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DrogaRnaRnajwyższąRgóręRwRPolsceRodRstronyRMorskiegoROkaRiRCzarnegoRStawuRjestRbardzoR

popularnaR –R przezR coR częstoR panujeR tuR tłok0R CzęśćR turystówR nieR jestR jednakR dobrzeR

przygotowanaR doR takiegoR wypaduNR gdyżR wycieczkęR naR RysyR –R zeR względuR naR stromeR

podejścieRiRdużąRekspozycjęR–RpolecaRsięRraczejRzaawansowanymRiRobeznanymRzRgórami0

NApRYSYpODpSTRONYpPOLSKIEJ

ZeRwzględuRnaRspecyfikęR tejR częściRTatrRwRokolicachRRysówRśniegRpoRzimieRutrzymujeRsięR zazwyczajR

najdłużejNRczasamiRdoRpełnegoRlata0RTakRwięcRtoNRżeRnp0RszlakiRwRrejonieROrlejRPerciRsąRjużR„czyste”RnieR

oznaczaNRżeRjestRtakRnaRszlakuRnaRRysy0

Wskazówka
ZdobyciaR RysówR wR żadnymR wypadkuR nieR należyR traktowaćR jakR wycieczkiR zR „obowiązkowegoR pakietuR

tatrzańskiego”R(MorskieROkoNRChochołowskaNRKościeliskaNRGiewontK0RPodejścieRnaRnajwyższyRszczytRPolskiR

trudnościąR znacznieR przewyższaR wszystkieR inneR tłoczneR miejscaR wR polskichR Tatrach0R StromiznęR iR

ekspozycjęRporównywaćRmożnaRdoRniektórychRodcinkówROrlejRPerci0

Informacjeppraktyczne

RRRRRPrzyRkrzyżuRnadRCzarnymRStawemRrozgałęziająRsięRszlakiRnaRRysyRiRnaRMięguszowieckąR

PrzełęczR podR Chłopkiem0R ChcącR udaćR naR najwyższyR szczytR PolskiR taflęR jezioraR musimyR

obejśćRodRstronyRpółnocnejNRaRnastępnieRodRwschodniej0RPoczątkowoRłagodnaRścieżkaRtużRzaR

stawemR zaczynaR prowadzićR mocnoR podR górę0R NachylenieR stokuR miejscamiR sięgaR 3BºNR coR

porównaćRmożnaRnp0RzeRsłynnąRścianąRKościelca0RPierwszymRnaszymRcelemRjestRkamienistyR

KociołR podR RysamiNR swoimiR granicamiR sięgającyR naR północR ażR poR charakterystyczneR

wypłaszczenieRBuliRpodRRysamiNRktóreRprzyjdzieRnamRminąćRwRbardzoRniewielkiejRodległości0R

WR kotleNR zeR względuR naR sporeR zacienienieNR przezR całąR wiosnęR iR początekR lataR leżyRśniegNR

utrudniającyRturystomRporuszanieRsięRiRbędącyRniejednokrotnieRprzyczynąRwypadków0

OdpCzarnegopStawuppodpRysamip3php21pmin:pwpdół:p2php31pmin:p3pkm

BULApPODpRYSAMI

Wysokość: 2054 m

OdpCzarnegopStawuppodpRysamip5php31pmin:pwpdół:p5php5pmin:p5:5pkm

BulaR podR RysamiR toR bardzoR charakterystyczneR miejsceR znajdująceR sięR mniejR więcejR wR

połowieRprzewyższeniaRpomiędzyRCzarnymRStawemRaRwierzchołkiemRRysów0RDużyNRpłaskiR

tarasRopadaRwRkierunkuRjezioraR3BB3metrowąNRbardzoRstromąRścianą0RWejścieRodRstronyRkotłaR

jestR natomiastR bardzoR łagodne0R WypłaszczenieR bywaR częstoR używaneR przezR TOPRR jakoR

lądowiskoRśmigłowcaRwRczasieRakcjiRratunkowych0
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Ciekawostka

58,stycznia,5443,roku,doszło,do,największej,tragedii,lawinowej,w,historii,polskich,TatrG,Zginęło,8,młodych,

osób–,przyjaciół,z, tej,samej,szkołyG,Wypadek,pod,Rysami,odbił,się,szerokim,echem,w,mediach, i,wśród,

miłośników, TatrG, Potężna, lawina, ruszyła, z, charakterystycznej, rysy, przecinającej, urwisko, najwyższego,

szczytu,w,PolsceG,Rozpędzony,śnieg,przebył,drogę,okG,kilometra, i,z, impetem,uderzył,w, taflę,Czarnego,

StawuG, Ciała, części, licealistów, przeleżały, pod, śniegiem, i, lodem, długie, miesiąceG, Ostatnie, z, nich,

znaleziono,dopiero,w,czerwcuG,Na,podstawie,tamtych,tragicznych,wydarzeń,nakręcono,film,ptG,„Cisza”G

, , , Powyżej, Buli, pod, Rysami, na, szlaku, rozpoczynają, się, prawdziwe, trudnościG, W, ich,

pokonywaniu,pomagają,nam,łańcuchy–,które,od,pewnego,momentu,towarzyszą,turyście,aż,
do, samego, szczytuG, W, miarę, pokonywania, kolejnych, metrów, przewyższenia, zaczyna,

otwierać,nam,się,widok,na,stronę,słowacką–,zarówno,od,strony,zachodniej,–,na,Krywań–,jak,

i, na, wschód–, w, stronę, GerlachaG, Szczególnie, emocjonujące, przejście, ma, miejsce, pod,

samym, szczytem–, gdy, widzimy, już, siedzących, na, nim, ludziG, Trzeba, przetrawersować,
charakterystyczną,skałę,w,terenie,bardzo,przepaścistymG,Potem,jeszcze,tylko,kilka,kroków,i,

osiągamy,polski,wierzchołek,RysówG

Ciekawostka      NA RYSY ZIMĄ PRZEZ „RYSĘ” (Od Czarnego Stawu 3 h 30 min, w dół: 2 h 40 min, 3 

km)G,Ze,względu,na,duże,zagrożenie, lawinowe, i,ogrom,wyzwań,zimowe,wejście,na,Rysy,

poleca, się, tylko, wytrawnym, turystomG, Istotną, zmianę, stanowi, fakt–, że, drugą, część, trasy,

pokonuje, się, słynną, rysą–, czyli,żlebem,zlokalizowanym,na,prawo,od, letniego, szlakuG,Nie,

uraczymy, tu, widoków, –, skały, żlebu, ograniczają, perspektywę, z, obydwu, stronG, Stromizna,

bardzo,duża–,miejscami,ponad,44ºG,Ścieżka,łączy,się,z,wariantem,letnim,tuż,na,przełączce,

pod,samym,wierzchołkiem–,na,wysokości,okG,5454,mG
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Ciekawostka
PowietrzeTnaTszczycieTRysówTjestToTSWDTrzadszeTodTtegoTwTdolinach1

NazwęT „Rysy”T kojarząT nawetT uczniowieT szkołyT podstawowej1T TrudnoT bowiemT nieT znaćT
najwyższegoT szczytuT Polski1T MałoT ktoT jednakT wieIT żeT taT potężnaIT królującaT nadT DolinąT

