poradnik,
gdzie się wybrać
będąc w Tatrach

kim jesteśmy
Beata Szewczyk, właścicielka firmy Giencyno Koncina.
A na co dzień żona, matka czwórki dzieci, gospodyni
domowa. W wolnych chwilach amatorka trekkingu,
a w zimie ski-touringu górskiego. Choć kilka lat temu
pokochała góry i stara się je odwiedzać możliwie jak
najczęściej, wiedzę o szlakach wciąż ma minimalną,
dlatego do przygotowania tego przewodnika zaprosiła
swoją bliską przyjaciółkę i przewodnika wysokogórskiego,
Joannę Stepińską.

Na zdjęciu dziewczyny podczas wspólnego wypadu na Gerlach.

Asia od 15 lat pracuje na "podwórku" tatrzańskim. Jest
grotołazem, ma na koncie liczne przejścia jaskiń tatrzańskich i nie tylko. Zimą aktywnie działa na ski-tourach.
W przeszłości uczestnik zawodów narciarstwa wysokogórskiego, a od kilku lat pasjonuje się wspinaczką sportową.
Na co dzień mama trójki dzieci i szczęśliwa żona
Grzegorza.

dla kogo jest ten poradnik
i co tutaj znajdziesz
B

eata wpadła na ten pomysł. Osoby nocujące
w Giencynej Koncinie to często osoby początkujące lub
w górach bywające sporadycznie. Padają więc często
pytania - gdzie warto się wybrać? Co ciekawego można
tam zobaczyć? Gdzie zacząć?

A

by rzetelnie odpowiedzieć na te pytania, z pomocą
Asi przygotowałyśmy 10 szlaków dla osób początkujących, które chcą wybrać się w góry same albo z dziećmi
lub wędrująokazjonalnie. Miłośnicy gór, spokojnych
szlaków i pięknych widoków napewno znajdują tutaj coś
dla siebie. O każdym szlaku starałyśmy się powiedzieć
kilka zdań, wspomnieć o mało znanych czasem miejscach
a także na co należy się przygotować.

N

ie znajdziecie tutaj napewno map ze szlakami (jest
wiele aplikacji oraz gotowych opracowań tego typu
i warto z nich skorzystać). Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was i być może już niedługo się zobaczymy.
JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
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JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

OPOWIADAJĄC O SZLAKU ODPOWIADAMY TEŻ
NA PYTANIA WIDOCZNE PO LEWEJ STRONIE.
KAŻDE WYJŚCIE W GÓRY NALEŻY ZAPLANOWAĆ.
MAMY WIĘC NADZIEJĘ, ŻE TEN PORADNIK NIE
TYLKO POMOŻE WAM WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ
TRASĘ ALE RÓWNIEŻ WŁAŚCIWIE SIĘ DO NIEJ
PRZYGOTOWAĆ.

Zanim wybierzesz się w góry:
zawsze planuj trasę odpowiednio do
kondycji swojej i swoich towarzyszy. Nie
zapomnij o różnych długościach dni
w różnych porach roku,
zapisz w telefonie numer alarmowy
TOPR 601 100 300 oraz 112
zawsze warto poinformować kogoś
bliskiego o planowanym celu wycieczki,
pamiętaj, średnia temperatura w polskich
Tatrach wynosi średnio w skali roku 6 st.
C u podnóża gór i -4 st. C w partiach
szczytowych,
załóż skarpetki i sznurowane buty
z antypoślizgową podeszwą. Przyda się
też odzież termoaktywna (ale nie jest
niezbędna) i czapeczka z daszkiem,

szlaki
DOLINA KOŚCIELISKA ............3-4
JASKINIE..................................5-6
POLANA STOŁY........................7-8
PRZYSŁOP MIĘTUSI /
DOLINA MAŁEJ ŁĄKI...............9-10
SARNIA SKAŁA..................... 11-12
RUSINOWA POLANA.............13-14
DOLINA CHOCHOŁOWSKA.. 15-16
DROGA POD REGLAMI......... 17-18

