
 

Informacja prasowa  
 

Warszawa, 14.12.2016 r.  
 

Zdrowy rozsądek, czyli ratunek podczas górskich wycieczek 
 
Gdzie się schować podczas burzy? Jaki szlak wybrać bez górskiego 
doświadczenia? Co spakować do plecaka? Odpowiedź na te pytania, powinien 
znać każdy, kto planuje wyprawę. Tymczasem turyści zapominają o tym, że w 
górach może uratować ich jedynie rozsądek.  
 
Zarówno latem jak i zimą, góry są kierunkiem chętnie wybieranym przez turystów. 
Takie wyprawy wymagają jednak odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Bilans 
działalności ratowniczej to setki interwencji w ciągu roku. Jednym razem ratownicy 
wyruszają w góry po rannych, innym po martwych. Wielu z tych tragicznych 
wydarzeń można uniknąć, za sprawą niezbędnej wiedzy i rozwagi. 
 
Włos się jeży – czyli burza na szczycie   
 
Ten kto doświadczył burzy podczas górskiej wędrówki wie, że na takiej przestrzeni 
praktycznie nie ma ucieczki przed żywiołem. Pada deszcz, szlaki robią się śliskie, a 
piorun może uderzyć wszędzie, a bezpośrednie porażenie piorunem, może nawet 
zatrzymać akcję serca. Bardzo niebezpieczne są też porażenia niebezpośrednie, 
które uszkadzają słuch i wzrok, dotkliwie parząc też skórę. Choć uderzenie piorunem, 
to jeden z najgorszych scenariuszy, burza niesie ze sobą także inne 
niebezpieczeństwa: silny wiatr, złe warunki na szlakach oraz dotkliwy chłód.   
 
Zanim wyjdziemy w góry, sprawdźmy komunikaty pogodowe. Kiedy pogoda jest 
nieodpowiednia, wycieczkę lepiej jest przełożyć. Pamiętajmy, że nawet przyjazne 
technicznie szlaki w trakcie deszczu stają się śliskie, a wtedy łatwo o upadek i 
złamanie. Zmienność temperatur i specyfika górskiego terenu, sprzyja wyładowaniom 
atmosferycznym. Podczas burzy najlepiej udać się do najbliższego schroniska. Jeżeli 
jednak nie mamy gdzie uciec, unikajmy szczytów i grani, nie szukajmy też 
schronienia pod samotnymi drzewami. Najlepiej ukucnąć ze złączonymi stopami, 
odizolować się od podłoża np. matą, czy plecakiem i choć nie jest to w takiej sytuacji 
łatwe, zachować spokój, obserwować co się dzieje wokół nas. – mówi Miłka Raulin, 
najmłodsza Polka, która chce zdobyć Koronę Ziemi, od lat realizująca swój autorski 
projekt Siła Marzeń. 
 
Rozsądna trasa i  smartfon w kieszeni 
 
Wybierając się na spacer po górach, zaplanujmy dobrze trasę. Sprawdźmy na 
mapach interesujące nas szlaki: jak długa jest droga do pokonania, gdzie znajduje 
się schronisko. Pamiętajmy o kolorystycznych oznaczeniach, które wbrew obiegowej 
opinii nie świadczą o szlaku trudności, lecz jego długości. Natomiast to, że jest krótki, 
nie musi oznaczać, że jest też technicznie łatwy do przejścia. Jeżeli jesteśmy 
początkującymi podróżnikami górskimi i nie mamy kondycji ani doświadczenia, 
wybierajmy łatwe trasy.  
 



 

Musimy sprawdzić, jak nasz organizm reaguje na specyficzne warunki, np. zmiany 
ciśnienia, czy długi marsz. Poziom trudności należy zwiększać stopniowo. Mówmy 
bliskim o naszych planach, podawajmy szczegóły. Często to oni wzywają pomoc, 
niestety bywa, że nie wiedzą nic na temat drogi. W takiej sytuacji ratownicy mają 
mocno ograniczone pole manewru. – dodaje Miłka Raulin. 
 
Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować pomocy, dlatego nie wyruszajmy na 
wyprawę, bez naładowanego telefonu i zapasowego banku energii. Zapiszmy 
numery alarmowe, by mieć je pod ręką, w kryzysowej sytuacji. Dla posiadaczy 
smartfonów, dobrym rozwiązaniem będzie instalacja darmowej aplikacji „Pomoc w 
Górach”, opracowanej przez polską firmę Transition Technologies. Aplikacja śledzi 
bieżące położenie turystów  i udostępnia je beskidzkiej stacji centralnej GOPR. - Gdy 
stracimy połączenie z siecią, ratownicy wciąż mogą odczytać ostatni sygnał z 
naszego urządzenia, co znacznie skraca czas dotarcia do poszkodowanego. 
Przystępny interfejs umożliwia połączenie z odpowiednimi służbami za pomocą 
jednego przycisku, co może zaoszczędzić trudu w stresującej sytuacji. Mobilne 
rozwiązanie jest dostępne za darmo na system operacyjny iOS oraz Android – mówi 
Adam Bancarewicz, ekspert ds. rozwiązań mobilnych w Transition Technologies.  
 
Czekolada i termos do plecaka    
 
Choć na wielu trasach turystycznych są schroniska, w których można zjeść, 
pamiętajmy o zaopatrzeniu w prowiant. Kanapki i bogata w węglowodany tabliczka 
czekolady, mogą uratować nas, gdy opadniemy z sił. Niezbędne w plecaku są także 
termos z gorącą herbatą i butelka wody mineralnej dla utrzymania odpowiedniego 
poziomu nawodnienia organizmu. 
 
Góry wymagają od turystów szacunku. To miejsce, w którym zawsze do swoich 
możliwości należy podchodzić z rezerwą. Myśląc rozważnie, unikniemy groźnych 
sytuacji i podczas wyprawy, zapewnimy bezpieczeństwo sobie i bliskim.    

 
 

*** 
O firmie Transition Technologies S.A.: 
 
 
Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy 
autorskie systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i 
międzynarodowych klientów – na swoim koncie ma m.in. wdrożenia w Ameryce Południowej i na 
Bliskim Wschodzie. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dla wybranych sektorów rynku: energetyki, 
gazownictwa, przemysłu oraz biomedycyny. Firma swoją siedzibę ma w Warszawie, posiada też 8 
ośrodków regionalnych w Polsce – w Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Olsztynie, Łodzi, 
Kielcach, Koszalinie, Wrocławiu i Lublinie oraz przedstawicielstwo w Niemczech i filię w Stanach 
Zjednoczonych. Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 800 pracowników. Firma posiada 
status Centrum Badawczo Rozwojowego.  
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