RybiegoT PotokuIT góraT –T wznosiT sięT naT wysokośćT nieT -f99T mIT aT -AWS1T TakT naprawdęT

bowiemTRysyTposiadająTtrzyTwierzchołki1TNajwyższyTzTnichTznajdujeTsięT jednakTcałkowicieT

poTstronieTsłowackiejITzaśTtenToTwysokościT-f99TmTleżyTnaTgłównejTgraniTTatrITprzezTktórąT

przebiegaTgranicaTpaństwowa1TZT tegoTwzględuTwłaściwszymTokreśleniemTwydajeTsięTbyćT
stwierdzenieT„najwyższyTpunktTwTPolsce”1TRysyTciesząTsięTogromnąTpopularnością1T-f99TmT

toTtylkoT jednaTzTprzyczynTtegoTstanuTrzeczy1T InnąT jestTpanoramaITktóraTsięTstądTrozciąga1T

TrudnoT porównywaćT jejT pięknoT doT pozostałychT miejscT wT TatrachIT jednakżeT zT całąT

pewnościąTmożnaTstwierdzićITżeTjestTonaTnajrozleglejsza1TObejmujeTponadTLWWTszczytówIT

którymiTstojącyTnaTRysachTczłowiekTotoczonyTjestTzTczterechTstron1

NaT szczycieIT zeT względuT naT jegoT symbolicznyT charakterIT wielokrotnieT montowanoT

pamiątkoweT tabliceT iT symboleT religijne1T ByłaT tutajT nawetT tabliczkaT upamiętniającaT pobytT

WłodzimierzaTLenina1TWTczasachTPRLOuTturyściTsystematycznieTdewastowaliTtęTtablicęITażT
wreszcieT ukrytoT jąT wT chacieT podT Rysami1T PrzedT wejściemT PolskiT iT SłowacjiT doT StrefyT

SchengenTistniałoTtuTjedyneTwTTatrachTWysokichTturystyczneTprzejścieTgraniczneTpomiędzyT

tymiTkrajami1TAktualnieTmożnaTzupełnieTswobodnieTprzekraczaćTgranicęIT choćbyT tylkoTpoT

toITażebyTprzedostaćTsięTzTpolskiegoTwierzchołkaTnaTsłowacki1

RYSY

Wysokość: 2503 m

OdWprzełęczyWWagaW42WminuWwWdół:W35WminuW622Wm

OdWBuliWpodWRysamiW1WhW52WminuWwWdół:W1WhW25WminuW1u5Wkm
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PodejścieCodCstronyCsłowackiejCjestCdłuższeCodCdrogiCznadCMorskiegoCOkaACMimoCtoCpodróżC
trwaCdużoCkrócejACDziejeCsięC takCdlategoBCżeC trudnościC czekająceCnaC turystówCnaC trasieCsąC
nieporównywalnieCmniejszeACSzlakCsłowackiCpolecaCsięCtymBCktórzyCchcąCwejśćCnaCnajwyższyC
szczytC naszegoC krajuBC jednakżeC nieC czująC sięC naC siłachBC abyC atakowaćC goC stromymC iC
niebezpiecznymCpodejściemCodCstronyCpolskiejA

NAwRYSYwODwSTRONYwSŁOWACKIEJ
OdwschroniskawpodwRysamiw55wminzwwwdół:w45wminzw0wkm

SCHRONISKOwPODwRYSAMI

Wysokość: 2250 m

ZwDolinywMięguszowieckiejw2whw33wminzwwwdół:w0whw45wminzw3z5wkm

ChataC podC RysmiC 9wC jęzAC polskimC schroniskoC podC RysamiBC schroniskoC podC Wagą3C jestC
najwyżejC położonymC schroniskiemC wC TatrachAC ZnajdujeC sięC wC górnejC częściC DolinyCŻabiejC
MięguszowieckiejBCwCsłowackichCTatrachCWysokichA

DoCbudowyCschroniskaCprzystąpionoCwCŠ5fNCroku4CchataCpowstałaCdziękiCentuzjastycznemuC
zaangażowaniuCwieluCinstytucjiACBudynekCotwartoCŠ–ClipcaCŠ5ffCrACRolęCpierwszegoCchataraC
pełniłC AlojzC KrupitzerC 9taternikBC narciarzBC przewodnikC górski3AC NiecoC późniejC dzierżawcąC
zostałCOtakarCŠtáflBC twórcaCsymbolicznegoCCmentarzaCOfiarCTatrACOdCŠ5V2C rokuCchataremC
schroniskaCjestCniegdysiejszyCnosiczC–CViktorCBeránekA

DoC gruntownegoC remontuC chatyC doprowadzonoC wC Š5V2C rokuAC DoC budynkuC dobudowanoC
piętroAC KolejneC działaniaC wiązałyC sięC zC odbudowąC zniszczeńC poczynionychC przezC licznieC
schodząceC tuC lawinyC9ostatnioCwCŠ555C iCáNNŠCroku3ACWielokrotnieCrozważanoCprzeniesienieC
schroniskaCwC terenCbardziejC bezpiecznyBCpoprzestanoC jednakCnaCwzmocnieniuC konstrukcjiAC
OstatniCremontCukończonoCwCáNŠáCrACC

SchroniskoCzaopatrywaneCjestCprzezCtatrzańskichCnosiczyACKażdyBCktoCchciałbyCodnaleźćCsięC
wCtejCroliBCmożeCwnieśćCdoCchatyCładunekCoCwadzeC8CkgBCŠNCkgClubCwCniektórychCprzypadkachC
fNC kgC –C doC pobraniaC wC specjalnejC budceBC znajdującejC sięC naC początkuC szlakuBC C przyC
PopradzkimCStawieACNagrodąCzaCtrudCjestCherbataCzCsokiemCmalinowymBCktórąCturysta6nosiczC
otrzymujeCuCceluCswojejCdrogiA

SchroniskoC dysponujeC Š7C łóżkamiC wC sypialniC naC poddaszuBC wC razieC potrzebyC istniejeC
możliwośćCnocleguCnaCpodłodzeACCNaCparterzeCbudynkuCznajdujeCsięCbufetCiC jadalniaACKosztC
śniadaniaCwynosiC8C€BCnatomiastCkolacjiCVC€A
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TELEFON: D42Rm9O3mR8RmO5RmlubmD42Rm52m442m23mR4mmmmmmmmmmmmmmmmCENA NOCLEGU:mR6m€

WAŻNE: Wm pobliżum budynkum trudnom om zasięgm telefoniim komórkowejZm chatarm preferujem więcm SMS–ym zm

pytaniamimomnoclegG

SchroniskomjestmczynnemodmR6mczerwcamdom3RmpaździernikaG

Informacjewpraktyczne

Ciekawostka

Dodatkowąm atrakcjąm schroniskam jestm znajdującam sięm kilkadziesiątm metrówm odm budynkuZm usytuowanam nadm

przepaściąZm kolorowam sławojkaGm Zm jejm wnętrzam rozciągam sięm przepięknam panoramam –m ścianęm sławojkim wm

stronęmGranimBasztmstanowimoknoG

m m m m Spodm schroniskam ścieżkam wiedziem wm sposóbm oczywistym poprzezm ogromnem rumowiskom

skalnemnamdobrzemwidocznąmstądmprzełęczmWagaGmOdcinekmcałkowiciembezmtrudnościG

SłowackimszlakmnamRysymjestmnieczynnymwmokresiemzimowymZmtznGmodmRmlistopadamdomR5mczerwcaG

