Masz już dość żmudnego torowania „z
buta”. Gdy ostrożnie stawiając krok za
krokiem, schodziłeś na rakach z Zawratu,
a obok Ciebie śmignęła grupa narciarzy,
zrozumiałeś, że skitury to właśnie to,
czego zawsze pragnąłeś. Tylko jak zacząć
tę przygodę? Gdzie wybrać się na pierwsze
tatrzańskie wycieczki narciarskie?
OSWAJANIE FOK
tekst Przemek „Przemski” Falczyński | skitury.net

Przez Skupniów Upłaz do Murowańca i nad Czarny Staw
Gąsienicowy
Na pierwsze przyklejenie fok wybraliśmy wycieczkę wiodącą jednym z najbardziej znanych szlaków turystycznych w Tatrach. Prawdopodobnie znasz go z przejść letnich, może nawet „dawałeś” tędy „z buta” zimą – tym lepiej. W znanym terenie łatwiej oswoisz cały ten skiturowy szpej. Zaledwie 650-metrowe przewyższenie, 99-procentowe prawdopodobieństwo
napotkania założonego śladu i możliwość zatrzymania się po
drodze w schronisku Murowaniec to dodatkowe ułatwienia. Z
drugiej jednak strony jest to pełnowartościowa wycieczka prowadząca w majestatyczny teren wysokogórski, pełen wspaniałych skialpinistycznych możliwości.

PIERWSZE FOKI
ZA PŁOTY
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Ruszamy z Kuźnic (1020 m n.p.m.). Stojąc twarzą w kierunku
dolnej stacji kolejki, idziemy w lewo (E), by po kilkudziesięciu
metrach, przy potoku, trafić na znaki niebieskie. Tu kleimy foki
i ruszamy szeroką ścieżką przez las. Rozpoczynamy dość wolno, sunąc nartę za nartą, bo jak pisał Oppenheim: „lecieć i co
chwila stawać zdyszanym, zdradza krótkowzroczną metodę patałacha”. Dopiero po dziesięciu, piętnastu minutach wchodzimy na średnie obroty.
Na wysokości około 1300 metrów opuszczamy las i wychodzimy na grzbiet Skupniowego Upłazu, który trawersujemy od
strony Doliny Olczyskiej. Mijając po prawej stronie Wielką
Kopę Królową, dochodzimy na Przełęcz między Kopami (1499
m n.p.m.). Nadal za znakami niebieskimi przechodzimy płaską
Królową Rówień, po której czeka nas krótki zjazd szeroką, wygodną drogą. Nie warto odklejać fok, warto natomiast zapiąć w
tym miejscu wiązania do zjazdu. Wywrotka przy otwartej pięcie tworzy dźwignię, która potrafi uszkodzić przód wiązania, a
nawet wyrwać je z narty. Mijamy Betlejemkę i dochodzimy do
Murowańca. Ze schroniska, nadal za znakami niebieskimi, kierujemy się nad Czarny Staw (SE).
Po opuszczeniu lasu szlak prowadzi trawersem zboczy Małego Kościelca, gdzie przysypany śniegiem zginął Karłowicz – to
dobre miejsce, by uświadomić sobie jak niewielkiego zbocza
trzeba, by wyzwolić lawinę. Warto także w tym miejscu przemyśleć sobie kwestię zainwestowania w specjalistyczny kurs lawinowy, bo niebezpieczeństwo lawin będzie stałym towarzyszem wszystkich skiturowych wycieczek. Podczas tych rozmyślań teren zrobił się bardziej stromy – przed nami nieco męczące podejście moreną nad taflę Czarnego Stawu Gąsienicowego.
Zjeżdżamy – oczywiście po zdjęciu fok – drogą podejścia. Kilka skrętów (a tyle trzeba było podchodzić...) na morenie,
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niezbyt wygodny (zwłaszcza gdy musimy mijać podchodzących turystów) trawers i już jesteśmy z powrotem w Murowańcu. Bez kotleta szwajcarskiego (szwajcar raz!) i zimnego piwa
ta tura pozbawiona byłaby połowy uroku...
Po opuszczeniu schronu czeka nas krótkie podejście na Królową Rówień – ja zawsze w tym miejscu kleję foki, choć znam
takich, co wolą przez chwilę ponieść narty. Gdy tylko wyjdziemy na wypłaszczenie, kierujemy się w prawo (NE) nartostradą do Kuźnic. Jest to kilkumetrowej szerokości droga leśna, zazwyczaj przyzwoicie utrzymana, którą błyskawicznie i z wielką
frajdą pomkniemy najpierw na Nosalową Przełęcz, a następnie do Kuźnic.

