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Ciekawostka
Drogowskaz.umiejscowiony.na.Palenicy.Białczańskiej.informuje”.że.spacer.nad.Morskie.Oko.potrwa.;.h.

;3.minA.Jest.to.czas.mocno.zawyżonyA

Wycieczka.nad.Morskie.Oko.jest.punktem.obowiązkowym.dla.tych.turystów”.którzy.nie.mają.

górskiego.doświadczenia.lub.przyjeżdżają.w.Tatry.po.raz.pierwszyA.Trasę.przechodzą.także.

taternicy. zmierzający. w. rejon. Morskiego. Oka. w. celach. wspinaczkowych”. a. początkowy.

fragment.do.Wodogrzmotów.Mickiewicza.także.ci.turyści”.którzy.udają.się.do.Doliny.Pięciu.

StawówA

PALENICArBIAŁCZAŃSKA
Wysokość: 980 m

Palenica.Białczańska.to.rozległa.polana.w.Dolinie.BiałkiA.Stanowi.ona.ostatnie.miejsce.na.

drodze.Oswalda.Balzera”.do.którego.dojechać.można.samochodemA.Na.polanie.znajduje.

się.parking.an.8)3.aut”.bramki.biletowe.TPN.oraz.postój.fasiągówA

DROGArDOrMORSKIEGOrOKA

BUSY Z ZAKOPANEGO: Busy.na.Palenicę.Białczańską.odjeżdżają.spod.Baru.„Fis”.przy.Zakopiańskim.

Dworcu.AutobusowymA.Często.oznaczone.są.nie.tabliczką.„Palenica.Białczańska””.a.„Morskie.Oko”A.

CZAS PODRÓŻY: (3. minA. KOSZT PRZEJAZDU: 13. złA. OSTATNI POWRÓT DO ZAKOPANEGO:. w.

letnie.weekendy.okA.godzA.;1”.w.zimie.i.w.tygodniu.okA.godzA.18A

PARKING: Opłata.wynosi.;3.złA.WEJŚCIE DO PARKU:.).zł.normalny.jednodniowy;.;”)3.zł.ulgowyA

Wskazówka
Ze. względu. na. zatłoczenie. 8Do. Morskiego. Oka. udaje. się. około. (3T. wszystkich. turystów. tatrzańskich5.

polecamy. na. wycieczkę. udać. się. poza. sezonem. i. C. lub. w. godzinach. porannych”. albo. też. wieczorem”.

planując.nocleg.w.schroniskuA

Informacjerpraktyczne

.....Od.Palenicy.asfaltową.ścieżką.nieco.pod.góręA.Na.całej.długości.trasy.umieszczono.7.

tablic.edukacyjnychA.Po.około.pół.godziny.mijamy.punkt.informacji.turystycznejA.Da.się.stąd.

już.słyszeć.charakterystyczny.szum.Wodogrzmotów.MickiewiczaA

1rhr50rmin:rwrdół:r1rhr30rmin:r8:5rkm
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WodogrzmotyX MickiewiczaX toX zespółX trzechX większychX iX kilkuX mniejszychX wodospadówX

stworzonychX przezX potokX Roztoka0X będącyX dopływemX rzekiX BiałkifXNaX początkuX XXX wiekuX

nadX kaskadamiX zbudowanoX charakterystyczny0X „zakręcający”X mostek0X zX któregoX turyściX

mogąX podziwiaćX PośredniX WodogrzmotX orazX nasłuchiwaćX dźwiękówX wydawanychX przezX

pozostałefX ToX właśnieX odX charakterystycznychX grzmotówX pochodziX pierwszaX częśćX nazwyX

tegoX miejscafX DrugaX nawiązujeX oczywiścieX doX naszegoX słynnegoX wieszcza0X któryX jednakX

nigdyXnieXprzebywałXwXtymXmiejscufXNazwęXnadanoXwXL89LXrokuXnaXpamiątkęXsprowadzeniaX

prochówXMickiewiczaXnaXWawelfXPrzyXWodogrzmotachXmożnaXusiąść0XodpocząćXiXposilićXsięX

przyXjednymXzXdrewnianychXstolikówfXSąXtakżeXtoyOtoyef

WODOGRZMOTY3MICKIEWICZA
Wysokość: około 1100 m

Od3Palenicy3Białczańskiej3353min”3w3dół:33t3min”333km

LEŚNICZÓWKA3„WANTA”
Wysokość: około 1170 m

Od3Wodogrzmotów3Mickiewicza3253min”3w3dół:32t3min”323km

„Wanta”XwXgwarzeXpodhalańskiejXtoXdużyXgłazfXPrzyXjednymXzXtegoXtypuXblokówXskalnychXwX

DolinieX BiałkiX stoiX leśniczówkafX WX środkuX jestX sześćX łóżekfX KorzystająX zX nichX nieX tylkoX

pracownicyXTPN0XaleXtakżeXnpfXwolontariuszef

Ciekawostka
DoX latX8FfXXXXwiekuXdoXMorskiegoXOkaXdojeżdżałyXautobusyXPKSfXWówczasXplacXprzyXWodogrzmotachX

pełniłXfunkcjęXprzystankuf

X X X X OdX WodogrzmotówX wX dalszymX ciąguX asfaltemfX JedynyX fragmentX drogi0X któryX wiedzieX

leśnąXścieżkąXstanowiXczteroetapoweXpodejścieXwXokolicachXleśniczówkiX„Wanta”0XwXczasieX

któregoXszybkoX„łapiemy”XwysokośćfXFasiągiXkursująXasfaltemXnaokołof

X X X PoX pokonaniuX skalnychX schodówX zbliżamyX sięX wX stronęX MorskiegoX OkaX ponownieX

asfaltemfXMomentamiXukazujeXnamXsięXpięknyXwidokXwXstronęXMięguszowieckichXSzczytówf

Wskazówka
LeśniczówkaXtoXmiejsceXpracyXleśniczego0XaXnieXpunktXinformacjiXturystycznejfXPracującyXiXmieszkającyXtamX

człowiekX nieX maXżadnegoX obowiązkuX obsługiwaniaX turystów0X zX czegoX nieX wszyscyX zdająX sobieX sprawęfX