Informacjewpraktyczne
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Wagau tou szerokau przełęczu wu główneju graniu TatrGu oddzielającau odu siebieu Rysyu iu Ciężkiu

Szczyt.u Wschodnieu zboczau opadająu dou Dolinyu CiężkiejGu zachodnieu dou Dolinyu Żabieju

Mięguszowieckiej.u Drogau przezu przełęczu nau Rysyu byłau znanau odu dawnaGu au samou siodłou

niezwykleu częstouuczęszczaneu równieżu zeuwzględuunau toGużeustanowiuonoupunktu startowyu

stosunkowoułatwejudrogiunauWysoką.uNieuwiadomouskąduwzięłausięunazwaGuprawdopodobnieu

jestu pochodzeniau słowackiego.u Wiadomou natomiastGużeu niektórymu pionieromu grańu międzyu

Rysamiu au Ciężkimu Szczytemu iu Wysokąu przypomniałau wagęu właśnie.u Dawnieju ścieżkau nau

najwyższyuszczytuPolskiuprowadziłauowąugranią.

WOKÓŁeMORSKIEGOeOKA
45emineweobydwuekierunkachóe2ó5ekm

u u u AktualnieGu abyu dostaću sięu nau Rysyu musimyu przetrawersowaću niecou poniżeju grani.u Nau

wierzchołekuwyprowadzaunasuścieżkauwijącau sięuwugórąu południowegouzbocza.uTrudnościu

niedużeu–uproblemustanowiąugłównieunieuzawszeuwygodneukamienieupodunogami.

      PRZEJŚCIE Z POLSKIEGO WIERZCHOŁKA NA WIERZCHOŁEK SŁOWACKI (5 min 

w obydwie strony, 50 m).u Obowiązkowyu punktu programu.u Zu wierzchołkau granicznegou pou

skałachuschodzimyunauprzełączkęuoddzielającąugouoduwierzchołkausłowackiegouiuwupodobnyu

sposóbudostajemyusięunautenudrugi.uBrakuwiększychuproblemówGuchoćuzalecausięuzachowaću
ostrożność.

PRZEŁĘCZeWAGA
Wysokość: 2337 m

SpodeschroniskaepodeRysamie15eminóewedół:e10eminóe400em

Ciekawostka
Zeu szczytuu Rysówu wu pogodneu dniu możnau

zobaczyćuKraków.uObydwaupunktyuwuliniiuprosteju

dzieliuodległośću90ukm.

Ciekawostka
NazwauRysówunieupochodziuodurysyuwidocznejuodu

stronyu Morskiegou Oka.u Dawnieju Rysamiu

nazywanouGrańuŻabiegou iu tou tamuznajdująusięu teu

charakterystyczneuformacje.
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NIŻNIE RYSY

NiżnieORysyOtoObardzoOciekawaCOczterowierzchołkowaOgóraCOznajdującaOsięOwObezpośrednimO

sąsiedztwieOnajwyższegoOszczytuOPolski5O JestO onaO zlokalizowanaOnaOgraniOwychodzącejO zO

RysówO wO stronęO północnąCO któraO toO grańO zamykaO otoczenieO MorskiegoO OkaO odO wschodu5O

ZresztąO NiżnieO RysyO sąO doskonaleO widoczneO znadO jeziora5O NajwyższyO –drugiCO liczącO odO

południaSO wierzchołekO osiągaO wysokośćO 14T”O mCO coO jestO trzecimO –O poO RysachO iO

MięguszowieckimO SzczycieO WielkimO –O wynikiemO naO terenieO naszegoO kraju5O StokiO NiżnichO

RysówO opadająO zO polskiejO stronyO doO DolinyO RybiegoO PotokuCO zO drugiejO zaśO doO DolinyO

CiężkiejCO zawieszonejO nadO DolinąO BiałejO Wody5O PoO obydwuO stronachO ścianyO sąO bardzoO

urwisteOiOstrome5O

ZOpolskiejOstronyOpoprowadzonoOwieleOdrógOwspinaczkowychCOpoOktórychOmożnaOlegalnieOsięO

poruszać5ONajtrudniejszeOtrasyOprowadząOnaOwierzchołekOpołudniowyO–14”5OmSO–OpozostałeO

kulminacjeOsąO niecoO łatwiejOdostępne5OZOgóryO roztaczaOsięO przepięknyOwidokOnaOwszystkieO

czteryO strony5O OczywiścieO naO pierwszyO planO wybijająO sięO zatłoczoneO RysyO iO groźnieO

wyglądającaO Wysoka5O WO doleO cudnieO błyszcząO lustraO CzarnegoO StawuO iO MorskiegoO Oka5O

WartoO dodaćCO żeO NiżnieO RysyO iO teO właściweO bywająO częstoO myloneO przezO małoO

doświadczonychO obserwatorówCO próbującychO „walczyć”O zO topografiąO naO doleCO przyO

schronisku5

      Z BULI POD RYSAMI NA NIŻNIE RYSY (1 h 15 min, w dół: 1 h, 1 km).OPoczątkowoO

idziemyO zaO czerwonymiO znakamiO szlakuO naO Rysy5O f5”O mO przedO charakterystycznąO grzędąO

musimyO skręcićO wO lewo5O DalejO ścieżkaO prowadziO piargamiO wO stronęO żlebuO opadającegoO zO

przełączkiO międzyO głównymO aO południowymO wierzchołkiemO NiżnichO RysówCO którymO

podchodzimyO ażO doO samegoO końca5O ZO przełączkiO graniąO poO chwiliO dostajemyO sięO ażO naO

szczyt5ODrogaOjestOdosyćOprostaOiO łatwaOwOorientacji5OPamiętajmyOjednakCOżeOporuszamyOsięO

pozaOznakowanymOszlakiemCOwOterenieOtaternickimCOcoOwymagaOpewnejOznajomościOokolicy5

NIŻNIE RYSY

Wysokość: 2430 m

Ciekawostka

DawniejOszczytOnazywanyObyłOTurkiemCOzeOwzględuOnaOrzekomeOpodobieństwoOdoOżołnierzaOtureckiegoOwO

turbanie5
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Rysy. i. Mięguszowieckie. Szczyty. oddzielają. dwa. charakterystyczne. miejsca:. masywny. i.

rozległy.TkilometrowyP.Wołowy.Grzbiet.oraz.niezwykle.charakterystyczne.otoczenie.Żabiego.

Konia1. Cały. ten. rejon. zalicza. się. do. terenów. udostępnianych. taternikom. po. obydwu.

stronach. granicy1. Grań. na. Wołowym. Grzbiecie. to. formacja. bardzo. wyrównana. –.

poszczególne. obiekty. mają. bardzo. podobną. wysokość1. Nieco. wyróżniają. się. tylko. dwa.

najwyższe.wzniesienia:.Wołowa.i.Hińczowa.Turnia1

Żabia.Przełęcz.to.najniższy.punkt.na.grani.oddzielającej.Dolinę.Mięguszowiecką.od.Doliny.