zapakuj do plecaka wodę i prowiant
(w zimie ciepłą herbatę), naładowany
telefon komórkowy, latarkę, zapałki, mapę,
dokument tożsamości i koniecznie krem
z filtrem UV. Ponadto wodoszczelną
kurtkę przeciwdeszczową, a w przypadku,
gdy planujemy dłuższą wycieczkę, niezależnie od pory roku, w naszym plecaku
powinny znaleźć się również rękawiczki,
czapka i dodatkowe ubranie,
na szlaku obserwuj pogodę i samopoczucie towarzyszy. Zmień plany, jeśli warunki
pogodowe radykalnie się zmienią lub ktoś
z grupy źle się czuje,
jeśli widzisz zbliżającą się burzę, unikaj
zbiorników wodnych, odsłoniętych grzbietów, wierzchołków gór oraz samotnych
drzew. Odsuń się od łańcuchów, barierek,
drabinek i krzyży, nie opieraj się o skały.
W ostateczności przykucnij, usiądź na
plecaku i podkurczając nogi, zwiń się
w kłębek,
pilnuj zasady „wychodzimy razem, wracamy razem” - nikt nie oddala się od grupy,

HALA GĄSIENICOWA............19-20

trzymaj się szlaku, szanuj infrastrukturę
górską, roślinność i nie dokarmiaj zwierząt. Nie hałasuj.

MORSKIE OKO......................21-22

Swoje śmieci zabierz ze sobą.
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dolina

Absolutnie piękne i odwiedzane w każdą pogodę miejsce w Tatrach.

Dolina jest dostępna również zimą. Szlak cały czas ciągnie się wzdłuż
Potoku Kościeliskiego. Miejscami ma charakter wąwozu górskiego
z pięknymi wysokimi ścianami skalnymi porośniętymi pierwotnym lasem.
Poprzedzielany jest polanami, na których odbywa się kulturowy wypas
owiec. Wczesną wiosną można tu podziwiać łany krokusów.
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JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

6 KM
KOŚĆIELISKO KIRY
MINIMUM PÓŁ DNIA
TRZA SIY NACHODZIĆ, ALE WORCE
TAK, SCHRONISKO PTTK NA HALI ORNAK

kościeliska
pacer jedną
S
z najpiękniejszych dolin

Tatr Zachodnich.
Do schroniska na
Ornaku mamy około
6 km i 170 m
wzniesienia zielonym
szlakiem.
Wolnym tempem zajmie
nam ta trasa od półtora
do dwóch godzin.
Bardzo dogodna
dla rodzin z dziećmi
(również w wózku,
jednak lepiej, aby to był
mimo wszystko wózek
dostosowany do jazdy
terenowej).

Na jednej z pierwszej polan, 15 min od
parkingu znajduje się bacówka na Wyżniej Kirze Miętusiej - u bacowej Tereski
są najlepsze oscypki na Podhalu!
Jednak pamiętajmy, że tylko w sezonie
letnim...
Aby zacząć wycieczkę należy pojechać
do Kościeliska Kiry. Samochód można
zostawić na jednym z wielu znajdujących
się tam parkingów. Jest też świetne połączenie komunikacją miejską z Zakopanem. Najbardziej atrakcyjną częścią wycieczki jest odcinek do Hali Pisanej.
Piękna polana nad potokiem w otoczeniu majestatycznych skał. Można tam
również dotrzeć bryczką konną.
Dla wytrwałych polecamy dołączenie do
wypadu wycieczkę czarnym szlakiem
nad urokliwy Staw Smreczyński.
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jaskinie
Dolina Kościeliska to dolina

tajemnicza. Skrywa olbrzymią ilość
jaskiń, bo 450, z czego dostępnych
do zwiedzania są tylko 4: Mroźna,
Mylna, Raptawicka i Smocza Jama.
Wąwóz Kraków z przejściem
przez Smoczą Jamę właśnie jest
jedną z najbardziej atrakcyjnych
wycieczek dla rodzin niebojących
się wyzwań. Długość jaskini 37 m,
ubezpieczona łańcuchami, dojście
do otworu po ok. 5 metrowej, pionowej drabince.
Warto mieć ze sobą czołówkę w jaskini jest ciemno, mokro i ślisko.
Warto też pomyśleć o gorszych ciuchach. Gwarantowane niesamowite
przeżycia i atrakcja dla dzieciaków,
a przede wszystkim świetna zachęta
do poznawania górskich terenów i
tatrzańskich szlaków.
Jest to wycieczka na pół dnia.
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JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

5 KM
KOŚĆIELISKO KIRY
MINIMUM PÓŁ DNIA
TRZA SIY NACHODZIĆ, A TRZA I RACKOWAĆ - NI MA RADY
NIE

Większym

wyzwaniem będzie przejście
Jaskini Mylnej - 300 m dł.,
tu absolutnie niezbędna jest
latarka lub czołówka.
Momentami spotkamy niskie
przełazy wymagające
czasem przejścia na kolanach.
Dla poszukujących adrenaliny
niezwykłe przeżycie. A zdjęcie w
Oknie Pawlikowskiego to
przecież absolutny must-have!
Jaskinie nie są dostępne zimą.