CzasemXnaXdrzwiachX„Wanty”XwidniejeXkartkaXinformującaXoXtym0XżeXnieXmożnaXtuXnicXzjeśćXaniXskorzystaćX
zXtoaletyfXZdarzająXsięXnawetXtacyX„turyści”0XktórzyXlicząXnaXto0XżeXleśniczyXpodrzuciXichXautemXdoXPalenicyf
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Ciekawostka
StaryO brukO zO parkinguO naO WłosienicyPO zerwanyO wO 2003O rAPO aktualnieO znajdujeO sięO przyO schroniskuO nadO

MorskimOOkiemA

POLANA„WŁOSIENICA

Wysokość: około 1315 m

Od„leśniczówki„„Wanta”„25„min,„w„dół:„20„min,„2„km

WłosienicaO toO charakterystycznaO polanaO położonaO wO końcowejO fazieO drogiO doO MorskiegoO

OkaAO WO latachO 70AO naO polanieO wybudowanoO parkingAO OdkądO wycofanoO stądO ruchO kołowyO

placO służyO jakoO postójO dlaO fasiągówAO WO pobliżuO znajdujeO sięO pawilonO gastronomicznyPO wO

którymOmożnaOsięOposilićOiOodpocząćA

O O O O WłosienicęO odO schroniskaO nadO MorskimO OkiemO dzieliO krótkiPO aleO ciekawyO odcinekAO
NajpierwOprzecinamyOwylotOlawinowyPOopadającegoOzOprawejOstronyPOzeOstokówOOpalonegoPO
GłębokiegoO ŻlebuAO WO zimieO przechodzenieO tędyO nieO jestO bezpieczneAO DalejO mijamyO tzwAO
ZakrętO EjsmondaPO czyliO miejscePO wO którymO wO 1930O rAO wO wypadkuO samochodowymO zginąłO
poetaOJulianOEjsmondAOPodOkoniecOdrogiOzOprawejOstronyOprzyłączaOsięOszlakOzODolinyOPięciuO
StawówPOaOOprzyOstarymOschroniskuOtakżeOżółtoOznakowanaOCeprostradaA

      Z POLANY WŁOSIENICA NA POLANĘ SZAŁASISKA (5 min w obydwu kierunkach, 

300 m)AO ZO WłosienicyO odchodziO nieznakowanaO ścieżkaO naO polanęO SzałasiskaPO gdzieO

znajdujeOsięOobozowiskoOtaternickieOPolskiegoOZwiązkuOAlpinizmuAOCzynneOjestOodOkońcówkiO

czerwcaAOKosztObiwakuOtoO20OzłOdlaOczłonkówOPZAOiO29OzłOdlaOpozostałychOtaternikówA
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MORSKIECOKO

Wysokość: 1395 m

OdCpolanyCWłosienicaC25Cmin,CwCdół:C20Cmin,C1,5Ckm

Głębokość: 50,8 m

Według)oficjalnych)danych)Morskie)Oko) jest)największym) jeziorem)w)Tatrach) 104D94)haP„)

Informacja)ta)opiera)się) jednak)na)obliczeniach)Józefa)Szaflarskiego)z)L904)roku)i)często)

jest) kwestionowanaD) a) jej) przeciwnicy) za) największe) tatrzańskie) jezioro) uważają) Wielki)

Staw) Polski„) Tak) czy) inaczejD) Morskie) Oko) jest) na) pewno) miejscem) wybitnie) pięknym„)

Kształtem)przypomina)owalD)który)zaburzają)nieco)usypiska)u)wylotu)żlebów)lawinowych)w)

jego)otoczeniu„

Nazwa) jeziora) ma) bogatą) historię„) Dawniej) górale) nazywali) je) Rybim) StawemD) ponieważ)
naturalnie) występują) tu) pstrągi) 1jedyne) takie) miejsce) w) polskiej) części) TatrP„) Potem)

osadnicy) niemieccy) w) czasie) zaborów) zaczęli) „morskimi) oczami”) nazywać) wszystkie)

górskie) jeziora„) Wierzyli) oniD) że) tatrzańskie) ) stawy) posiadają) podziemne) połączenie) z)

morzem„)Z)czasem)nazwę)przejęli)także)górale)i)turyściD)a)jej)stosowanie)ograniczono)tylko)

do)jeziora)w)Dolinie)Rybiego)Potoku„

MORSKIECOKO

Powierzchnia: 34,93 ha

Ciekawostka
Według) opowieści) Morskie) Oko) miało) swojego)

„potwora)z)Loch)Ness”„)Ludzie)mówiliD)że)widzieli)

w)wodach)jeziora)rybę)z)baranią)głową„

Jeszcze) w) latach) 7Z„) po) Morskim) Oku) pływała)

łódź)wożąca)turystów„

Ciekawostka
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Schroniskop PTTKp nadp Morskimp Okiemp oferujep noclegip wp dwóchp osobnychp budynkach-p

Pierwszyp zp nichp zostałp wzniesionyp przezp Towarzystwop Tatrzańskiep wp 3+)Rp r-p Pop

rozbudowiepmógłppomieścićp(6posób-pCieszyłpsiępznacznąppopularnościąpdopmomentuWpgdyp

doszczętniepspłonąłpwp3+„+pr-pPracepremontoweprozpoczętopponowniepwp3„6)pr-Wppoprokup

schroniskopoddanopdopużytku-pBudynekptenpfunkcjonujepdopdziśpjakopNowepSchronisko-pWp

okresiep budowyp wp celup nocowaniap turystówp wykorzystywanop wozownięWp stanowiącąp

dzisiejszepStarepSchronisko-

PodczasptrwaniapIIpwojnypświatowejpbudynekpwykorzystywanypbyłpprzezpniemieckipoddziałp
strażyp granicznej-p Wp latachp 3„R(I3„+6p schroniskop prowadzonep byłop przezp Wandęp ip

