
Tatrzańskie ABC 

czyli co warto wiedzieć wspinając się 
w Tatrach 

Sebastian „Senior” Kulczycki 



Samodzielność, czyli czym jest Klub 

Wysokogórski … 

 
 

Chcąc działać w ramach Klubu, koniecznie trzeba pamiętać o tym, że: 

Klub Wysokogórski NIE JEST biurem zorganizowanej turystyki kwalifikowanej  

i wysokogórskiej, nie jest też biurem przewodnickim 

Klub jako stowarzyszenie pomaga rozwijać każdemu z nas umiejętność 
samodzielnej działalności górskiej oraz pracy w zespole 

 

„Doświadczenie alpinistyczne zaczyna się tam, gdzie zachowuje się wolną wolę, 
a jego siła objawia się wówczas, gdy sięgamy własnego kresu. Dlatego klientów 
wypraw komercyjnych, np. na Everest, szczerze namawiam na cele mniej 
prestiżowe, ale za to w pełni samodzielne. Doradziłbym Babią Górę zimą, solo 
na krechę przez las.” 

Wojtek Kurtyka, Gazeta Wyborcza Duży Format 15.05.2014 

 



O czym będzie mowa ? 

• Zasady bezpieczeństwa przy planowaniu wspinania w Tatrach 

• Przepisy TPN/TANAP 

• Sprzęt wspinaczkowy 

• Źródła informacji - przewodniki wspinaczkowe po Tatrach 

• Jak wybierać drogi, czyli trudności, powaga drogi oraz powaga 
rejonu - dobór sprzętu i logistyka - omówienie na przykładach 

• Omówienie przykładowych dróg/ścian/dolin 

• Pytania - dyskusja 



Tatrzańskie BHP przy planowaniu 

wspinania 

• Analiza prognozy pogody 

• Służby ratunkowe - TOPR, HZS 

• Ubezpieczenie od akcji ratunkowej na Słowacji 

• Wpis w  książkę wyjść - pozostawianie informacji 
znajomym/rodzinie - godziny alarmowe  

• Wyposażenie (schematy dróg, opis dojścia i zejścia, apteczka, 
czołówka, scyzoryk, komórka, odzież, kompas, GPS  w 
komórce) 

• Odpowiednia odzież 

• Picie, jedzenie 

• Logistyka (planowanie czasu, dojazd, powrót)  



Analiza prognozy pogody 

Dobór drogi do pogody ! 
• Wystawa ściany - nasłonecznienie i temperatura  

• Formacje, wystawa, miejsca akumulacji wody 
(duże tarasy, trawniki, itp.) - ilość wody w ścianie 

• Łatwość wycofu w sytuacji załamania pogody 

 

 

Zwykle pogoda w Tatrach jest kapryśna !!! 

Śledzenie bieżącej sytuacji meteo i prognozy pogody: 
• ilość opadów,  
• ilość dni słonecznych, 
• temperatura i temperatura odczuwalna, 
• poziom zachmurzenia, 
• pułap chmur 



Uwaga na załamania pogody !!! 

• Spadki temperatury o kilkanaście stopni, nawet 
do temperatury poniżej zera 

• Nagły atak zimy - opad śniegu (szczególnie z 
początkiem jesieni  przełom sierpnia/września) 

• Intensywny opad deszczu 
• Brak widoczności 

W złych warunkach pogodowych 
 pomoc ratowników  

może być niemożliwa lub bardzo utrudniona 
 



Informacje o pogodzie 

kamery.topr.pl – TOPR System monitoringu pogody 
 
www.weatheronline.pl  – Kasprowy Wierch (PL) 
www.yr.no  - Kasprowy Wierch (SK) 
www.yr.no – Sławkowski Szczyt (SK) 

 
www.weatheronline.pl – Łomnica (SK) 
www.meteo.pl – Zakopane i Bukowina Tatrzańska 
www.mountain-forecast.com - Rysy 