start: Kuźnice
przewyższenie: 650 m
czas: 4 - 4,5 h

ALTERNATYWY
do Murowańca można się dostać lub wracać dobrze
utrzymaną drogą z Brzezin (znaki czarne), stanowiącą dojazd
do schroniska.
kto nie chce po raz setny oglądać Czarnego Stawu zimą,
może wybrać się równie łatwą, choć rzadziej uczęszczaną,
drogą nad Czerwone Stawki: z Murowańca do dolnej stacji
krzesełek na Gąsienicowej, a następnie na południe za
znakami czarnymi, środkiem doliny pomiędzy granią
Kościelców, a granią Beskid-Skrajna-Świnica.

PIERWSZE ZAKOSY

KLASYK NAD KLASYKI

Przez Kalatówki i Dolinę Kondratową na Kopę
Kondracką
Na drugą turę wybierzemy się tam, gdzie często zabierają nowicjuszy przewodnicy tatrzańscy.
Wycieczka jest dość łatwa, a cel blisko Zakopanego. Z drugiej strony jest to konkretna eskapada z
mozolnym podejściem i długim zjazdem, a wejście na główną grań Tatr i wysokość 2000 metrów
potrafi dostarczyć pełni górskich przeżyć.

Doliną Chochołowską na Grzesia i Rakoń
Rakoń to najbardziej znana tura tatrzańska, na której wielu
zdobywało swe pierwsze pozatrasowe szlify. A i starzy wyjadacze kierują tu czubki nart, gdy pogoda nie pozwala na zrealizowanie innych celów. Piękne widoki, wspaniały i bezpieczny
zjazd (zdarzyło mi się jechać Rakoń w lawinowej czwórce, co
może nie było rozsądne, ale było piękne) zaznaczany nawet na
mapach jako oficjalna nartostrada, czynią tę niepozorną górę
częstym celem skiturowych wycieczek.

Startujemy w Kuźnicach, w miejscu, gdzie „normalni” narciarze kończą zjazd. My kleimy foki i
ruszamy szeroką Drogą Brata Alberta za znakami
niebieskimi (SW) w kierunku Kalatówek. Doskonale oznaczoną „skiturostradą” dochodzimy do
niewielkiego schroniska na Kondratowej. Stąd
dnem Doliny Kondrackiej za znakami zielonymi
(SW) idziemy najpierw niemal zupełnie płasko, a
następnie łagodnie pod górę w kierunku Przełęczy pod Kopą Kondracką (1863 m n.p.m.)
Sama przełęcz nie należy do stromych, ale też nie
uda się jej osiągnąć inaczej, niż zakładając zakosy,
czyli – mówiąc najprościej – idąc pod górę zygzakiem. Skorzystajmy z rady Oppenheima, który
pisał: „zakosy powinny być możliwie jak najdłuższe, średnio strome, aby niepotrzebnie nie męczyć
nóg”. Po osiągnięciu przełęczy warto skusić się na
około dwudziestominutowe podejście na Kopę
Kondracką (2005 m n.p.m.) – wprawdzie śnieg
na grani jest przeważnie wywiany, ale zazwyczaj
udaje się wejść na szczyt na nartach.

Zjeżdżamy trasą podejścia. Zjazd na przełęcz – przedeptany i przewiany – rzadko kiedy
jest narciarską przyjemnością, za to z przełęczy do Doliny Kondrackiej potrafi być prawdziwą rozkoszą. Zanim teren zacznie się wypłaszczać mamy około 350 metrów wspaniale spadającego stoku, dającego narciarzowi fantastyczną szybkość, ale pozwalającego na łatwe utrzymanie kontroli. Kto upadnie, ten stawia piwo na tarasie Schroniska na Kondratowej (1333 m n.p.m.). Tylko ostrożnie z promilami, bo przed nami jeszcze bardzo fajny
zjazd nartostradą do Kuźnic.

start: Kuźnice
przewyższenie: 1000 m
czas: 4,5 - 5 h
orientacja zjazdu: z Kopy na przełęcz
E, z przełęczy w dolinę NE
ALTERNATYWY
można skrócić wycieczkę, wjeżdżając kolejką na Kasprowy.
Szusując Kotłem Goryczkowym, należy trzymać się lewej
strony trasy i na wysokości wylotu Doliny Świńskiej odbić w
lewo nartostradą do Schroniska na Kondratowej.
w przypadku zagrożenia lawinowego na Przełęcz pod
Kopą Kondracką należy wchodzić przez ramię Łopaty:
po opuszczeniu schroniska na Kondratowej idziemy w
górę doliny; gdy las po lewej stronie (SE) zacznie rzednąć,
skręcamy w lewo i wchodzimy na ramię Łopaty; początkowo
płasko, ale po osiągnięciu skałek teren robi się bardziej
stromy, zmuszając do przytroczenia nart do plecaka, mogą
być potrzebne raki.