Czesławap Łapińskich-p Odp tejp poryp historiap budynkup nieodłączniep związanap jestp zp tymp

nazwiskiemp–pdziśp kierowaniempschroniskapzajmujepsiępMariapŁapińskaWpwrazpzp synemp ip

córką-pOdp3„)2pr-WpkiedypschroniskopnadpMorskimpOkiemppuznanopzapzabytekWpbudynekpjestp

chronionypprawnie-

SchroniskoWpzarównopwpstarejWpjakpipnowejpczęścipWpdysponujeppełnympwęzłempsanitarnymWp

dostępnympprzezpcałąpdobę-pWpNowympSchroniskupznajdujepsiępZ(pmiejscpnoclegowychpwp

pokojachpZI2posobowych-pWrzątekpdostępnypjestpprzezpcałypczas-pTuryścipmogąpkorzystaćp
zepwspólnejpłazienkipipsuszarkipdopbutówp–podzieży-pZnajdujepsięptuprównieżpprzechowalniap

bagażup ip tablicap informacyjnap TOPRp zp prognoząp pogodyp orazp aktualnymip warunkamip wp

górach-pWpkuchnipnapparterzep,wpsezoniepczynnejpodp+pdop/39ppmożnapposilićpsięWppłacącpwp

granicachpodp+pdop/3p zł-pWpbufeciep istniejepmożliwośćp zakupup słodyczyWp podstawowegop

wyposażeniapturystycznegoWppamiątekpipliteraturypgórskiej-pCiszapnocnaptrwapodp//pdop2-

StarepSchroniskopdysponujepRZpmiejscamipnoclegowymiWpwptrzechpwieloosobowychpsalachp

,należyp miećp zep sobąp śpiwór9-p Recepcjap znajdujep sięp wp Nowymp Schronisku-p Możnap tup

skorzystaćpzpkuchnipturystycznejWpwpktórejpwrzątekpdostępnypjestpprzezpcałąpdobę-

SCHRONISKOsPTTKsNADsMORSKIMsOKIEM
Wysokość: 1410 m

TELEFON:p3+p/6p))p26„plubp26/p/26p)()

CENA NOCLEGU:p nowep schroniskop –p Z„I(Rp złWp
starepschroniskop–p/„IZ„pzłpNpopłatapklimatycznaWp

„gleba”p–p/6pzł-

Informacjespraktyczne Wskazówka
LatempobydwapschroniskapnadpMorskimpOkiempsąp

nonIstopp pełnep ludzi-p Dlategop teżp noclegip wp

pokojachpnapsezonpletniWpzwłaszczapnapweekendyWp

należyp rezerwowaćp nawetp zp kilkumiesięcznymp

wyprzedzeniem-
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WiększośćC turystówC odwiedzającychC MorskieC OkoC swojąC podróżC kończyC przyC schronisku(C

ZupełnieC niesłusznie(C IstniejeC możliwośćC odbyciaC spaceruC dookołaC jezioraGC aC ścieżkaC taC

stanowiCtakżeCetapCdrogiCnadCCzarnyCStawCpodCRysami(C

ZupełnieC bezC wysiłkuC iC podejśćC możnaC zobaczyćC piękneC widokiGC miejscamiC jeszczeC

ciekawszeCniżCteCspodCschroniska(

WOKÓŁ2MORSKIEGO2OKA
452min2w2obydwu2kierunkach,22,52km

C C C IdącC wC prawoC odC schroniskaC najpierwC przecinamyC drogęC dwómC potężnymC żlebomC

lawinowym:CMarchwicznemuCiCSzerokiemu(CMateriałCskalnyCiCziemiaCwielokrotnieCnanoszoneC

przezCschodząceClawinyCutworzyłyCtuCusypiskaCzaburzająceCowalnyCkształtCjeziora(

DalejCporuszamyCsięCponiżejCDolinkiCNadspadyGCzCktórejCopadaCpięknyCwodospadC–CDwoistaC

Siklawa(C PoC prawejC stronieC zostawiamyC otoczenieC MnichaGC wkraczającC podC ścianyC

MięguszowieckichCSzczytów(CNajciekawszymCobiektemCwC tymC rejonieC jestCżlebC „MaszynkaC

doC Mięsa”GC opadającyC zC BańdziochaC Mięguszowieckiego(C JegoC nazwaC pochodziC odC opisuC

tegoGCcoCdziejeCsięCzCczłowiekiemGCktóryCulegnieCtutajCwypadkowi(

WreszcieCdochodzimyCdoCmiejscaGCwCktórymCniegdyśC istniałaCprzystańC dlaC łódekGCaCdziśCwC

góręC odchodziC czerwonyC szlakC wC stronęC CzarnegoC Stawu(C WC leśnejC sceneriiGC uC podnóżaC

ŻabiejCGraniGCdocieramyCzCpowrotemCdoCschroniska(

    PRZEZ MORSKIE OKO ZIMĄ (15 min w obydwu kierunkach, 1 km).C WC warunkachC

zimowychGC przyC dużejC pokrywieC śnieżnejGC używanieC ścieżkiC wokółC jezioraC jestC praktycznieC

niemożliwe(C StromymiC żlebamiGC któreC onaC przecinaC schodząC potężneC lawiny(C DlategoC teżC
osobomC chcącymC dostaćC sięC wC rejonC CzarnegoC StawuC zalecaC sięC przechodzenieC poC tafliC

jezioraC–CnaCukos(

MożnaCjednakCtoCczynićCtylkoCwówczasGCgdyCMorskieCOkoCpokryteCjestCgrubąCwarstwąClodu(C

ZbytCwczesneClubCzbytCpóźneCkorzystanieCzeCścieżkiC„przyCkruchymClodzie”CmożeCskończyćC
sięCźle(



CZARNYPSTAWPIPKAZALNICA9

CZARNYPSTAWPIPKAZALNICA
ZNADPMORSKIEGOPOKAPNADPCZARNYPSTAW

30Pmin,PwPdół:P20Pmin,P800Pm

0 0 0 0Spod0dawnej0 przystani0 u0brzegu0Morskiego0Oka0wznosimy0się0w0górę0 –0 stromo(0 lecz0

wygodną0 ścieżką60 Do0 pokonania0 mamy0 prawie0 3110 m0 przewyższenia0 –0 aż0 do0 progu0

Czarnostawiańskiego0 Kotła60 W0 pobliżu0 opada0 Czarnostawiańska0 Siklawa0 –0 połączenie0

Czarnego0Stawu0z0Morskim0Okiem60Dawniej0szlak0przebiegał0nieco0inaczej(0ale0ze0względu0

na0zagrożenie0spadającymi0kamieniami0zmieniono0jego0przebieg6

CZARNYPSTAWPPODPRYSAMI

Wysokość:N1583Nm

Głębokość:N76I4Nm

Powierzchnia:N20I64Nha

Czarny0 Staw0 w0 Dolinie0 Rybiego0 Potoku0 to0 jedno0 z0 najpiękniejszych0 tatrzańskich0 jezior60