 
Słowacka prognoza pogody 
www.shmu.sk/sk/?page=107 
www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/ 
 
 

http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=PL&LEVEL=52&WMO=12650&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=PL&LEVEL=52&WMO=12650&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=PL&LEVEL=52&WMO=12650&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=PL&LEVEL=52&WMO=12650&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=PL&LEVEL=52&WMO=12650&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.yr.no/place/Slovakia/Other/Kasprowy_Wierch/
http://www.yr.no/place/Slovakia/Other/S%C5%82awkowski_Szczyt/
http://www.weatheronline.pl/weather/maps?LANG=pl&CONT=euro&REGION=0001&LAND=SK&LEVEL=52&WMO=11930&SI=mph&CEL=C&UP=0&R=0
http://www.meteo.pl/
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Rysy/forecasts/2499
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Rysy/forecasts/2499
http://www.mountain-forecast.com/peaks/Rysy/forecasts/2499
http://www.shmu.sk/sk/?page=107
http://www.shmu.sk/sk/?page=107
http://www.shmu.sk/sk/?page=107
http://www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/
http://www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/
http://www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/
http://www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/
http://www.hzs.sk/aktualne-informacie/predpoved-pocasia/


Służby ratunkowe - TOPR i HZS  

TOPR – 985, +48 601 100 300, +48 1820 63 444 

HZS – 18 300, +421 (0) 527877711 

• Powyższe numery powinny być wpisane do 
telefonu 

• Każdy z członków zespołu ma sprawną komórkę 
(naładowane baterie) 

• Jeśli zabieramy tylko jeden telefon, to powinniśmy 
do telefonu dołączyć kod PIN – nasz partner nie 
zna naszego PINu !!! 

• Telefon powinien mieć włączoną usługę roaming 

 



Ubezpieczenie 

Na Słowacji trzeba mieć ubezpieczenie 
pokrywające koszty akcji ratunkowej 

 
• OeAV, DAV 
• Polscy ubezpieczyciele (Warta, PZU, Hestia, itp. – koniecznie 

należy sprawdzić warunki ubezpieczeń związanych ze sportami 
ekstremalnymi, czy ubezpieczenie pokrywa koszty akcji 
ratunkowej śmigłowcem 

• Warto sprawdzić do jakiej wysokości pokrywane są: 
–  koszty akcji ratunkowej, 
– koszty transportu, 
– koszty leczenia 
– NNW 
– OC 

• EKUZ – Europejska karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
 



Zastawiajmy informacje o naszych planach, 

czyli strzeżonego Pan Bóg strzeże 

• Książki wyjść w Tatrach Polskich 
– Schronisko Murowaniec,  
– Stacja kolejki na Kasprowym Wierchu  
– w Betejemce nie ma ! 
– Schronisko w Dol. 5 Stawów, 
– Schronisko w Morskim Oku 

• Informuj rodzinę i znajomych gdzie i z kim jedziesz w 
Tatry – zostaw im namiary na siebie i swojego partnera 

• Podaj swoje cele, obszar działania, drogi dojścia, 
zejścia, określ godziny alarmowe 

• Zawsze możesz użyć telefonu komórkowego - w wielu 
miejscach w Tatrach jest obecnie wystarczający zasięg 
 



Wyposażenie  

• Apteczka i papier toaletowy  (na zespół),  
• Czołówka (optymalnie dla każdego) 
• Scyzoryk 
• Schemat drogi, opis podejścia i zejścia, informacja o 

możliwych wycofach – dobrze zabezpieczyć w folii 
• Tel. komórka ze sprawną baterią 
• Kompas, GPS w komórce 
• Odzież – w Tatrach przy załamaniu pogody często 

dochodzi do znacznego spadku temperatury – groźba 
wychłodzenia 

• Picie i jedzenie 
 
 



