
KARKONOSZE 

 

Wejście pierwsze 

Pierwszy nasz pobyt w Karkonoszach trwał od 28 lipca do 3 sierpnia  2008 roku. Śnieżkę 

postanowiliśmy zdobyć 29 lipca. Przyznam, że w tym czasie nie myślałem jeszcze  

o Koronie Gór Polski a tym bardziej o Koronie Europy. W Karpaczu na ulicy 

Obrońców Pokoju weszliśmy na żółty szlak i po minięciu Policji skręciliśmy w prawo 

była wtedy godzina 7.15. Obok Schroniska Łomniczka byliśmy o 9.10. 

 

 

Zatrzymaliśmy się tu na chwilę gdzie na ławce przywitał nas miejscowy kot. W tym 

miejscu szliśmy już szlakiem czerwonym. Po wyjściu z lasu wokół nas pojawiały się 

coraz to piękniejsze widoki z górującą nad wszystkim Śnieżką. Szlak przecinały 

spływające z góry liczne strumyki w których można było uzupełnić zapas wody. Na 

chwilę zadumy nad mijającym i kruchym życiem skłoniło nas miejsce w którym 

zobaczyliśmy napis „Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze”. 



 

O godzinie 10.30 doszliśmy do schroniska „Dom Śląski”, gdzie na chwilę postanowiliśmy 

się zatrzymać. 

 

 

Podejście na szczyt kontynuowaliśmy szlakiem czerwonym. Można było iść drogą  

o łagodniejszym nachyleniu lecz chyba o mniej ciekawych widokach. 

O godzinie 11.20 stanęliśmy na szczycie Karkonoszy – Śnieżce, gdzie tradycyjnie 

przybiliśmy stempel na mapce i zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. 



 

Schodząc ze szczytu mogliśmy podziwiać w powietrzu paralotniarzy, którzy krążyli nad 

jego okolicami. Tym razem szliśmy czarnym szlakiem dochodząc do kolejki „Na Kopę”.  

Ponieważ panował niemiłosierny upał oraz trochę byliśmy już zmęczeni zjechaliśmy 

wyciągiem na dół. Następnie pieszo dotarliśmy do centrum Karpacza kończąc w ten 

sposób pierwsze wejście na Śnieżkę – najwyższą górę  Karkonoszy  

i Czech. 

 

 

 



Wejście drugie 

 

W odróżnieniu od pierwszego wejścia, drugie było dość szybkie gdyż okres jednego 

tygodnia (podobnie jak za pierwszym razem) mieliśmy poświęcony na zdobycie 

wszystkich 16 szczytów Sudetów. Tak więc dojechaliśmy samochodem jak podczas 

pierwszej wyprawy do Karpacza. Mijamy centrum aby drogą od Białego Jaru dojechać 

do dolnej stacji wyciągu na Kopę. Przypomnę tylko, że Śnieżka to trzeci etap tego dnia, 

po Górach Izerskich i Kaczawskich. Jest już 16.00 więc korzystamy z wyciągu, którym 

dostajemy się na szczyt Kopy w „zawrotnym tempie”. O 16.25 wyruszam tym razem 

sam pieszo bez plecaka w kierunku Domu Śląskiego a następnie czarnym szlakiem na 

Śnieżkę. Im wyżej tym mniejsza widoczność. Podstawa chmur znajduje się poniżej 

wysokości szlaku. O godzinie 16.55 jestem już na szczycie gdzie wbijam stempel do 

książeczki KGP i zaraz wracam na dół z nadzieją, że uda mi się załapać na ostatni kurs 

kolejki. Przy górnej stacji kolejki jestem o 17.15, niestety pomimo, iż kolejka jeszcze 

działa nie zabiera już pasażerów na dół (szkoda, że kolejka kursuje tak krótko, wydaje 

mi się, że w okresie letnim powinna kursować przynajmniej do 19.00). Zostaje mi tylko 

szybki spacer czarnym szlakiem w dół. Tak też czynię i o godzinie 17.45 melduję się przy 

dolnej stacji kolejki. 

 

Trzeci etap dnia zakończony. Zostaje nam tylko jeden szczyt - Skalnik w Rudawach 

Janowickich. 

Zobacz film 

Jeśli chcesz zobaczyć pozostałe wyprawy kliknij  

http://www.youtube.com/watch?v=LROq4jc8slE&feature=plcp
http://www.bicykloman.home.pl/KGP/KGE/KGE-dok.htm