Znajduje0 się0 ono0 w0 bardzo0 charakterystycznym0 kotle0 polodowcowym(0 u0 stóp0 Rysów0 i0

opadającej0 do0 niego0 571)metrowym0 urwiskiem0 Kazalnicy0 Mięguszowieckiej60 Woda0 ma0

ciemnoniebieski0kolor(0który0dzięki0zacienieniu0przez0większość0dnia0przypomina0czerń(0od0

której0 staw0 wziął0 swoją0 nazwę60 Co0 ciekawe(0 jest0 to0 drugie(0 po0 Wielkim0 Stawie0 w0 Dolinie0

Pięciu0Stawów(0najgłębsze0jezioro0w0Tatrach05czwarte0w0Polsce760Dno0wcina0się0pod0wodę0

na0głębokość0ponad0760metrów60Czarny0Staw0przewyższa0więc0pod0tym0względem0Morskie0

Oko(0o0czym0nie0wszyscy0wiedzą60Widoki0znad0stawu0są0jeszcze0piękniejsze0od0tych(0które0

podziwiać0można0przy0schronisku0nad0Morskim0Okiem60I0ludzi0troszkę0mniej60Przy0Czarnym0

Stawie0stoi0krzyż(0zainstalowany0tu0w088„60roku0z0inicjatywy0starosty0poronińskiego60Można0

stąd0wyruszyć0w0dalszą0podróż0na0Rysy0lub0Mięguszowiecką0Przełęcz0pod0Chłopkiem0lub0

też(0 posiadając0 sprzęt0 wspinaczkowy(0 porwać0 się0 na0 zdobycie0 któregoś0 z0 sąsiednich0

szczytów(0które0są0legalnie0dostępne0dla0taterników6

N N N N ZNADN CZARNEGON STAWUN NAN KAZALNICĘN DROGĄN KOROSADOWICZAN (5 h, 

zejście szlakiem, 600 m)60 Dla0 bardziej0 ambitnych(0 posiadających0 sprzęt0 i0 umiejętności0

wspinaczkowe(0 niekoniecznie0 aż0 tak0 duże(0żeby0 mierzyć0 się0 z0 najbardziej0 wymagającymi0

trasami0 na0 Kazalnicy(0 istnieje0 możliwość0 wejścia0 na0 wierzchołek0 „trójkową”0 Drogą0

Korosadowicza60Zaczyna0się0ona0nad0Czarnym0Stawem0–0spod0progu0musimy0udać0się0pod0

ścianę0 Kazalnicy60 Całość0 ok60 830 wyciągów60 Trasa0 znacznie0 częściej0 używana0 jest0 zimą60

Koniecznie0należy0zaopatrzyć0się0w0topo0i0wpisać0do0książki0wyjść0taternickich0w0Morskim0

Oku6
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Podejście, na, Kazalnicę, stanowi, pierwszy, etap, wycieczki, zielonym, szlakiem, na,

Mięguszowiecką,Przełęcz,pod,Chłopkiem6,Wyjście,znakowaną,ścieżką, na,słynną, „mekkę,

taterników”,oczywiście,nie,ma,nic,wspólnego,ze,wspinaczką!,jednakże,należy,pamiętać!,że,

jest, to,–, jak,na,szlak,–,przejście, trudne!,wymagające,w,kilku,miejscach,użycia,rąk6,Szlak,

polecany,jest,wszystkim,tym!,którzy,przebywają,w,okolicy,Morskiego,Oka!,a,nie,przepadają,

za,tłumami,ciągnącymi,na,Rysy6

ZNAD:CZARNEGO:STAWU:NA:KAZALNICĘ:SZLAKIEM
1:h:45:minu:w:dół::1:h:32:minu:3u5:km

,,,,,Znaki,rozpoczynają,się,przy,Czarnym,Stawie6,Dalej,pośród,kosówki,ścieżka,wznosi,się,

przez, około, 9NN, m, w, kierunku, Bańdziocha!, czyli, Kotła, Mięguszowieckiego6, Z, każdym,

krokiem, otwiera, nam, się, coraz, szerszy, widok, na, Czarny, Staw6, Uwaga, na, spadające,

kamienie–

BAŃDZIOCH

Wysokość: 1700 - 2040 m

Od:Czarnego:Stawu:pod:Rysami:32:minu:w:dół::25:minu:1:km:

Bańdzioch!, zwany, także, Kotłem, Mięguszowieckim!, to, kocioł, lodowcowy, położony, ponad,

Morskim, Okiem!, u, stóp, Mięguszowieckich, Szczytów6, Charakteryzuje, go, „księżycowy”,

krajobraz,i,bardzo,uboga,roślinność6,Od,Kotła,,Czarnostawiańskiego,oddziela,go,Kazalnica6,

W, linii, spadku, z, Mięguszowieckiej, Przełęczy, pod, Chłopkiem, znajduje, się, największy, w,

Tatrach, polskich, lodowczyk, –, płat, nigdy, nietopniejącego, śniegu, o, powierzchni, N!68, ha6,

Niestety,ten,unikatowy,obiekt,z,każdym,rokiem,maleje6

Ciekawostka

W,1996,r6,w,rejonie,Kotła,Mięguszowieckiego,doszło,do,wypadku!,w,czasie,którego,98Tletni,mężczyzna,

obsunął,się,o,ok6,18N,m!,po,drodze,spadając,swobodnie,przez,8N,m6,Mimo,to,nie,odniósł,poważniejszych,

obrażeń6

,,,,,Szlak,opuszcza,kocioł, i,wznosi,się,w,górę,w,trudnym,i,eksponowanym,terenie6,W,tym,

rejonie, spotykamy, jedyne, na, trasie, sztuczne, ułatwienia, –, kilka, klamer!, dzięki, którym,

sprawnie, pokonujemy, bardziej, niebezpieczne, miejsca, i, szybko, nabieramy, wysokości6, Na,

wierzchołek,Kazalnicy,wyprowadza,nas,charakterystyczna,grzęda6
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30amin,awadół:a20amin,a800am

Kazalnica4 Mięguszowiecka4 to4 potężna4 i4 niezwykle4 groźna4 ścianaF4 kończąca4 krótką4 grańF4

odchodzącą4 od4Mięguszowieckiego4Szczytu4Czarnego64Wspinaczom4 tej4 kultowej4góry4nie4

trzeba4 przedstawiać64 WspaniałaF4 szeroka4 na4 „XX4 m4 i4 wysoka4 na4 ”XX4 mF4 północnoT

wschodnia4 ściana4 KazalnicyF4 opadająca4 pionowo4 do4 Czarnego4 Stawu4 pod4 RysamiF4 to4

miejsceF4 w4 którym4 rozgrywała4 się4 i4 wciąż4 rozgrywa4 się4 historia4 taternictwa4 polskiego64