Rybiego.Potoku1. Jej.wcięcie. szczególnie.wyróżnia.się.w.krajobrazie. ze.względu.na.duże.

przewyższenie.pomiędzy.nią.a.sąsiednim.wierzchołkiem.Rysów1.Z.drugiej.strony.przełęczy.

znajduje.się.charakterystyczna.turnia.–.Żabi.Koń1.Wejście.na.przełęcz.jest.trudneZ.dlatego.

mimo. znacznego. obniżenia. terenu. nie. stanowi. dobrego. połączenia. pomiędzy. polską. i.

słowacką.stroną1.Jest.ona.za.to.bardzo.często.pokonywana.przez.taterników.wchodzących.

na. Żabiego. KoniaZ. z. tym. zastrzeżeniemZ. że. najwygodniejsza. droga. prowadzi. nie. przez.

samą. przełęczZ. lecz. przez. płaski. stopień. na. zachodnim. zboczu. Rysów. –. -O. m. powyżej.

siodła1

ŻABI KOŃ I WOŁOWY GRZBIET

ŻABIA PRZEŁĘCZ

Wysokość:u2225um

uuuuuuuZuBULIuPODuRYSAMIuNAuŻABIĄuPRZEŁĘCZ (1 h, w dół: 45 min, 500 m)1.Ze.szlaku.

na. Rysy. skręcamy. w. prawo. kilkadziesiąt. metrów. poniżej. początku. grzędy. pod. Rysami1.

Przez.rumowisko.po.pół.godziny.dostajemy.się.pod.strome.ściany.głównego.grzbietu.Tatr1.

Stąd.jedną.z.dwóch.niemal.równoległych.rys1.W.pobliżu.przełęczy.czeka.nas.jeszcze.m1in1.

przejście. na. kolanach. po. przewieszoną. półką. i. szukanie. obejścia. 8,metrowejZ. pionowej.

ściany1. Tak. więc. atrakcji. nie. braknie1. Ostrożnie. przy. przełęczy1. Konieczne. zejście. ze.

stopnia.ponad.nią.przy.użyciu.liny1

uuuuuuuSPODuSCHRONISKAuPODuRYSAMIuNAuŻABIĄuPRZEŁĘCZ.T2 h min, w dół: 1 h 50 

min, 2 km)1. Tylkou zu uprawnionymu przewodnikiem.. Spod. chaty. należy. cofnąć. się.

znakowanym. szlakiem. w. stronę. Doliny. MięguszowieckiejZ. a. następnie. dojść. bez. znaków.

nad.Wielki.Żabi.Staw.Mięguszowiecki1.Potem.przez.usypiska.w.stronę.żlebu.opadającego.z.

przełęczy1.Żleb. omijamy. prawą. stroną. przez. wyraźny. tarasZ. aby. następnie. dostać. się. na.

zachodnią. grań. RysówZ. skąd. w. dół. na. słynny. stopień. i. dalejZ. w. ten. sam. sposóbZ. co. w.

przypadku.drogi.od.Czanego.StawuZ.na.samą.przełęcz1.
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30jmin,jwjdół:j20jmin,j800jm

Żabi9 Koń9 to9 pięknaN9 strzelista9 turniaN9 najniższa9 w9 grani9 oddzielającej9 Dolinę9

Mięguszowiecką9 od9 Doliny9 Rybiego9 Potoku„9 Przepiękna9 iglica9 od9 zawsze9 uchodziła9 za9

jedną9z9najtrudniejszych9do9zdobycia9w9całych9Tatrach„9Padła9dopiero9w9J9)59r„N9kiedy9 to9

weszła9 na9 nią9 dwójka9 niemieckich9 wspinaczy„9 Sporym9 sukcesem9 było9 także9 zdobycie9

północnej9 ściany9 w9 J9I99 r„9 przez9 Bronisława9 CzechaN9 Wiesława9 Stanisławskiego9 i9 Lidę9

Skotnicównę„9Ta9ostatnia9kilka9miesięcy9później9zginęła9na9Zamarłej9Turni„9Nazwa9szczytu9

pochodzi9od9 jego9kształtu9 C„koń”W9oraz9od9położenia9ponad9Żabią9Doliną9Mięguszowiecką9

C„żabi”W„

Jeśli9chcemy9pójść9poza9szlakiem9na9SłowacjiN9należy9sprawdzić9 trudność9 trasy9w9skali9wspinaczkowej„9

Drogi9od9)9do9II9są9zarezerwowane9dla9wyjść9z9przewodnikiem„9Samodzielni9taternicy9mogą9przechodzić9
je9tylko9w9dółN9po9pokonaniu9w9górę9którejś9z9dróg9o9trudności9od9III9wzwyż„9

Taternik9w9myśl9słowackich9przepisów9to9osoba9będąca9członkiem9klubu9wysokogórskiego„9Musi9on9mieć9
przy9 sobie9 sprzęt9 taternicki9 oraz9 wykazywać9 znajomość9 terenuN9 z9 której9 przepytać9 go9 mogą9 strażnicy9

parku„

Informacjejpraktyczne

Ciekawostka
Żabi9Koń9uchodzący9za9obiekt9pięknyN9ale9niskiN9jest9tej9samej9wysokości9co9potężny9Kozi9Wierch„

      Z ŻABIEJ PRZEŁĘCZY NA ŻABIEGO KONIA9C45 min, w dół: 30 min, 200 m).9Droga9

wiedzie9granią9i9jest9bardzo9eksponowana„9Dzieli9się9ona9na9dwa9charakterystyczne9odcinkiN9

nazywane9Dolnym9i9Górnym9KoniemN9przy9czym9drugi9jest9dużo9bardziej9stromy„9W9pobliżu9

wierzchołka9ścieżka9staje9się9szersza9i9coraz9bardziej9płaska„

ŻABIjKOŃ
Wysokość: 2291 m
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WołowaMTurniaMtoMjednaMzMdwóch,MobokMHińczowejMTurniMnajwyższychMkulminacjiMWołowegoM

Grzbietu.MSzczytModdzielaModMsiebieMdoliny:MŻabiąMMięguszowieckąMKodMstronyMsłowackiejCM iM

DolinęM RybiegoM PotokuM KodM stronyM polskiejC.M OdM wschoduM sąsiednimM szczytemM jestMŻabiaM

TurniaMMięguszowiecka,MzaśModMzachodu,MpomiędzyMWołowąMaMHińczowąMTurniąM rozciągaM

sięM zasadniczaM częśćM WołowegoM Grzbietu,M nieposiadającaM wyraźnychM kulminacji.M SzczytM

jestMłatwoMdostępnyModMstronyMsłowackiej,MjednakżeMnieMcieszyMsięMMdużąMpopularnością.