6

polana
JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
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JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

3 KM
KOŚĆIELISKO KIRY
PÓŁ DNIA
TRZA SIY STYRMAĆ, ALE NAPROWDE WORCE
NIE

stoły

Polana Stoły to uroczy, cichy i nieczęsto uczęszczany zakątek.

Po ok. 2 km odcinku Doliną Kościeliską, po prawej
stronie mamy odejście niebieskim szlakiem na Stoły.
Jest to stromy szlak, ok 50 minut podejścia, ale uwieńczony
absolutnie przepięknymi widokami na masyw Czerwonych
Wierchów i otoczenie Doliny Kościeliskiej. Doskonałe miejsce,
aby uciec od zgiełku i tłumów i w ciszy naładować baterie.
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Wycieczka na Przysłop Miętusi z Doliny Małej Łąki.

Rozpoczynając ją należy podjechać na parking na Gronik przy
wejściu do Doliny. Można też tam dojechać autobusem. Jest to jedna
z ładniejszych dolin Tatr Zachodnich. Niekoniecznie dostępna
z wózkiem. Zajmie nam około półtora do dwóch godzin wolnym
tempem żółtym szlakiem przez Wielką Polanę, bo koniecznie należy
o nią zahaczyć. Już stamtąd możemy podziwiać przepiękne widoki
na zerwy Czerwonych Wierchów,
Giewont i sam Przysłop Miętusi.

przysłop
miętusi
9

JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

3 KM
DOLINA MAŁEJ ŁĄKI/GRONIK
Lorem

ipsum

PÓŁ DNIA
LEKUŚKIE I STRAŚNIE PRZYJEMNE
NIE

Na Przysłopie spotkamy

się ze śladami występowania lodowca. Rzeźbę polodowcową stanowią liczne
wygładzone skały. Jesienią
trwają tam zaś rykowiska
jeleni - możemy wtedy podziwiać ten niezwykły
samczy koncert. Jest to
szlak dużo rzadziej
uczęszczany niż Dolina
Kościeliska. Z Przysłopu
można jednak też zejść do
Doliny Kościeliskiej i tym
szlakiem wrócić się do Kir,
a potem na Gronik. Cała
wycieczka nie zajmie nam
więcej niż pół dnia.
.

dolina
małej łąki
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Wycieczkę można rozpocząć w Dolinie Strążyskiej a skończyć pod
Wielka Krokwią (czerwony, czarny, żółty, czarny) lub odwrotnie. Całość
trwa ok. 5 godzin. Nie jest to już łatwy dolinny spacerek. Wymaga
stromego podejścia, właściwie "wdrapania się" na wierzchołek, ale to,
pomijając zmęczenie, jest sporą atrakcją – w końcu zdobywamy jakiś
szczyt!
Z wierzchołka Sarniej Skały możemy podziwiać imponującą 600 m.
ścianę Śpiącego Rycerza, czyli północne urwisko Giewontu oraz,
położone w Kotlinie Zakopiańskiej, Zakopane otoczone grzbietem
Gubałówki. Należy wziąć pod uwagę, że leśne fragmenty szlaku bywają
śliskie. Warto zabrać kije trekkingowe a w okresie przejściowym raczki.
W czasie zimowym dla początkujących ten wypad może stanowić zbyt
duże wyzwanie.

11 Sarnia Skała 1377 m n.p.m.

sarnia skała
W
ycieczkę można skrócić do samej Doliny Strążyskiej (czerwony szlak
rozpoczynający się na końcu ul. Strążyskiej). Będzie to idealny spacer na

popołudniowe przywitanie się z Tatrami. Taka trasa ma 3 km długości i nie
powinna zająć dłużej niż 40 min. Przy herbaciarni, przy końcu szlaku
możemy podziwiać widok na monumentalną, północną ścianę Giewontu.

JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

4,5 KM
DOLINA STRĄŻYSKA LUB WIELKA KROKIEW
5 GODZIN
TRZA SIY STYRMAĆ, BEDZIY PO CZYM ODPOCZYWAĆ
NIE
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Najładniejszy widokowo szlak

prowadzi z Wierchporońca.
Od parkingu/przystanku na
Wierchporońcu zielonym
szlakiem na Rusinową Polanę
dojdziemy w godzinkę.
Docieramy do polany
z szałasami (z dużej niegdyś
wioski pasterskiej zostało ich
już tylko sześć), z której
roztacza się jedna
z najpiękniejszych panoram na
najwyższe wierzchołki
Tatr Słowackich. Widoczny jest
również najwyższy z nich,
Gerlach (2655 m. n.p.m.).
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Z polany polecamy wyjście na
Gęsią Szyję stromym, 40 minutowym podejściem po drewnianych
stopniach. Każdy, kto był tam
pierwszy raz miał wrażenie, że się
nie kończą... ale choć raz na Gęsiej
wypada być.
Można również udać się do
kaplicy na Wiktówkach. Na ścianach kaplicy i na murze obok są
umieszczone tablice upamiętniające ratowników oraz taterników,
którzy zginęli w górach. Stąd istnieje też opcja zejścia niebieskim
szlakiem na Zazadnię i z powrotem
na Wierchporoniec autobusem.

JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

3 KM
WIERCHPORONIEC
MINIMUM PÓŁ DNIA
LEKUŚKIE I STRAŚNIE PRZYJEMNE,
A NA GĘSIĄ SZYJĘ TO JUZ TRZA SIY STYRMAĆ
NIE

rusinowa
polana
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dolina

Dolina Chochołowska,
czyli Chocolate Valley, jak
nazywają ją Anglicy.
Najlepszy okres na
wycieczkę to wczesna
wiosna, kiedy cała dolina
jest pokryta fioletowym
dywanem krokusów.
A dzieje się tak ze względu na wypas owiec, który
się tam odbywa
w sezonie letnim. To właśnie owce „wykaszają”
zbyt wysokie trawy, które
mogłyby zagłuszyć krokusy i użyźniają ziemię,
wspierając ich kwitnienie.
Dolina jest dogodna do
spacerowania zimą.
Również świetnie nadaje
się na narty biegowe.
W schronisku nie
możemy przegapić
jednej z najlepszych
szarlotek z borówkami.

JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
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JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

7,5 KM
SIWA POLANA
CAŁY DZIEŃ
TRZA SIY NACHODZIĆ, ALE WORCE
TAK, SCHRONISKO PTTK NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ

Siedmio i pół kilometrowy spacer zielonym szlakiem do

schroniska na Polanie Chochołowskiej, przy 250 m
wzniesienia, zajmie nam ok. 2,5 godziny. Aby dotrzeć do
schroniska można też skorzystać z kolei turystycznej
Rakoń (tylko w okresie letnim) - skraca ona wycieczkę
o 3,5 km na odcinku asfaltowym do Polany Huciska.
W zimie odbywa się tu też wiele kuligów konnych. Dolina
Chochołowska jest jednym z nielicznych miejsc w TPN,
gdzie możemy udać się rowerem - wypożyczalnia na
parkingu u wylotu doliny, na Siwej Polanie.

chochołowska
16

droga

pod reglami
17

Tę wycieczkę polecamy roz-

począć spod Wielkiej Krokwi
i czarnym szlakiem przejść
tyle, na ile pozwala nam czas
i kondycja, bo Droga pod Reglami ciągnie się do samych
Kir w Kościelisku.
Jest to jedno z niewielu miejsc
w TPN, gdzie możemy udać
się z psem.
Szlak ten stanowi również
granicę pomiędzy parkiem
a miastem. Trasa łączy
wyloty dolinek reglowych:
Dolina Białego,
Ku Dziurze,
Strążyska
i Za Bramką.
Warto odbić niebieskim
szlakiem Ku Dziurze, bo
w 20 minut dojdziemy do
położonej najbliżej
Zakopanego, niedużej
i dostępnej do zwiedzania
jaskini o wdzięcznej nazwie
(kto by przypuszczał?)
Dziura.
W Dziurze przez cały rok
panuje niemal stała
temperatura w okolicach
0 st. C.
JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

Spacerując Drogą pod Reglami możemy
podziwiać przepiękne widoki na Pogórze
Gubałowskie i Kotlinę Zakopiańską.
Jest to też świetne miejsce do biegania.