Piekielnie4trudna4i4niezwykle4stroma4ścianaF4przez4wiele4lat4pozostawała4niezdobyta64

Ostatecznie4ściana4padła4w4warunkach4 letnich4dopiero4w4+f„(4 rokuF4 a4w4zimie4aż4 +”4 lat4

później04Niezwykle4 istotnym4wydarzeniem4było4 także4przejście4 tzw64Filara4KazalnicyF4 czyli4

jednego4z4najtrudniejszych4odcinków4wspinaczkowych4w4Tatrach64Miało4to4miejsce4w4+f)(4

rokuF4a4 trudność4wyznaczonej4wówczas4drogi4 szacuje4się4na4 IXN4w4skali4 tatrzańskiej4 9dla4

porównania4–4Orla4Perć4w4najbardziej4„ostrych”4miejscach4nie4osiąga4nawet4I4w4tejże4skali264

Pozostałe4drogi4również4wymagają4dużej4wprawy4i4doświadczenia64Aktualnie4jest4ich4bardzo4

dużo4i4wciąż4wyznaczane4są4nowe64Dzieje4się4takF4ponieważ4kolejne4pokolenia4taterników4–4

mimo4upływu4lat4–4wciąż4marzą4o4zdobyciu4ścianyF4tak4jak4ciF4którzy4próbowali4na4nią4wejśćF4
gdy4 jeszcze4 była4 niezdobyta64 O4 skali4 „kultu4 Kazalnicy”4 niech4 świadczy4 faktF4 iż4 obecnie4

nazwą4 „Kazalnica”4 zaczęto4 określać4 inne4 miejsca4 –4 czasem4 bardzo4 oddalone4 od4 Tatr64

Słowo4to4stało4się4bowiem4synonimem4trudnej4i4stromej4ścianyF4która4jest4poważnym4testem4

dla4każdegoF4kto4marzy4o4wspinaczkowych4sukcesach4na4dużą4skalę6

KAZALNICAaMIĘGUSZOWIECKA

Wysokość: 2159 m

OdadnaaBandziochaa1aha15amin,awadół:a1aha5amin,a2,5akma



MNICH 12

Mnichaó nieó trzebaó przedstawiać4ó OstraBó samotnaó turniaó –ó dumnieó wystającaó zó Dolinyó

Rybiegoó PotokuBó wó okolicachó Morskiegoó OkaBó toó odó dawienó dawnaó natchnienieó poetówó ió

mekkaó wspinaczy4ó Respektó ió pożądanieó budzió zwłaszczaó jejó północnoWwschodniaó ścianaBó

niemalżeó pionowoó opadającaó wó dółó naó głębokośćó ok4ó ”KNó m4ó Góraó –ó aó zwłaszczaó –ó

rzeczonaóścianaBóprzezódługióokresóuchodziłyózaóniezdobyte4óPierwszegoówejściaónaószczytó

dokonalióJanóGwalbertóPawlikowskióióMaciejóSieczkaówó„879ólubó„88Nóroku4óByłoótoónaótyleó

przełomoweówydarzenieBóżeówieluóznawcówóuważaójeózaópoczątekótaternictwa4óWschodniaó

ścianaóMnichaópadłaódopieroówó„9C”ór4óZresztąBózóokresemódrugiejówojnyóświatowejówiążeó

sięóciekawaóhistoria4óWó„9C„ór4óNiemcyóprzytwierdziliódoóMnichaódrewnianąóswastykęBóktóraó

miałaóprzypominaćó turystomóprzybywającymónadóMorskiegoóOkoóoóhitlerowskiejódominacjió

nadópolskąó ziemią4ó Jednakżeópodczasówspinaczkiódwójkaópolskichó taternikówópoluzowałaó

mocowaniaóznaku4óPewnejónocyBópodczasówichuryBóznakóspadłóióroztrzaskałósięóoóskałyó–ócoó

niewątpliwieómiałoóznaczenieóbardzoósymboliczne4

NaóMnichaónieóprowadzióżadenóznakowanyószlakBójednakżeópanujeótuósporyóruchótaternicki4ó

NajprostszeódrogiBójakó„klasyczna”óczyó„przezópłytę”Bósłużąódziśópoczątkującymówspinaczomó

jakoóprzetarcieóprzedótrudniejszymiBótakimiójakó„wariantóR”4óTakóczyóinaczejBóabyóstanąćónaó

wąskimió wierzchołkuó Mnichaó ió uczynićó toó legalnieBó należyó miećó doświadczenieBó sprzętó

wspinaczkowyóióstosowaćósięódoózasadóuprawianiaótaternictwaówópolskiejóczęścióTatr4óGóraó

nieó wybaczaó błędówó –ó oó czymó świadczyćó możeó dużaó liczbaó trudnychó technicznieó akcjió

ratunkowychóTatrzańskiegoóOchotniczegoóPogotowiaóRatunkowego4ó

Naó atakó szczytowyó decydująó sięó jedynieó zaprawienió wó bojachBó natomiastó prawieó każdyó zó

przebywającychówóokolicyóturystówózastanawiaósięónadópochodzeniemóióznaczeniemónazwyó

„Mnich”4ó Wedługó legendyBó wó słowackimó Czerwonymó Klasztorzeó żyłó niegdyśó pewienó

zakonnikBóktóremuómarzyłoósięólataćójakóptak4óZbudowałówięcóspecjalnąómachinęóiówyruszyłó
zeó szczytuó Trzechó Koronó nadó Morskieó OkoBó abyó spełnićó swojeó marzeniaó ió zaimponowaćó
pewnejókobiecie4óPoóodbyciuólotuóonózostałó jednakóukaranyóprzezóBogaózaóigranieózósiłamió

natury4óZginąłóodóuderzeniaópiorunemBópoóśmierciózamieniającósięówóskałęBóktóraódoódziśóstoió

nadó brzegiemó Morskiegoó Oka4ó Wartoó dodaćBó żeó istniejąó równieżó inneó wyjaśnieniaó –ó

natomiastónieóulegaówątpliwościBóżeógóraóprzypominaókształtemózakapturzonegoómnicha4