WOŁOWA TURNIA

Wysokość:i2373im

iiiiiiiZiHIŃCZOWEJiTURNIiNAiWOŁOWĄiTURNIĘ (1 h 15 min w obydwie strony, 500 m).M

Tylkoiziuprawnionymiprzewodnikiem.MŁatwiejszaMdrogaMpomiędzyMdwomaMnajwyższymiM

kulminacjamiM WołowegoM GrzbietuM biegnieM zM pominięciemM samejM grani,M którąM obchodziłyM

łukiemM odM stronyM słowackiej,M ponadM WołowąM Kotlinką.M CałośćM ładnaM widokowoM iM

urozmaiconaMterenowo.

HIŃCZOWA TURNIA

Wysokość:i2377im

HińczowaMTurniaM toMnajwyższeMwzniesienieMWołowegoMGrzbietu,MstanowiąceM jednocześnieM
jegoM zachodnieM zakończenie.M DalejM wM kierunkuM północno-zachodnimM grańM biegnieM przezM
CzarnostawiańskąM PrzełęczM wM stronęM MięguszowieckichM Szczytów.M ZM drugiejM strony,M tużM
poniżejMwierzchołkaMznajdujeMsięMHińczowyMZwornik,ModMktóregoMkuMpołudniuModchodziMgrańM
WołowcaMMięguszowieckiego.MDzieliMonaMDolinęMMięguszowieckąMnaMHińczowąMiMŻabią.

iiiiiiiZiMIĘGUSZOWIECKIEGOiSZCZYTUiCZARNEGOiGRANIĄiNAiHIŃCZOWĄiTURNIĘ 

(55 min w obydwie strony, 500 m).M DrogaM rozpoczynaM sięM naM wierzchołkuM

MięguszowieckiegoM SzczytuM Czarnego,M naM któryM dostajemyM sięM odM stronyM Chłopka.M DalejM

szerokąM iM niezbytM stromąM graniąMwMdółM naMCzarnostawiańskąMPrzełęcz.MOdM tegoMmomentuM

trudnościMznacznieMrosną.
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MIĘGUSZOWIECKIE SZCZYTY

MasywRMięguszowieckichRSzczytówRtoRtrzyRpotężneRwzniesienia:RWielki”RPośredniRiRCzarnyR

–RgórująceRnadRDolinąRRybiegoRPotokuRiRwybijająceRsięRponadRjejRdnoRnaRwysokośćRok.R900R

m.R ZR drugiejR stronyR nieR wyglądająR jużR takR potężnie”R gdyżR DolinaR HińczowaR położonaR jestR

znacznieRwyżej.RNaRszlakowejRmapieRTatrRważnymRpunktemRjestRMięguszowieckaRPrzełęczR

podRChłopkiemR–RnajwyżejRpołożoneRturystyczneRsiodłoRwRPolsce”RnaRktóreRwiedzieRszlakRzR

wierzchołkaR Kazalnicy.R NazwaR masywuR pochodziR odR wsiR MięguszowceR naR słowackimR

Podtatrzu.

MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT CZARNY

Wysokość:l2410lm

SzczytRCzarnyRtoRnajdalejRwysunięteRnaRwschódRwzniesienieRmasywuR„Mięguszy””RpołożoneR

międzyR HińczowąR Turnią”R odR którejR oddzielaR jeR CzarnostawiańskaR PrzełęczR iR SzczytemR

Pośrednim”R odR któregoR rozgraniczaR jeR PrzełęczR podR Chłopkiem.R Południowo-zachodnieR

stokiR opadająR doR DolinyR HińczowejR naR Słowacji”R odR północnego-wschoduR zaśR tworząR oneR

kilkusetmetrowąRgrzędę”RktórąRwieńczyRKazalnica.

l l l l Zl MIĘGUSZOWIECKIEJl PRZEŁĘCZYl PODl CHŁOPKIEMl NAl MIĘGUSZOWIECKIl

SZCZYTlCZARNY (20 min, w dół: 15 min, 200 m).RTylkolzluprawnionymlprzewodnikiem.R

NajłatwiejszaR iR najbardziejR oczywistaR drogaR spodR ChłopkaR naR SzczytR CzarnyR prowadziR zR

pominięciemRgraniRpołudniowo-wschodnimiRstokamiRtegoRdrugiegoR–RodRstronyRsłowackiej.RR

TerenR jestR usłanyR blokamiR skalnymiR iR rumowiskami”R aR ścieżkaR prowadziR stromoR doR góry”R

toteżRnależyRwRtymRmiejscuRzachowaćRwzmożonąRostrożność.
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ŻABIAdGRAŃ
FinałowyG odcinekG wspinaczkiG naG MięguszowieckąG PrzełęczG podG ChłopkiemG jestG niecoG

prostszyG odG podejściaG naG Kazalnicę,G jednakżeG –G zwłaszczaG wG końcowymG fragmencieG –G

występujeG tuG sporaG ekspozycja.G GraG jestG jednakG wartaG zachodu,G gdyżG zG KazalnicyG naG

przełęczG jużG niedaleko,G aG widokiG iG możliwośćG eksploracjiG MięguszowieckichG SzczytówG

rekompensująGtrudyGpodejścia.

ZdKAZALNICYdNAdMIĘGUSZOWIECKĄdPRZEŁĘCZ
PODdCHŁOPKIEM

G G OdG KazalnicyG ścieżkaG wiedzieG wG efektownyG sposóbG wąskąG graniąG podG ścianyG

MięguszowieckiegoG SzczytuG Czarnego,G skądG wG kierunkuG południowo-wschodnimG wG rejonG

przełęczy.GOstatniGfragmentGstanowiGprzejścieGeksponowanejGgaleryjki,GktóraGwyprowadzaGzaG

znakamiGpodGsamegoGChłopka.

1dhd10dmin,dwddół:d50dmin,d500dm

Wskazówka
GaleryjkęGnależyGprzechodzićGzGzachowaniemGnależytejGostrożnościG–GwówczasGnieGsprawiaGonaGwiększychG

problemów.G ŚmiertelnieG niebezpiecznaG robiG sięG przyG oblodzeniach.G WG takiejG sytuacji,G jeśliG nieG jesteśmyG

przygotowaniGsprzętowo,GwartoGzawrócić,GmimoGżeGprzełęczGjestGnaGwyciągnięcieGręki.

