ni li to w cią gu nie speł na dzie wię ciu dni. 

– Po mysł wziął się z na szej sil nej fa -
scy na cji gó ra mi, cho dze niem po gó rach
i wszyst kim, co z ni mi zwią za ne – opo -
wia da Ka mil Ma rek. – W 2002 ro ku gru -
pa stu den tów wraz z opie ku nem aka de -
mic kim z Wyż szej Szko ły Eko no mii
i Ad mi ni stra cji w Kiel cach usta no wi ła
nie ofi cjal ny re kord Pol ski, w ka te go rii
Ko ro na Gór Pol ski „na szyb ko”. By li to
naj bar dziej za pa le ni stu den ci, któ rzy
przez ca ły rok zdo by wa li po szcze gól ne
szczy ty Ko ro ny pod czas wy jaz dów
week en do wych. Czas, któ ry osią gnę li,
wy da je się być obec nie sła biut ki. To 11
dni i 8 go dzin. My zro bi li śmy to w 8 dni
i 12 go dzin, ale w ob li czu ko lej nych wy -
czy nów i on rów nież wy glą da bar dzo
bla do. Nie o to jed nak cho dzi ło. Szło
o przy go dę z gó ra mi, za pra wio ną pew -
ną nut ką ry wa li za cji z cza sem. Zde cy do -
wa na więk szość lu dzi, któ rym opo wia -
da łem o na szych za mia rach, by ła za cie -
ka wio na i szcze rze nam póź niej ki bi co -
wa ła. Od bie ra li śmy gra tu la cje, te mat in -
te re so wał na szych zna jo mych. Pew ne
gro no lu dzi jed nak na dal twier dzi, że te -
go ty pu wy czy ny są głu po tą i pro fa na cją
pięk na i ma je sta tu gór – pod su mo wu je
Ka mil Ma rek.

Ich let ni re kord zo stał po bi ty już
po ro ku, gdy Adam Ku ła now ski, Da niel
Mi te ri i Ja cek Ko si ba z Kielc ze szli do 6
dni, 14 go dzin i 45 mi nut. Tak że oni
na miej scu nu mer 1 nie utrzy ma li się
dłu go, gdyż w 2008 ro ku wy nik o po -
nad 8 go dzin po pra wi li Ja cek Grześ ko -
wiak, Mag da le na Ka za now ska oraz
Agniesz ka i Da riusz Rad ko. 

– Przed wy pra wą wy da wa ło się nam,
że re kord kiel czan jest bar dzo wy śru bo -
wa ny. My po bi li śmy go w lek kim sty lu,
głów nie wal cząc nie ze so bą, a z na szym
sa mo cho dem, któ ry miał pro ble my z sil -
ni kiem. Nasz re kord to 6 dni, 6 go dzin
i 6 mi nut, ale wie my już te raz, że je ste -
śmy w sta nie po bić go przy naj mniej o 2
dni – za pew nia li re kor dzi ści. 

Obec nie nie ofi cjal ny re kord wy no -
si 133 go dzi ny i 45 mi nut i zo stał usta -
no wio ny w czerw cu 2008 ro ku przez
Zbi gnie wa Flo rec kie go. 

– Z mo ich in for ma cji wy ni ka, że fak -
tycz nie je stem po sia da czem re kor do we -
go cza su w szyb ko ści zdo by cia KGP. Sta -
ra łem się zdo być tro chę da nych do ty -
czą cych in nych wejść na czas i lep sze -
go wy ni ku nie zna la złem. Nie ma jed nak
sta ty styk pro wa dzo nych przez ja kąś ofi -
cjal ną or ga ni za cję, zwią zek spor to wy,
pi smo czy klub, brak też po twier dzo ne -

Korona Himalajów i Karakorum

Szczyt
Mount Everest

K2
Kanczendzonga

Lhotse
Makalu

Cho Oyu
Dhaulagiri

Manaslu
Nanga Parbat
Annapurna I

Gasherbrum I
Broad Peak

Gasherbrum II
Shisha Pangma

Wysokość w m n.p.m.
8848
8611
8586
8516
8463
8201
8167
8163
8126
8091
8068
8047
8035
8027
ŹRÓDŁO: WWW.EVERESTNEWS.COM

Rekord zdobycia Korony Gór
Polski wynosi 133 godziny 
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go re gu la mi nu zdo by wa nia te go re kor -
du – za uwa ża re kor dzi sta.

Ko lej nym wy zwa niem wią żą cym się
z KGP jest chęć usta no wie nia re kor du zi -
mo we go. Pla no wa li to już re kor dzi ści
z 2006 ro ku, jed nak nie zdo ła li dojść
do po ro zu mie nia ze spon so ra mi i am bit -
ny plan nie zo stał zre ali zo wa ny. Przy naj -
mniej na ra zie. Uda ło im się jed nak za in -
spi ro wać in nych. Mię dzy in ny mi spo tka -
nie re kor dzi stów z 2006 roku na tchnę ło
Krzysz to fa Ha lic kie go, by przy mie rzyć się
do ata ku na za śnie żo ne naj wyż sze szczy -
ty pol skich pasm. Wy pra wa, do któ rej
przy go to wy wa no się dwa la ta, roz pocz nie
się 16 stycz nia, a w jej skład prócz
Halickiego wszedł Krzysz tof Ka sprza k.
Zdo by cie 28 szczy tów ma po trwać 14 dni. 