MNICH
MNICH

Wysokość: 2068 m
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       Z DOLINKI ZA MNICHEM NA MNICHA PRZEZ PŁYTĘ (1 h 40 min, w dół: 1 h 15 min, 

1 km)IMNajłatwiejszaMdrogaMprowadzącaMnaMwierzchołekJMbardzoMczęstoMpokonywanaMprzezM

turystówMprowadzonychMprzezMprzewodnikaIMSzlakMnaMWrotaMChałubińskiegoMopuszczamyMwM

rejonieMStawuMStaszicaJMabyMnastępnieMdobrzeMoznakowanąMkopczykamiMścieżkąMdostaćMsięM

podMpółnocno:zachodniąMścianęMMnichaIMDoMtegoMmomentuMdrogaM jestMstosunkowoMprostaIM

DalejM czekaM nasM częśćM wspinaczkowaIM ToM ostatnieM KVM mJM wM czasieM któregoM trawersujemyM

podM wierzchołkiemJM abyM dostaćM sięM naM niegoM odM stronyM MorskiegoM OkaIM ZeM szczytuM

zjeżdżamyMzaMpomocąMwygodnegoMstanowiskaMzjazdowegoI

       Z DOLINKI ZA MNICHEM NA MNICHA DROGĄ ROBAKIEWICZA (1 h min, w dół: 50 

min, 800 m)IM NiecoM bardziejM wymagającaM drogaM wejściaM naM MnichaJM czasemM

wykorzystywanaM przezM średniozaawansowanychM taternikówM doM naukiM wspinaczkiM wM

warunkachM zimowychIM PoczątkowoM :M jakM zawszeM :M tąM samąM wykopczykowanąM ścieżkąIM

NastępnieMzaczynamyMwspinaćMsięMuMpodnóżaMścianyJMniecoMnaMpółnocModMDrogiMprzezMPłytęJM

zMktórąM„Robakiewicz”MłączyMsięMwMkońcowejMfazieI

        Z DOLINKI ZA MNICHEM NA MNICHA DROGĄ KLASYCZNĄ (1 h 30 min, w dół: 1 

h, 700 m)IM JednaM zM najpopularniejszychM drógM wspinaczkowychM naM MnichuIM DoM ścianyM

dochodzimyMpodobnieMjakMwMprzypadkuMpozostałychMpropozycjiIMTrasaMzaczynaMsięMwMrejonieM

DolnejM PółkiM MnichowejM iM maM długośćM czterechM wyciągówM oM trudnościM kolejno:M IIIfJM IVJM IVM

orazM IVfIMPodMwierzchołkiemM łączyM sięM zMDrogąM przezMPłytęM iM terenemMocenianymMnaM IIMwM

skaliMtaternickiejMwyprowadzaMnaMszczytI

SAMODZIELNIE:M PoM polskiejM stronieM TatrM doM uprawianiaM taternictwaM niepotrzebneM sąM żadneM specjalneM

uprawnieniaIM WspinaćM możeM sięM każdyJM ktoM posiadaM odpowiednieM umiejętnościM iM sprzętIM JedynymM

obowiązkiemMjestMdokonanieMwpisuMdoMksiążkiMwyjśćMtaternickichM–MkoniecznieMtakżeMpoMpowrocieIMKsiążkaM

dlaMrejonówMMorskiegoMOkaMznajdujeMsięMwMschroniskuI

Z PRZEWODNIKIEM: KosztM wejściaM zM przewodnikiemM toM /VV:6VVM złIM ZapewniaM onM całyM ekwipunekM iM

sprzętM niezbędnyM doM wspinaczkiIM ZamówićM usługęM możnaM podM adresem:M portaltatrzanskiIcom+

przewodnicyI

Informacje praktyczne



ŻABIA GRAŃ 14

ŻabiaMGrańMstanowiMwschodnieMrozgraniczenieMDolinyMRybiegoMPotoku1MZaczynaMonaMsięMnaM

wysokościMŻabiegoMSzczytuMWyżniegoMiMbiegnieMkuMpółnocyMprzezMm1in1MŻabiegoMMnicha:MwM

stronęMPrzełęczyMBiałczańskiej:MktóraMstanowiMgranicęMterenówMtaternickichMwokółMMorskiegoM

Oka1MGrzbietMkończyMsięMtzw1MSiedmiomaMGranatami:MpoMczymMobniżaMsięMdoMpoziomuMdoliny:M

umożliwiającM naM połączenieM RybiegoM PotokuM iM BiałejM Wody:M wM wynikuM któregoM powstajeM

rzekaMBiałka1

ŻABIA GRAŃ

ŻABI SZCZYT WYŻNI

Wysokość: 2259 m

ŻabiM SzczytM WyżniM wznoszącyM sięM naM wysokośćM II59M mM jestM najwyższymM obiektemM naM

ŻabiejMGrani1MGóraMwMznosiMsięMpomiędzyMNiżnimiMRysamiMiMŻabimMMnichem:ModdzielającModM

siebieMDolinęMRybiegoMPotokuM iMDolinęMŻabiąMBiałczańską1MSzczytMszczególnieM imponującoM

wyglądaMzMtejMdrugiej1MZnadMMorskiegoMOkaMjestMniewidoczny:MgdyżMznajdujeMsięMniecoMzMtyłuM

względemM NiżnichM Rysów1M TrochęM poniżejM wierzchołkaM położonaM jestM WyżniaM SpadowaM

PrzełączkaM–MjedynaMwMcałychMTatrachMprzełęczMzwornikowaMNłącząMsięMtuMtrzyMgranie:MŻabia:M

GrańMMłynarzaMiMpółnocnaMgrańMRysówT1

Ciekawostka

DawniejM podM ŻabimM przebiegałaM staraM ścieżka:M pozwalającaM naM łatwąM komunikacjęM międzyM dolinami1M