MIĘGUSZOWIECKAdPRZEŁĘCZdPODdCHŁOPKIEM

Wysokość: 2307 m
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Drugi– najwyższy– punkt– dostępny– znakowanym– szlakiem– po– stronie– polskiej– to– rozległa–

przełęcz– wcięta– pomiędzy– Mięguszowieckie– Szczyty:– Czarny– i– Pośredni8– Swoją– nazwę–

wzięła–od–„Chłopka”–––czyli–piętnastometrowej4–widocznej–z–daleka4–skały4–która–znajduje–się–

tuż– obok8– Ci4– którzy– przebrnęli– przez– niełatwą– trasę– prowadzącą– do– tego– miejsca4– mają–

szansę–podziwiać–nie–tylko–wspaniały–widok–na–stronę–polską4–gdzie–królują–Morskie–Oko–i–

Czarny–Staw4–ale– także–na–stronę– południową4– gdzie–wyróżnia–się– zwłaszcza–Wielki–Staw–

Hińczowy4– który– jest– największym– i– najgłębszym– jeziorem– po– słowackiej– stronie– Tatr8–

Miejsce–to–jest–punktem–wypadowym–dla–taterników–atakujących–np8–Mięguszowiecki–Szczyt–

Wielki8

Ciekawostka

Z– powodu– obrywu– skalnego– poniżej– Chłopka4–

który– uszkodził– szlak4– wejście– na– przełęcz– w–

latach–R974-84–było–niemożliwe8

Ciekawostka

Na– Mięguszowieckiej– Przełęczy– pod– Chłopkiem–

rozgrywa– się– akcja– powieści– Stanisława–

Witkiewicza–„Na–przełęczy”8

i i i i i i iZNADiWIELKIEGOiHIŃCZOWEGOiSTAWUiNAiMIĘGUSZOWIECKĄiPRZEŁĘCZi

PODiCHŁOPKIEM (1 h, w dół: 50 min, 1,5 km)8–Tylkoiziuprawnionymiprzewodnikiem.–

Alternatywny– sposób– dostania– się– pod– Chłopka– stanowi– wyprawa– znad– Wielkiego– Stawu–

Hińczowego–po–stronie–słowackiej–dawnym–przedłużeniem–zielonego–szlaku–prowadzącego–

na– przełęcz– od– strony– polskiej8– Od– wielu– lat– ścieżka– jest– zamknięta8– Znad– stawu–

podchodzimy– przez– piargi– w– stronę– Szczytu– Czarnego4– skąd– pośród– skał– i– trawek– na–

przełęcz8–Ścieżka– jest–stroma– i–choć–momentami– jeszcze–widoczna4–bardzo–poniszczyła– ją–

erozja4–toteż–należy–zachować–szczególną–ostrożność8

MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT POŚREDNI

Wysokość:i2393im

Mięguszowiecki–Szczyt–Pośredni–niekiedy–nazywany–jest–także–Środkowym–ze–względu–na–

centralne– położenie– w– masywie– „Mięguszy”– pomiędzy– szczytami:– Czarnym– i– Wielkim8– Od–

tego– pierwszego– oddziela– go– Przełęcz– pod– Chłopkiem4– od– drugiego– Mięguszowiecka–

Przełęcz–Wyżnia8–Stoki–opadają–do–Doliny–Rybiego–Potoku– i–do–Doliny–Hińczowej8–Szczyt–

ma–trzy–wierzchołki8

i i i i Zi MIĘGUSZOWIECKIEJi PRZEŁĘCZYi PODi CHŁOPKIEMi NAi MIĘGUSZOWIECKIi

SZCZYTiPOŚREDNI (1 h, w dół: 45 min, 500 m)8–Droga–na–wierzchołek– jest– trudniejsza4–

dłuższa–i–bardziej–eksponowana–niż– to–może–wydawać–się–osobom–stojącym–na–Przełęczy–

pod–Chłopkiem8–Najlepsza–ścieżka–wiedzie–prawie–ściśle–granią– i–w–wymagającym– terenie–

wyprowadza–kolejno–na–wszystkie–trzy–wierzchołki–„Mięgusza–Pośredniego”8
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Mięguszowiecki4 Szczyt4 Wielki4 to4 przepiękna4 i4 działająca4 na4 wyobraźnię4 góra4 –4

majestatycznie4wznosząca4się4nad4taflą4Morskiego4OkaH4Szczyt4osiąga4wysokość4A-K84mN4

co4jest4drugim4–4po4Rysach4–4wynikiem4na4terenie4naszego4krajuH4Wierzchołek4usytuowany4

jest4ponad4kilometr4nad4lustrem4wodyN4a4północna4ściana4opada4na4tym4dystansie4niemalże4

pionowo4 w4 dółH4 Wszystko4 to4 nadaje4 „Mięguszowi”4 niemalże4 królewskiego4 wyglądu4 i4 czyni4

zeń4 obiekt4 pożądania4 turystów4 i4 taternikówH4 Góra4 znajduje4 się4 na4 głównej4 grani4 Tatr4 –4

pomiędzy4 Cubryną4 a4 Mięguszowieckim4 Szczytem4 PośrednimN4 od4 którego4 oddziela4 ją4

Mięguszowiecka4Przełęcz4WyżniaH

Na4 sam4 szczyt4 nie4 prowadzi4 żadna4 znakowana4 ścieżkaH4 TymN4 którzy4 jednak4 tu4 dotrąN4

wszelkie4 trudy4 wspinaczki4 wynagradza4 cudowny4 widok4 –4 zarówno4 w4 kierunku4 Doliny4

Rybiego4PotokuN4jak4i4w4stronę4słowackiej4Doliny4Mięguszowieckiej4i4okolicznych4szczytówH

MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI

Wysokość:L2438Lm

LLLLLLLZLMIĘGUSZOWIECKIEJLPRZEŁĘCZYLPODLCHŁOPKIEMLDROGĄLPOLGŁAZACHLNAL

MIĘGUSZOWIECKIL SZCZYTL WIELKIL (2 h, w dół: 1 h 30 min, 1 km)H4 TylkoL zL

uprawnionymLprzewodnikiem.4Słynna4„Droga4po4Głazach”4wiedzie4całkowicie4po4stronie4

słowackiejN4dlatego4nie4obejmują4jej4polskie4przepisy4taternickieH4Przejście4jest4dosyć4mocno4

eksponowane4 i4 choć4 dla4 doświadczonych4 osób4 niezbyt4 wymagająceN4 to4 jednak4 bardzo4

mylne4i4przez4to4problematyczneH4Ścieżki4praktycznie4nie4maN4od4czasu4do4czasu4pojawiają4

się4 kopczykiN4 co4 tylko4 częściowo4 ułatwia4 sprawęH4 W4 pierwszej4 fazie4 droga4 znacząco4 się4

obniżaN4trawersując4zbocze4„Mięgusza4Pośredniego”H4Dopiero4w4okolicy4żlebu4opadającego4

z4Mięguszowieckiej4Przełęczy4Wyżniej4zaczynamy4się4wznosić4ku4wierzchołkowi4MSWH

LLLLLLLZLHIŃCZOWEJLPRZEŁĘCZYLNALMIĘGUSZOWIECKILSZCZYTLWIELKI (1 h, w dół: 45 

min, 500 m)H4 TylkoL zL uprawnionymL przewodnikiem.4 Przejście4 od4 strony4 Hińczowej4

Przełęczy4również4przebiega4po4stronie4słowackiejN4jednakże4opisana4droga4trawersuje4grań4

nieco4bliżej4jej4krawędziH4Droga4jest4eksponowanaN4a4odnalezienie4najłatwiejszego4przejścia4

nie4jest4prosteH4Zaletą4jest4dużo4mniejszy4dystans4do4pokonania4niż4w4przypadku4„Drogi4po4