Logistyka 

• Dojazd w Tatry, 
• Dojście do miejsca noclegu, 
• Nocleg (schronisko, tabor, koleba, „pod chmurką”), 
• Długość snu, 
• Czas dojścia pod ścianę 
• Przewidywany czas na zrobienie zaplanowanej drogi 

(czas = ilość wyciągów x przeciętny czas na wyciąg) 

    (ilość wyciągów = dł. drogi / średnią dł. wyciągu np.40m)  

• Czas zejścia/zjazdów do doliny 
• Powrót do miejsca noclegu/samochodu 

 
 



Przepisy TPN 

 

TPN 
http://tpn.pl/zwiedzaj/taternictwo/taternictwo-powierzchniowe 

http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie%20
OK.pdf 

http://tpn.pl/filebrowser/files/uop_wyciag.pdf 

• Rejon Morskiego Oka – od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy, 
Mięguszowieckie Szczyty i Cubrynę do Wrót Chałubińskiego, wraz z boczną 
granią Mnicha 

• Rejon Doliny Pięciu Stawów Polskich -  od szczytu Świnicy do Przełęczy 
Zawrat powyżej czerwonego szlaku oraz od Przełęczy Zawrat po Małą 
Buczynową Przełączkę 

• Rejon Hali Gąsienicowej – od Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, 
Zawratową Turnię, Świnicę do Świnickiej Przełęczy, wraz z boczną granią 
Kościelców po Karb 

 

http://tpn.pl/zwiedzaj/taternictwo/taternictwo-powierzchniowe
http://tpn.pl/zwiedzaj/taternictwo/taternictwo-powierzchniowe
http://tpn.pl/zwiedzaj/taternictwo/taternictwo-powierzchniowe
http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie OK.pdf
http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie OK.pdf
http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie OK.pdf
http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie OK.pdf
http://tpn.pl/filebrowser/files/taternictwo/2012_taternictwo_zarz1dzenie OK.pdf
http://tpn.pl/filebrowser/files/uop_wyciag.pdf


Przepisy TANAP … 

 

TANAP 
http://www.tanap.org/navstevny-poriadok/index.php#horolezectvo 

http://www.tanap.org/download/navstevny-poriadok-tanapu.pdf 

 

Wyłączone ze wspinania są drogi do drugiego stopnia trudności, z wyjątkiem 
podejść i zejść pod właściwe drogi wspinaczkowe  

 

 

http://www.tanap.org/navstevny-poriadok/index.php#horolezectvo
http://www.tanap.org/navstevny-poriadok/index.php#horolezectvo
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http://www.tanap.org/download/navstevny-poriadok-tanapu.pdf
http://www.tanap.org/download/navstevny-poriadok-tanapu.pdf
http://www.tanap.org/download/navstevny-poriadok-tanapu.pdf
http://www.tanap.org/download/navstevny-poriadok-tanapu.pdf


Porozumienie Tatrzańskie … 

Akcja Tatry Bez Młotka … 

 

Porozumienie dotyczyło określenia rejonów, które mogą być 
obijane/reekipowane  i rejonów tradycyjnych, gdzie nie będzie 
ingerencji w istniejącą asekurację. 
http://wspinanie.pl/serwis/200409/01porozumienie.php 
http://fundacjakukuczki.pl/files/POROZUMIENIE%20TATRZA%C5%83SKIE.doc 

 
Rejony: 
• Grupa Mnicha ( Mnich, Mniszek, Ministrant) 
• Zamarła Turnia 
• Zachodnia Ściana Kościelca 

Akcję wspiera Fundacja Kukuczki: 
http://www.fundacjakukuczki.pl/pages/tatry-bez-mlotka.php 
http://wspinanie.pl/serwis/201001/13tatry-bez-mlotka.php 
http://wspinanie.pl/serwis/200510/13tatry_bez_mlotka.php 
http://www.pza.org.pl/news.acs?id=138617 
 

http://wspinanie.pl/serwis/200409/01porozumienie.php
http://fundacjakukuczki.pl/files/POROZUMIENIE TATRZA%C5%83SKIE.doc
http://www.fundacjakukuczki.pl/pages/tatry-bez-mlotka.php
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Akcja Tatry Bez Młotka  

– nie oznacza odejścia od 
używania młotka w Tatrach !!! 