ZnakowanaMonaMbyłaMnaMczarno:MjednakżeMgdyMwyznaczonoMtuMwML9I-Mr1MgranicęMpolsko)czechosłowacką:M

przejściaMzabroniono1MWładzeMPRLModnowiłyMtenMzakazMpoMIIMwojnieMświatowej



ŻABIA GRAŃ15

   ZNAD CZARNEGO STAWU POD RYSAMI NA ŻABI SZCZYT WYŻNI PRZEZ 

BIAŁCZAŃSKĄ PRZEŁĘCZ WYŻNIĄó Z2 h, w dół: 1 h 30 min, 2 km)Gó Taternikomó

udostępnionaózostałaódrogaónaóŻabióSzczytóWyżnióznadóCzarnegoóStawuópodóRysamiGóJestó

onaó momentamió trudniejszaó odó najbardziejó wymagającychó tatrzańskichó szlaków”ó aó

dodatkowoó sprawiaćó możeó problemyó orientacyjne”ó toteżó polecaó sięó podróżowaćó zó

przewodnikiemGóŚcieżkaórozpoczynaósięóprzyópółnocnoOwschodnimóbrzeguóCzarnegoóStawuó

iówiedzieótrawiastoOkamienistymóterenemóprzezótzwGóMokrąóWantęónaóBiałczańskąóPrzełęczó

WyżniąGóWszelkieótrudnościóznajdująósięówópierwszejófazieópodejściaó–óimóbliżejógrani”ó tymó

łatwiej”óaóścieżkaówyraźniejszaGóZóprzełęczyójużóbezproblemowo”ómomentamióomijającógrań”ó

docieramyónaószczytóŻabiegoóWyżniegoG

  ZNAD CZARNEGO STAWU POD RYSAMI NA ŻABIEGO MNICHA PRZEZ 

BIAŁCZAŃSKĄ PRZEŁĘCZ WYŻNIĄ (1 h 40 min, w dół: 1 h 20 min, 1,5 km)Gó Jednąó zó

możliwychó drógó dlaó osóbó chcącychó osiągnąćó wierzchołekó Żabiegoó Mnichaó jestó ścieżkaó

prowadzącaó znadó Czarnegoó Stawuó przezó Mokrąó Wantęó ió Białczańskąó Przełęczó WyżniąGó

Jestó onaó niecoó eksponowanaó ió mylna”ó więcó polecaó sięó jąó tylkoó zaawansowanymGó

PoczątkowoódrogaópokrywaósięózeóścieżkąónaóŻabióSzczytóWyżni”óabyónaóprzełęczyóodbićówó

lewo”ówókierunkuópółnocnymóiópoóK:óminutachódrogióosiągnąćószczytG

ŻABI MNICH

Wysokość: 2146 m

ŻabióMnichótoókolejnyózó„mnichów”ówóotoczeniuóMorskiegoóOkaGóGóraóznajdujeósięówóŻabiejó

Grani”ó pomiędzyó Żabimó Szczytemó Niżnimó ió Wyżnim”ó odó którychó oddzielonaó jestó

odpowiednio:óBiałczańskąóPrzełęcząó ióBiałczańskąóPrzełęcząóWyżniąGóŻabióMnichóposiadaó

dwaówierzchołkió–ómniejszyózónichóbywaónazywanyóKapucynemGóZóoddzielającejó jeóŻabiejó

Szczerbinyó opadaó imponujący”ó okGó K::Ometrowy”ó KominóŚwierza”ó nazwanyó takó naó cześćó
wybitnegoópionieraótaternictwaG

Wskazówka

ZarównoówóobrębieóŻabiejóGrani”ó jakóiówóprzypadkuópozostałychóczęścióTatr”ópodajemyóopisyótylkoótakichó

drógópozaszlakowych”óktórychóprzemierzanieó–ósamemuólubózóprzewodnikiemó–ójestólegalneGóZazwyczajósąó

toó najprostszeó sposobyó dostaniaó sięó naó omawianyó szczytGó Nieó zmieniaó toó faktu”ó żeó nawetó drogaó

posiadającaówycenęó„I”ówóskaliótaternickiejóZżółtyóznakónaópoczątkuótekstu1ójestótrudniejszaóodónajbardziejó

wymagającegoó znakowanegoó szlakuGó Należyó dokładnieó przemyślećó decyzjęó oó wyprawie”ó biorącó podó

uwagęó swojeó doświadczenie”ó niezbędnąó wó takichó sytuacjachó orientacjęó wó terenie”ó posiadanyó sprzętó ió

aktualneówarunkiópogodoweG
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ŻabiaN LalkaN toN bodajżeN jednaN zN najpiękniejszychN tatrzańskichN turni.N ObserwowanaN znadN

MorskiegoNOkaNlubNCzarnegoNStawuNswoimNkształtemNprzypominaNgigantycznąN lalkęN lubNwN

innejN wersjiN kręgiel.N ZnajdujeN sięN onaN wN bocznejN graniN ŻabiegoN MnichafN stanowiącN jejN

najbardziejNcharakterystycznyNelement.

ŻabiNSzczytNNiżniNtoNbardzoNcharakterystycznaNgóraNznajdującaNsięNŻabiejNGranifNpomiędzyN

ŻabimN MnichemN aN ŻabiąN Czubą.N SzczególnieN pięknieN prezentująN sięN tuN stromeN ścianyN

opadająceNwNstronęNDolinyNRybiegoNPotoku.NNiecoNnaNpołudnieNodNwierzchołkaNodchodziNwN

kierunkuNMorskiegoNOkaNmocnoNposzarpanaNGrańNApostołów.NZarównoNonafNjakNiNsamNŻabiN

NiżniN nieN sąN udostępnioneN dlaN działalnościN człowiekaN –N rejonyN taternickieN naNŻabiejN GraniN

kończąN sięN niecoN wcześniejfN naN PrzełęczyN Białczańskiej.N ŁamanieN przepisówN możeN

zakończyćN sięNmandatem.NCałośćN terenuNwokółNMorskiegoNOkaN jestNpodNstałąN obserwacjąN

pracownikówNparku.

ŻABIA LALKA

Wysokość:820958m

8888888NA8ŻABIĄ8LALKĘ8ZNAD8CZARNEGO8STAWU8POD8RYSAMINB1 h 15 min, w dół: 1 h, 

1 km).NPodNŻabiąNLalkęNznadNCzarnegoNStawuNdostajemyNsięNwyraźnąfNchoćNnieznakowanąfN

łatwąN ścieżką.N DalejN wygodnymN chodnikiemN nazywanymN WyżniąN LalkowąN DrabinąN

dostajemyNsięNwNrejonNkominaNwyprowadzającegoNnasNnaNPrzełączkęNpodNŻabiąNLalką.NJestN

toN najtrudniejszyN momentN podejścia.N ZN siodłaN rozpoczynamyN finałowąN wspinaczkęN naN

wierzchołekN turnifN któraN dostarczaN wieluN emocjiN zeN względuN naN sporąN ekspozycjęN iN

strzelistośćNŻabiejNLalki.