Głazach”H

LLLLLLLZLDNALBAŃDZIOCHALNALMIĘGUSZOWIECKILSZCZYTLWIELKILG2 h 35 min, w dół: 2 

h, 1 kmTH4Zaletą4drogi4jest4toN4że4przebiega4w4całości4po4polskiej4stronieH4Aby4na4nią4wejśćN4
wystarczy4podejść4szlakiem4prowadzącym4na4Kazalnicę4do4dna4Kotła4MięguszowieckiegoN4

a4następnie4udać4się4w4prawy4GzachodniT4kąt4kotłaH4Stąd4jednym4z4dwóch4żlebków4osiągamy4

północnoDwschodni4filar4„Mięgusza4Wielkiego”4i4dalej4na4sam4szczytH
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Cubryna-i-Zadni-Mnich-stanowią-najdalej-wysunięte-na-zachód-często-odwiedzane-szczyty-

taternickie- w- rejonie- Morskiego- Oka.- Najprostsze- drogi- nie- są- zbyt- trudne,- jednakże-

wymagają-obycia-w-poruszaniu-się-poza-wyznaczonymi-szlakami.-

CUBRYNA I ZADNI MNICH

Na- północno-wschodnich- zboczach- Cubryny- znajduje- się- charakterystyczny- piarżysty-

taras,- nazywany- Wielką- Galerią- Cubryńską.- Miejsce- to,- ze- względu- na- monumentalny,-

groźny-kształt-od-czasów-pionierów-taternictwa-stało-się-obiektem-pożądania.-Pod-Cubryną-

znajdują-się-jeszcze-dwie-galerie:-Mała-i-Zadnia.

WIELKA GALERIA CUBRYŃSKA

Wysokość:3ok.32080-22003m

3333333Z3DOLINKI3ZA3MNICHEM3NA3WIELKĄ3GALERIĘ3CUBRYŃSKĄ (1 h 30 min, w dół: 1 

h 15 min, 1,5 km).- Znakowaną- ścieżkę- na- Wrota- Chałubińskiego- opuszczamy- w- tym-

samym- rejonie,-w-którym-odchodzi-wykopczykowana-perć-w-kierunku-Mnicha.-Mijając-go-

od- południowego- zachodu- wydostajemy- się- na- Zadnią- Galerię- Cubryńską,- która- jest-

najwyższym-piętrem-Dolinki-za-Mnichem.-Dalsza-droga-wiedzie-także-przez-Małą-Galerię,-

ażeby-wreszcie-wyprowadzić-na-północno-zachodni-brzeg-Wielkiej.

HIŃCZOWA PRZEŁĘCZ

Wysokość:323233m

Hińczowa- Przełęcz- to- siodło- rozdzielające- Cubrynę- i- Mięguszowiecki- Szczyt- Wielki.-

Szczególnie- duża- jest- różnica- poziomów- pomiędzy- przełęczą,- a- tym- drugim- szczytem.-

Droga- na- Hińczową,- mimo- iż- nie- jest- zbyt- trudna,- wymaga- pokonania- dosyć- znacznej-

odległości,- dlatego- też- nigdy- nie- była- wykorzystywana- jako- połączenie- Doliny- Rybiego-

Potoku-i-Doliny-Mięguszowieckiej.-Dobry-punkt-wypadowy-na-MSW-i-na-Cubrynę.



DlaWprzeciętnegoWturystyWCubrynaWtoWtylkoWjedenWzWwieluWszczytówWwWokolicyWMorskiegoWOka:W

przyćmionyW niecoW sławąW sąsiednichW Rysów:W MnichaW czyW MięguszowieckiegoW SzczytuW

Wielkiego)WCzymWinnymWjestWjednakWCubrynaWdlaWtaterników:WaWtakżeWgeografówWiWgeologów)W

CiW pierwsiW zW regułyW bardzoW ceniąW sobieW drogiW prowadząceW naW jejW szczyt)W ZgodnieW zW

przepisamiWTPN(uWmożnaWwspinaćWsięW tuW legalnie:WcoWpowodujeWdużyWruchW–WchoćWnieWtaki:W

jakWnp)WnaWMnichu)

NaW CubrynieW odW głównejW graniW Tatr:W odchodzi:W długaW iW mocnoW kręta:W głównaW grańW odnogiW

Krywania:W któraW 2”W kmW dalejW kończyW sięW właśnieW narodowąW górąW Słowaków)W NaW główniejW

graniWsąsiednimiWszczytamiWsąWZadniWMnichW–WodWzachoduWiWMięguszowieckiWSzczytWWielkiW–W

odW przeciwnejW strony)W WW kierunkuW północno(wschodnimW odchodziW takżeW krótkaW grań:W

zakończonaW TurniąW Zwornikową)W StokiW CubrynyW opadająW doGW DolinyW RybiegoW PotokuW –poW

polskiejW stronieK:W DolinyW MięguszowieckiejW iW DolinyW CiemnosmreczyńskiejW –naW SłowacjiK)W

WierzchołekW góryW jestW mocnoW postrzępionyW iW stądW właśnieW wzięłaW sięW jejW nazwa:W któraW wW

oczywistyW sposóbW nawiązujeW doW słowaW „czupryna”)W DziękiW wysokościW 374HW mW CubrynaW

zajmujeW4)WmiejsceWnaWliścieWnajwyższychWszczytówWwWnaszymWkraju)

InaczejW niżW toW zwykleW bywa:W HińczowąW PrzełęczW odW HińczowejW TurniW dzieliW sporyW dystans)W PrzełęczW

ograniczaWmasywWMięguszowieckichWSzczytówWodWzachodu:WnatomiastWturniaWjestWpierwszymWszczytemWzaW

tymżeWmasywemWwWkierunkuWwschodnim)

       Z WIELKIEJ GALERII CUBRYŃSKIEJ NA HIŃCZOWĄ PRZEŁĘCZW–6IWmin:WwWdółGW7”W

min:W 6””W mK)W AbyW dostaćW sięW naW przełęczW należyW poW rumowiskachW przejśćW WielkąW GalerięW

CubryńskąW wW kierunkuW południowymW –lewoW podW skosemK:W aW następnieW wspiąćW sięW prawąW

stronąWżlebuWopadającegoWzWsiodła)

Ciekawostka
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CUBRYNA

Wysokość: 2376 m

Ciekawostka

ZW geograficznegoW punktuW widzeniaW CubrynaW jestW miejscemW szczególnym)W NaW wierzchołkuW znajdujeW sięW

bowiemWpunktWgraniczny:WwspólnyWdlaWtrzechWpotężnychWkrainGWPodhala:WLiptowaWiWSpiszu)
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ZADNI MNICH

Wysokość: 2172 m

   Z DOLINKI ZA MNICHEM PRZEZ CIEMNOSMRECZYŃSKĄ PRZEŁĄCZKĘ NA 

ZADNIEGO MNICHA (1 h 35 min, w dół: 1 h 10 min, 1,5 km)3W ZW DolinkiW zaW MnichemW
wydostajemyW sięW wW tenW samW sposóbGW coW wW przypadkuW wypaduW naW MnichaW iW Cubrynę3W
OdbijamyW dopieroW wW miejscuGW wW którymW opadaW żlebW zW CiemnosmreczyńskiejW Przełączki3W
WspinamyWsięWtymWżlebemWnaWsamoWsiodłoGWpodWkoniecWbardziejWstromeWfragmentyWomijającW
zakosami3WOstatnieWIÓWminutWtoWwspinaczkaWzWprzełączkiWnaWwierzchołekWZadniegoWMnichaW–W
głównieWgraniąGWchoćWwWparuWmiejscachWomijamyWjąWodWstronyWDolinkiWzaWMnichem3