Sprzęt wspinaczkowy 

Sprzęt osobisty: 
• Kask, uprząż, min. 3 zakręcane karabinki, przyrząd asekuracyjno-

zjazdowy, 2 repy, młotek, buty wspinaczkowe 

Sprzęt zespołu: 
• lina podwójna/bliźniacza 50m, 

• friendy ( np. BD – 6-8 szt.  rozmiary 0.3, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 2, 3?) 

• jak nie mamy friendów, to heksy lub jako uzupełnienie 

• zestaw kości ( np. BD Wall Nuts - 11 szt. Rock Empire Alu Nuts – 9 szt.) 

• haki 5-6 szt. 

• expresy 8-10 szt. dł. 30-60 cm 
• kilka luźnych karabinków (4-6 szt.), 

• pętle 60 cm, 90 cm, 120 cm –  min. 6 szt. 

• 1 lub 2 plecaki 

Rozsądna optymalizacja wagi ! 
 

 



Dlaczego długie expressy? 

Należy zapobiegać przesztywnianiu asekuracji !!! 

 

Optymalne jest używanie ekspresów 25-30 cm oraz 
ekspresów montowanych z luźnych karabinków i taśm 
60 cm 

 

Sportowe expresy raczej nie zdają egzaminu i często 
trzeba je przedłużać 



Wspinanie w Tatrach z zasady jest 

tradycyjne 

Haki wybite ze ściany Zamarłej Turni 



Dlaczego warto używać haków i 

młotka ? 

• Często łatwiej i szybciej można założyć stanowisko wykorzystując 
istniejące hakodziury niż szukając dobrych miejsc na kości. 

• Stanowisko zwykle ma działać wielokierunkowo i być pewnym 
(100%) elementem naszej asekuracji – wg mnie łatwiej to uzyskać z 
wykorzystaniem dwóch haków 

• Tam gdzie możemy wbić haka, często nie jesteśmy wstanie włożyć 
nic innego, chyba że mamy kości specjalne lub mikro friendy  

• W Tatrach często są tzw. „pozalewane” szczeliny, które bardzo 
utrudniają asekurację z kości 

• Jak trzeba się wycofać, to łatwiej i taniej zrobić to z haków 

• Młotkiem możemy sprawdzić i dobić istniejące haki 

• Mając młotek i klucz do kości łatwiej jest wyciągnąć 
„zakleszczonego przyjaciela”  



Źródła informacji 

• Przewodniki polskie 

• Przewodniki słowackie 

• Czasopisma ( np. Góry, Taternik) 

• Internet  

• Środowisko wspinaczkowe 



Przewodniki – źródła informacji 

• „Tatry Wysokie Przewodnik Taternicki” – W.H.P. ( 1951-1983) 

• „Tatry Polskie Najciekawsze wspinaczki skalne” - G. Głazek i Z. Wirski (1989) 

• „Przewodnik taternicki tom1-2” - Krzysztof Łoziński (1987-1989) 

• "ŻTM od północy, Wołowa Turnia ściany północna i południowa” - Marek Pokszan, 
Krzysztof Łoziński (1990) 

• „Najpiękniejsze szczyty Tatrzańskie”- Janusz Kurczab, Marek Wołoszyński (1991) 

• „Topografia i terenoznawstwo” - Rafał Kardaś, Wojciech Święcicki (1998) 

• „Tatry przewodnik szczegółowy”  tom 1-18 - Władysław Cywiński (1994-2013) 

• „Kazalnica Mięguszowiecka – Przewodnik taternicki” - Jan Żurawski (1991) 