ŻABI SZCZYT NIŻNI

Wysokość:820988m
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MiedzianeP iP grzbietP OpalonegoP toP dwaP główneP obiektyP północno9wschodniejP graniP

SzpiglasowegoP Wierchu1P oddzielająceP DolinęP RybiegoP PotokuP odP DolinyP PięciuP Stawów5P

PrzezPzboczaPOpalonegoPbiegniePniebieskiPszlakP łączącyPMorskiePOkoPzePschroniskiemPwP

„Piątce”5

MIEDZIANE I OPALONE

MIEDZIANE

Wysokość: 2233 m

MiedzianeP toP potężny1P równyP wP swejP budowie1P grzbiet1P wznoszącyP sięP pomiędzyP

SzpiglasowąP iP MarchwicznąP Przełęczą1P górującyP nadP dolinami:P PięciuP StawówP iP RybiegoP

Potoku5P WP XVIIIP wiekuP prowadzonoP tuP praceP górniczeP przyP wydobyciuP miedziP –P iP stądP

wzięłaPsięPnazwaPmasywu5PGóraPsłyniePzPcudownegoPwidokuPnaPTatry1PdawniejPbyłaPlicznieP

odwiedzanaP przezP turystówP iP górali5P OdP 0956P r5P jestP tuP rezerwatPścisły1P choćP niektórzyP wP

ostatnichP latach1P zeP względuP naP ubogąP przyrodę1P powątpiewająP wP sensownośćP jegoP

istnienia5

MARCHWICZNY ŻLEB

Wysokość: 2055 m (początek)

MarchwicznyPtoP legendarnyP iParcyniebezpiecznyPżlebP lawinowyPopadającyPzPMarchwicznejP

PrzełęczyPwPpółnocno9wschodniejPgraniPSzpiglasowegoPWierchu5PMaPokołoPC22PmPdługości1P

którymiPkażdejPzimyPschodząPogromnePlawiny5PCzasemPsąPonePtakPpotężne1PżePdocierająPdoP

tafliP MorskiegoP Oka5P ŻlebP przecinaP CeprostradęP toteżP wP okresieP zimowymP zalecaP sięP

omijaniePtejPścieżkiPprzezPtaflęPjezioraPiPDolinkęPNadspady5PNazwaPpochodziPodPmarchwicyP

pospolitejP–ProślinyPzPgatunkuPselerowatych1PobficiePporastającejPokolicę5
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1 1 1 1 Od1 schroniska1 nad1 Przednim1 Stawem1 Polskim1 ścieżka1 wiedzie1 stromo1 pod1 górę41 w1

stronę1grzbietu1grani1zakończonej1Świstową1Czubą:1Szlak1omija1jednak1to1miejsce41a1także1

sąsiednie1Świstowe1Siodło41kierując1się1w1rejon1Świstowej1Kopy41po1przekroczeniu1grzbietu1

której1wchodzimy1do1dolinki1Świstówka:

Wskazówka

Przebieg1szlaku1jest1o1tyle1istotny41że1widoczna1jest1jeszcze1stara1ścieżka41którą1znaki1prowadziły1do1R9581

roku:1 Droga1 przechodziła1 przez1 depresję1 nad1 Żlebem1 Paryskiego41 tuż1 nad1 G33Nmetrowym1 urwiskiem:1 1

Miejsce1 to1 uchodzi1 za1 jedno1 z1 najniebezpieczniejszych1 przejść1 dla1 turystów1 w1 całych1 Tatrach:1 W1

przeszłości1 zdarzyło1 się1 tu1 kilkanaście1 wypadków1 śmiertelnych41 w1 związku1 z1 czym1 zmieniono1 przebieg1

szlaku:1Czasem1jednak1turyści1błądzą41narażając1się1na1niebezpieczeństwo:1Ostatnią1ofiarą1była1w1R9941r:1

turystka1z1Niemiec:1Warto1w1tym1miejscu1uważać41poniżej1zdjęcie:

Ciekawostka

W1rejonie1starej1ścieżki1w1sylwestrową1noc1R9561roku1miał1miejsce1tragiczny1wypadek1narciarzy:1Dwóch1

mężczyzn1spadło1Żlebem1Paryskiego41tracąc1życie:1Kobieta41która1spadła1razem1z1nimi41 jakimś1cudem1

przeżyła1 …33Nmetrowy1 lot:1 Ratowników1 zawiadomił1 czwarty1 uczestnik1 wycieczki41 któremu1 nic1 się1 nie1

stało:

Cztery1 lata1 później41 już1 po1 zmianie1 przebiegu1 szlaku41 ów1 narciarz41 również1 w1 noc1 sylwestrową41

podróżował1 ze1 znajomymi1 przez1 Świstówkę:1 Gdy1 chciał1 pokazać1 im1 miejsce41 w1 którym1 zginęli1 jego1

towarzysze41sam1upadł1i1poniósł1śmierć…
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Świstówka. Roztocka. to. ustronna. dolinka. wciśnięta. pomiędzy. dwie. granie. odchodzące. z.

Opalonego. Wierchu. i. zawieszona. nad. Doliną. Roztokif. do. której. opada. urwistąf. 200P

metrową. ścianąB. Nazwa. tego. miejsca. pochodzi. oczywiście. od. świstakówf. które. licznie.

zamieszkują.te.rejonyB.Niegdyś.nazwa.„Świstówka”.błędnie.była.używana.w.odniesieniu.do.

sąsiedniego.szczytu.–.Świstowej.CzubyB

ŚWISTÓWKA,ROZTOCKA
Wysokość: 1700 - 1750 m

Od,Pięciu,Stawów,50,min,,w,przeciwnym,kierunku:,1,h,5,min,,2,km,

. . . Za. Świstówką. Roztocką. ścieżka. przerzuca. się. przez. grań. Opalonego. w. miejscu.

nazywanym. Wolarniąf. trawersując. bardzo. urwiste. zboczeB. Krok. po. kroku. coraz. bardziej.

otwiera. nam. się. widok. na. Morskie. Okof. Czarny. Staw. pod. Rysami. i. ich. otoczenieB. Szlak.

przecina. jeszcze. lawinowy. Głęboki. Żleb. i. łączy. się. z. asfaltową. drogą. z. Palenicy.

Białczańskiej.tuż.przed.schroniskiem.nad.Morskim.OkiemB