– Kie ru ją na mi dwa głów ne mo ty wy.
Po pierw sze, ze wzglę du na pra cę nie
mo że my so bie po zwo lić na ja kiś dłu gi
wy jazd, na przy kład w Hi ma la je. Po dru -
gie, w pol skich gó rach są jesz cze rze czy,
któ rych nikt do tąd nie zro bił. Bo cho ciaż
są oso by, któ re zi mą KGP zdo by ły, to ich
wy czyn był roz ło żo ny w cza sie, a bi cia
zi mo we go re kor du nikt nie pró bo wał –
tłu ma czy Krzysz tof Ka sprzak. 

Dwa ty go dnie po jego wy pra wie z re -
kor dem zmie rzy się Flo rec ki. 

– 30 stycz nia ru szam na Zi mo wą Ko ro -
nę Gór Pol ski na czas. Po mysł jest kon ty -
nu acją za ba wy w cho dze nie po gó rach.
Zi ma w gó rach jest czymś fan ta stycz nym.
Let nią ro bi łem sa mot nie, te raz bę dę w ze -
spo le czte ro oso bo wym. Bę dzie tro chę
bez piecz niej, ale sam wy czyn jest trud -
niej szy – przed sta wia swo je pla ny. Zbi -

gniew Flo rec ki za pew nia też, że nie za leż -
nie od po wo dze nia wy pra wy po po wro -
cie z niej opra cu je re gu la min zdo by wa nia
let niej i zi mo wej oraz ro we ro wej KGP.

Swo ją wa ria cję ma ją tak że mi ło śni cy
krót ko fa ló wek, któ rzy mo gą zdo być dy -
plom krót ko fa lar ski „Ko ro na Gór Pol ski”.
Wa run kiem jest prze pro wa dze nie trans mi -
sji ze wszyst kich 28 szczy tów. Po my sło -
daw cą pro jek tu jest Aka de mic ki Klub Ra -
dio wo -Tu ry stycz ny „Ry jek”, na gra dza ją cy
tak że tych, któ rym uda się prze pro wa dzić
trans mi sje z 46 szczy tów Ko ro ny Eu ro py. 

– Po mysł po łą cze nia pa sji i wę dro wa -
nia po gó rach z ra diem na ro dził się
wśród lu dzi, dla któ rych za rów no jed na,
jak i dru ga dzie dzi na sta no wią przed -
miot pa sji, a za bie ra nie ra dia na wy pra -
wę gór ską sta ło się rze czą oczy wi stą –

mó wi Mag da le na Mi ka, pre zes „Ryj ka”.
– Nie ba ga tel ne zna cze nie mia ło tak że
dą że nie do uroz ma ice nia dzia łań krót -
ko fa lar skich, tra dy cyj nie ko ja rzo nych
ra czej ja ko za ję cie sta tycz ne. 

W 2005 ro ku za ło ży cie le klu bu – Mał -
go rza ta Za itz i Ja kub Mil cza rek – zor ga -
ni zo wa li kil ka wy praw, któ re po wo li
kształ to wa ły i pre cy zo wa ły pro jekt klu -
bu zwią za ne go ści śle z Ko ro ną Gór Pol -
ski oraz z krót ko fa lar stwem. Dziś wie le
osób i klu bów za in te re so wa nych jest
zdo by ciem dy plo mu KGP. Naj bli żej
znacz nie bar dziej wy ma ga ją ce go dy plo -
mu Ko ro ny Eu ro py są na ra zie sa mi au -
to rzy je go idei, czy li Za itz i Mil cza rek,
któ rzy ma ją na kon cie po dzie sięć szczy -
tów po trzeb nych do je go uzy ska nia. 

Po czuć się jak Hil la ry
Oso by lu bią ce nie ty po we wy zwa nia mo -
że sku sić też wi zja zdo by cia od zna ki
Zdo byw cy Ko ro ny Su de tów Pol skich. By
po nią się gnąć, trze ba wejść na naj wyż -
sze szczy ty po szcze gól nych pasm pol -
skich Su de tów, czy li łącz nie 31 gór. Od -
zna ka ta po wsta ła w 1999 ro ku z ini cja -
ty wy pra cow ni ków wał brzy skie go od -
dzia łu PTTK. Dwa la ta póź niej ich ko le -
dzy z Wro cła wia zmo dy fi ko wa li nie co tę
kon cep cję, dzię ki cze mu po wsta ła Ko ro -
na Su de tów. Się gnie po nią ten, kto zdo -
bę dzie naj wyż sze szczy ty su dec kich
pasm i ma sy wów gór skich po ło żo nych
za rów no w Pol sce, jak i Cze chach oraz
Niem czech. W wej ściu po ma ga Ko mi sja
Tu ry sty ki Gór skiej wro cław skie go PTTK,
or ga ni zu ją ca wy ciecz ki pod ha słem:

„Zdo by wa my Ko ro nę Su de tów”. Na li -
ście osób, któ rym uda ło się te go do ko nać
w la tach 2001-2007, wid nie je 237 po zy -
cji. Nie któ rzy po ja wia ją się na niej kil ka -
krot nie, jak Jan Su chec ki, któ ry w 2001
ro ku ja ko dru gi w hi sto rii zdo był od zna -
kę Zdo byw cy Ko ro ny Su de tów, po czym
się gał po nią jesz cze aż sześć ra zy. 

Coś dla sie bie znaj dą również mi ło śni -
cy Be ski dów, bo tak że dla nich prze wi -
dzia no moż li wość się gnię cia po spe cjal -
ną od zna kę. By zo stać zdo byw cą Ko ro ny
Be ski dów Pol skich, trze ba wejść na dzie -
sięć szczy tów: Skrzycz ne, Czu pel, Ba bią
Gó rę, Lu bo mir, Mo giel ni cę, Tur bacz, Ra -
dzie jo wą, Wy so ką, Lac ko wą i Tar ni cę.

Przy odro bi nie wy obraź ni moż na do -
ko nać cze goś, na co nikt wcze śniej nie
wpadł. Na przy kład pierw sze ofi cjal ne

zi mo we przej ście Głów ne go Szla ku Be -
skidz kie go od no to wa no do pie ro na po -
cząt ku 2007 ro ku, gdy Zbi gniew Do nar -
ski po ko nał 520 ki lo me trów dzie lą cych
Ustroń i Wo ło sa te. Za wsze moż na się też
po rwać na re kor dy cza so we. W in ter ne -
cie moż na zna leźć wie le re la cji z wy -
praw, któ rym przy świe cał ta ki wła śnie
cel. Na przy kład Ad rian Siad kow ski
wspo mnia ny szlak po ko nał mię dzy 1 a 8
sierp nia 2002 ro ku. Cie ka wą pro po zy cją
jest też or ga ni zo wa ne od 2004 ro ku
Przej ście Do oko ła Ko tli ny Je le nio gór -
skiej. Na po ko na nie 145-ki lo me tro wej
tra sy uczest ni cy ma ją 48 go dzin. Do -
tych czas sztu ka ta uda ła się 61 z 306
osób, któ re pod ję ły się za da nia. Re kord
padł w 2008 ro ku, gdy od wyj ścia ze sta -
cji GOPR w Szklar skiej Po rę bie do po -
wro tu mi nę ło 27 go dzin i 40 mi nut. 

Naj cie kaw sze w cze ka ją cych w gó rach
wy zwa niach jest to, że każ dy mo że zna -
leźć ta kie, któ re od po wia da je go am bi -
cjom i moż li wo ściom. W do dat ku przy
odro bi nie wy obraź ni ca ły czas moż na
sta wiać przed so bą no we, ory gi nal ne ce -
le i re ali zo wać pla ny, na któ re wcze śniej
nikt nie wpadł. Dzię ki te mu każ dy mo -
że się po czuć jak Hil la ry. �
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Korona Gór Polski

Szczyt

Łysica
Ślęża
Skopiec
Kłodzka Góra
Chełmiec
Biskupia Kopa
Lubomir
Szczeliniec Wielki
Czupel
Waligóra
Skalnik
Jagodna
Kowadło
Lackowa
Wielka Sowa
Wysoka
Orlica
Rudawiec
Wysoka Kopa
Mogielnica
Skrzyczne
Radziejowa
Turbacz
Tarnica
Śnieżnik
Śnieżka
Babia Góra
Rysy

Pasmo

Góry Świętokrzyskie
Masyw Ślęży 
Góry Kaczawskie
Góry Bardzkie
Góry Wałbrzyskie
Góry Opawskie
Beskid Makowski
Góry Stołowe
Beskid Mały
Góry Kamienne
Rudawy Janowickie
Góry Bystrzyckie
Góry Złote
Beskid Niski
Góry Sowie
Pieniny
Góry Orlickie
Góry Bialskie
Góry Izerskie
Beskid Wyspowy
Beskid Śląski
Beskid Sądecki
Gorce
Bieszczady
Masyw Śnieżnika
Karkonosze
Beskid Żywiecki
Tatry

Wysokość 
w m n.p.m.

612
718
724
765
869
889
912
919
934
936
945
977
989
997

1015
1050
1084
1112
1126
1173
1257
1262
1310
1346
1425
1602
1725
2499

ŹRÓDŁO: HTTP://KGP.AMOS.WAW.PL/INDEX.HTM

Najciekawsze w czekających w górach
wyzwaniach jest to, że każdy może znaleźć
takie, które odpowiada jego ambicjom
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