• „Kazalnica drogi zebrane” - Jan Żurawski (2012) 

• „Masyw Świnicy” – Jan Kiełkowski (1997) 

• „Kościelec” – Jan Kiełkowski (1997) 

• „Kozie Wierchy ” - Jan Kiełkowski (2012) 

• MasterTOPO ( Kościelec, Kazalnica, Mnich, Mięguszowiecki Szczyt, Kopa Spadowa) – 
G. Głazake 

• „Mnich” – Andrzej Marcisz i Piotr Korczak  

 

 

 



• „Vysoké Tatry, horolezecký sprievodca” - Arno Puskas  (1957-1989) 

• „Vysoké Tatry - výber horolezeckých výstupov”  - Július Andrási (1974) 

• „Horolezecký sprievodca” – Robert Galfy Alexander Luczy (2002) 

• „Vyber Tatransych Stien Horolezecký Sprievodca - Vysoké Tatry zapadna 

cast’” – Marian Bobovcak, Marian Jacina (2010-2013) 

• „Vyber Tatransych Stien Horolezecký Sprievodca - Vysoké Tatry vychodna 

cast’” – Marian Bobovcak, Marian Jacina (2011) 

• Monografia Małego Kieżmarskiego Szczytu – Jackovic 

 

 

Przewodniki – źródła informacji 



Internet 

• www.wspinanie.pl  

• www.tatry.nfo.sk 

• mastertopo.pl 

• taternik.net 

• www.wksg.internetdsl.pl/dozent/tatry/tatry.html 

• www.goryonline.com 

 

 

 

http://www.wspinanie.pl/
http://www.tatry.nfo.sk/
http://mastertopo.pl/
http://taternik.net/
http://www.wksg.internetdsl.pl/dozent/tatry/tatry.html
http://www.goryonline.com/


Jak wybierać drogi ? 

• Powaga rejonu 

• Powaga drogi 

• Trudności 

• Dobór sprzętu i logistyka 

Przykłady 

Mnich vs Pd. ściana Wołowej Turni vs Pn. ściana Jaworowego 

Granaty vs Pd. Filar Ganku vs Galeria Gankowa 

Wsch. ściana Mięguszowieckiego Szczytu vs Czołówka Mięgusza 

Zach. ściana Gerlacha vs Zach. ściana Kścielca 

Zamarła Turnia vs Galeria Osterwy  



Przykłady dolin i ścian - Polska 

• Hala Gąsienicowa - Granaty, Kościelec 
• Dol. 5 St. Polskich - Zamarła Turnia 
• Dol. Rybiego Potoku (Morskie Oko): 

– Mnich,  
– Zadni Mnich,  
– Czołówka Mięgusza,  
– Wschodnia Ściana Mięgusza,  
– Kazalnica,  
– ŻTM i Wołowa Turnia, 
– Kopa Spadowa/Niżne Rysy 

 
 

 



Przykłady dolin i ścian - Słowacja 

• Dol. Mięguszowiecka - Wołowa Turnia, 
 

• Popradzkie Pleso - Osterwa  
• Dol. Złomisk- Ganek, Szarpane Turnie, Żelazne Wrota 
• Dol. Batyżowiecka - Batyżowiecki, Zach. ściana Gerlacha 
• Dol. Wielicka - Wielickie Baszty 
• Dol. Staroleśna Mały Lodowy, Ostry Szczyt, Jaworowy od Pd. 
• Dol. 5 St. Spiskich - Lodowy 
• Zachodnia Ściana Łomnicy 

 
• Pd Ściana Kieżmarskiego Szczytu 

 
• Dol. Kieżmarska – Pn. ściana małego Kieżmarskiego, Kołowy, Czarny 
• Dol. Jaworowa - Lodowy, Mur Jaworowego 
• Dol. Białej Wody  Młynarze, Galeria Gankowa, Ciężka Turnia 

 



Dyskusja i pytania ??? 