        Z HIŃCZOWEJ PRZEŁĘCZY NA CUBRYNĘ 5V5WminGWwWdół:WVÓWminGWVÓÓWm:3WKońcoweW
podejścieW naW CubrynęW wiedzieW szerokąW graniąGW wW jednymW tylkoW miejscuW tworzącąW większyW
uskokGWktóryWnależyWobejśćWzWjednejWbądźWzWdrugiejWstrony3WWWWWWW

ZadniWMnichW toWwyjątkowoWurwistaW turniaGW swoimWkształtemWniecoWprzypominającaWMnichaGW
odW któregoW wzięłaW nazwę3W ZresztąW samW MnichGW będącyW –W coW ciekaweW –W szczytemW dużoW
niższymGW zasłaniaW jąW odwiedzającymW rejonW MorskiegoW Oka3W GóraW położonaW jestW pomiędzyW
CubrynąW aW CiemnosmreczyńskąW Turnią3W OdW tegoW drugiegoW szczytuW oddzielaW goW
CiemnosmreczyńskaW PrzełączkaGW zaśW odW CubrynyW PrzełączkaW podW ZadnimW MnichemGW naW
którąW szczytW opadaW 3ÓTmetrowychW uskokiem3W ÓwW uskokW stanowiW prawdopodobnieW
najtrudniejszyWdoWprzejściaWfragmentWgłównejWgraniWTatr3WPodejścieWwycenianeWjestWnaWVIWwW
skaliW taternickiejW 5skrajnieW trudne:W iW prowadziW weW fragmencieW terenemW przewieszonym3W
ZboczaWZadniegoWMnichaWopadająWdoWDolinkiWzaWMnichemWiWdoWDolinyWPiarżystej3
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NAmWROTAmCHAŁUBIŃSKIEGO
ZmDolinkimzamMnichemm1mhrmwmdół:m45mminrm1r5mkm

DOLINKAmZAmMNICHEM

Wysokość: ok. 1788 m

SpodmschroniskamnadmMorskimmOkiemm1mhm30mminrmwmdół:m1mhm10mminrm2r5mkm

, , , ,Od,progu,dolinki, idziemy,w,kierunku,doskonale,stąd,widocznych,Wrót,Chałubińskiego9,

Czasem, dno, dolinki, zalane, jest, przez, Staw, Staszica, i, wówczas, musimy, ominąć, go,

brzegiem9

Wskazówka
W,okresie,zimowym,teren,Dolinki,za,Mnichem7,a,zwłaszcza,żleb,opadający,z,przełęczy7,którym,podchodzi,

się, w, ostatnim, fragmencie7, to, obszary, szczególnie, zagrożone, schodzeniem, lawin9, Należy, zachować,
szczególną,ostrożność7,a,przy,niekorzystnych,warunkach,zawrócić9

Wycieczka, na, Wrota, Chałubińskiego, to, bardzo, ciekawa, alternatywa, dla, wyjścia, na,

Szpiglasową, Przełęcz, i, Szpiglasowy, Wierch9, Droga, wiedzie, księżycową, Dolinką, za,

Mnichem7, która, okresowo, zamienia, się, w, niezwykle, malownicze, miejsce7, udekorowane,

płytkimi, wodami, wysychającego, Stawu, Stasica9, W, końcowym, fragmencie, podejście, jest,

bardzo,strome7,ale,nietrudne,technicznie9,Dawniej,ścieżka,wiodła,dalej7,do,Doliny,Piarżystej,

po,stronie,słowackiej7,nad,przepiękne,Ciemnosmreczyńskie,Stawy9,Obecnie,należy,wracać,
tą,samą,drogą9

Dolinka,za,Mnichem,to,rozbudzające,wyobraźnię,skalne,pustkowie7,wcięte,pomiędzy,

Mnicha7,Cubrynę7,Szpiglasowy,Wierch,i,Szpiglasową,Przełęcz9,Księżycowy,krajobraz,jest,

efektem,ruchów,tektonicznych,w,czasie,ostatniego,zlodowacenia9,U,progu,dolinki,znajduje,

się,rozstaj,szlaków7,prowadzących,tu,od,Morskiego,Oka9,Miejsce,to,jest,także,punktem,

wypadowym,dla,taterników,atakujących,Mnicha,różnymi,drogami9,Często,można,ich,tu,

spotkać7,gdyż,szczyt,ten,cieszy,się,ogromną,popularnością,w,środowisku,)trudno,się,dziwić,
–,jest,pięknyZ9,W,dolinie,leży,także,Zadni,Mnichowy,Stawek,–,najwyżej,położony,zbiornik,

wodny,w,Polsce,)2T72,mZ9

Ciekawostka
W,1994,r9,w,pobliżu,Wrót,Chałubińskiego,zginęła,Maria,Chałubińska7,żona,wnuka,Tytusa,Chałubińskiego7,

na,cześć,którego,nazwano,przełęcz9
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Ciekawostka

P P P OdP StawuP StaszicaP kierujemyP sięP wP stronęP stromegoP żlebuP opadającegoP zP WrótP

Chałubińskiego.PTutajPwPpewnymPmomenciePszlakPzaczynaPwznosićPsięPgwałtowniePdoPgóry,P

czyniącPzakosy.PPoPniecoPmozolnymPpodejściuPdostajemyPsięPwprostPnaPprzełęcz.

STAWuSTASZICA

Wysokość: ok. 1785 m

Odudrogowskazuu10uminfuwuprzeciwnymukierunku:u10uminfu200um

WROTAuCHAŁUBIŃSKIEGO

Wysokość: 2022 m

OduStawuuStaszicau50uminfuwudół:u35uminfu1f3ukm

WrotaPstanowiąPzachodniPpunktPgranicznyPterenówPwspinaczkowychPwPrejoniePMorskiegoPOka.PWspinanieP

sięPnaPdalszymPodcinkuPgrani,PbiegnącejPwPstronęPSzpiglasowegoPWierchu,PniePjestPdozwolone.

Informacjeupraktyczne

StawPStaszicaPtoPokresowyPzbiornikPwodnyPniewielkichProzmiarów,PznajdującyPsięPwPDolinceP

zaPMnichem.PPrzyPwysokimPstaniePwodyPzalewaPonPszlakPnaPWrota,PaPwysychającPdzieliPsięP

zazwyczajP naP dwaP lubP nawetP trzyP stawki.P StawP nazwanyP zostałP naP cześćP StanisławaP

WrotaP ChałubińskiegoP toP urokliwaP przełęczP naP głównejP graniP Tatr,P nazwanaP imieniemP

wybitnegoPprzyrodnikaPiPmiłośnikaPgór,PTytusaPChałubińskiego.PRozgraniczaPonaPLiptowskieP

MuryP odP dalszejP częściP grani,P prowadzącejP wP stronęP ZadniegoP Mnicha,P CubrynyP iP

MięguszowieckichP Szczytów.P RoztaczaP sięP zP niejP wspaniałyP widokP nieP tylkoP naP stronęP