9 KM
WIELKA KROKIEW
GODZINKĘ LUB CAŁY DZIEŃ
LEKUŚKIE I PRZYJEMNE, DLO TYK, CO LUBIOM CHODZIĆ
NIE
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Wycieczka na Halę Gąsienicową oraz do Czarnego Stawu Gąsienicowego.
Zaczynamy w Kuźnicach – do Kuźnic możemy dotrzeć komunikacją

publiczną lub, jeśli lubimy spacerować, przejść się od ronda Jana Pawła II
urokliwą ul. Przewodników Tatrzańskich na nogach. Jest to ambitniejsza wycieczka wymagająca od Kuźnic ok. 2 godzinnego podejścia do schroniska
Murowaniec, skąd również można się udać dalej, nad Czarny Staw
Gąsienicowy. Otoczony jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej
wymagających szlaków polskich - Orla Perć.
JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
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JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

5 KM
KUŹNICE
CAŁY DZIEŃ
LEKUŚKO SIY TRZA STYRMAĆ, ALE NAPROWDE WORCE
TAK, SCHRONISKO PTTK MUROWANIEC

hala
gąsienicowa
Hala Gąsienicowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w

Tatrach. W lecie nie można oderwać wzroku od dywanów kwitnącej na hali
wierzbówki. Wycieczkę można zacząć Jaworzynką (żółty szlak, a od Przełęczy między Kopami niebieski), a wrócić wariantem przez Boczań (niebieski).

Z Hali Gąsienicowej można też wyjść na Kasprowy, a stamtąd zjechać

kolejką, jeśli głównym celem naszego wypadu byłby Kasprowy Wierch.
Pozwala nam to uniknąć stania w kolejce po bilet, a zjazd koleją może być
dodatkową atrakcją.
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Dla wytrwałych! Spacer do Morskiego Oka asfaltową drogą

ciągnie się 8,5 km. Z parkingu w Palenicy Białczańskiej to ok.
2/2,5 godzin podejścia wolnym tempem i ok. 400 m przewyższenia.

Samo dojście do Morskiego Oka jest dość nużące, należy to

wziąć pod uwagę. Morskie Oko jest jednak uważane za jedno
z najpiękniejszych jezior górskich w Europie. Znad lustra wody
wznoszą się 800 metrowe ściany skalne. Ponad stawem, spod
schroniska po lewej ręce mamy widok na najwyższy wierzchołek
Polskich Tatr, Rysy 2499 m. n.p.m. a na prawo stoi dumnie słynny,
szpiczasty Mnich. Podobno Morskie Oko łączy się z morzem.
Polecamy spacer wokół stawu, nie zajmie on nam więcej niż 45
min.

Z dojazdem z Zakopanego trzeba przeznaczyć na tę wy-

cieczkę ok 6h minimum. W sezonie należy wziąć pod uwagę
mocno wzmożony ruch turystyczny - do 10 tyś. osób dziennie.
Na dzień dzisiejszy (wiosna 2021) wymagana jest wcześniejsza
rezerwacja miejsca parkingowego na Palenicy i Łysej Polanie.
Do Palenicy dotrzemy jednak też bez problemu komunikacją
publiczną.
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JAK DŁUGI JEST SZLAK?
GDZIE MOŻESZ ZACZĄĆ?
ILE POTRZEBUJESZ CZASU?
JAKI MA POZIOM TRUDNOŚCI?
CZY ZNAJDIESZ TU SCHRONISKO?

8,5 KM
POLANA PALENICA BIAŁCZAŃSKA
CAŁY DZIEŃ
LEKUŚKIE, CHOĆ POD GÓRKE I ASFALTEM
TAK, SCHRONISKO PTTK MORSKIE OKO

morskie
oko
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Wybraliście już odpowiednie szlaki? Plecak spakowany?
Warto zadbać jeszcze o nocleg.
Giencyno Koncina Beaty Szewczyk zaprasza serdecznie.
Znajdziecie nas na naszej stronie www:
www.giencynokoncina.pl
Nasz adres to:
ul.Kościuszki 11D, 34-520 Poronin, woj. małopolskie
Warto do nas dzwonić codziennie w godzinach 8-20
kom. +48 694 137 575 tel. +48 18 20 75 114
Jeśli szukacie przewodnika polecamy Joannę Stępińską
tel. 602130479 e-mail exploreras@wp.pl
Właściciel publikacji: Beata Szewczyk
Tekst: Beata Szewczyk i Joanna Stepińska
Opracowanie i projekt: Paula Najbar
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie możey być
powielana ani rozpowszechniania w jakimkolwiek procesie mechanicznym,
elektronicznym czy fotograficznym. Nie może być też przechowywana
w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku
publicznego lub prywatnego bez uprzednij zgody Beaty Szewczyk.