Na Grzesia (1653 m n.p.m.) ruszamy ze schronu za znakami
żółtymi wzdłuż Potoku Bobrowieckiego. Spod postawionego
na szczycie krzyża zjeżdżamy kawałek na Przełęcz Łuczniańską (nie warto odklejać fok, ale warto zablokować piętę), a następnie granią Długiego Upłazu, wśród wspaniałych widoków,
dochodzimy na Rakoń (1879 m n.p.m.) – niewyraźną bulę
przed bardzo wyraźnym Wołowcem.

start: Siwa Polana
przewyższenie: 1050 m
czas: 6-7 h
orientacja zjazdu: E

Oficjalna trasa z Rakonia łączy się ze szlakiem zielonym i wiedzie nim po orograficznie lewej stronie strumienia aż do schroniska. Jednak jest to trasa mało wygodna – w lesie musimy
utrzymać narty na wąskiej i dość stromej ścieżce. Dlatego zjeżdżając z Rakonia, zawsze staram się w górnej części doliny
przedostać na drugą stronę strumienia. Następnie dojeżdżam
do najniższej polany i kontynuuję zjazd w lesie aż do spotkania ze szlakiem czerwonym, wracającym z Doliny Jarząbczej i
prowadzącym na Polanę Chochołowską. Po krótkim podejściu
docieramy do schroniska i jego dobrze zaopatrzonego bufetu,
gdzie w menu królują naleśniki z jagodami.
Możemy zostać w schronisku na następną turę lub wracać na
Siwą Polanę – zjazd Doliną Chochołowską jest przyjemny tylko do wylotu Doliny Starorobociańskiej. Dalej praktycznie cały
czas trzeba „pchać z łyżwy”.

ALTERNATYWY
w przypadku zagrożenia lawinowego lub silnego wiatru
utrudniającego przejście graniowe, można się zadekować
na Grzesiu, kilkakrotnie podchodząc i zjeżdżając; jazda w
stromym, ale niezbyt gęstym tutejszym lesie to freeridowa
adrenalina w czystej postaci.

OSWAJANIE FOK

KLASYK NAD KLASYKI

PIERWSZE ZAKOSY

DZIKI TEREN

PIERWSZY ŻLEB
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Zaczynamy na Siwej Polanie (900 m n.p.m.) u wylotu Doliny
Chochołowskiej, gdzie dostać można się busikiem z centrum
Zakopanego. Najpierw czeka nas siedmiokilometrowy marsz
doliną, podczas którego znienawidzimy niewygodne buty i
za ciężkie narty oraz przemyślimy kluczową dla skituru kwestię pakowania się „na lekko”. Porządne śniadanie w schronisku
(1148 m n.p.m.) potrafi jednak poprawić morale.

Ze szczytu Rakonia puszczamy się na nartach dokładnie na
wschód, środkiem stoku, w kierunku dna Doliny Wyżniej
Chochołowskiej. W przypadku trudnych warunków lawinowych możemy cofnąć się granią do czegoś na kształt przełączki (około dwieście, trzysta metrów na północny wschód) i dopiero tu rozpocząć zjazd – w tym miejscu stok jest znacznie
mniej stromy.

PIERWSZY ŻLEB
Z Kuźnic do Murowańca i Doliną Pańszczycy na przełęcz
Krzyżne
Po szerokich, obłych stokach Tatr Zachodnich najwyższy czas zakosztować tatrzańskich granitów. Ostatnia z naszych tur zaprowadzi nas leżącą nieco na uboczu, dziką i pustą Doliną Pańszczycy
na Krzyżne – posmakujemy pierwszego żlebowego zjazdu. Dlaczego akurat tam? Bo Krzyżne to jeden z najłatwiejszych tatrzańskich żlebów, w skialpinistycznej skali wyceniany na 1+. Zjazd
szczegółowo opisany jest w „Narciarstwie Wysokogórskim w Polskich Tatrach Wysokich” Życzkowskiego i Wali – książeczce, która już wkrótce zamieszka w Waszych plecakach.
Z Kuźnic do Murowańca podchodzimy przez Skupniów Upłaz
lub wciągamy się wagonikiem na Kasprowy i zjeżdżamy trasą narciarską przez Gąsienicową. Nieco poniżej schroniska łapiemy znaki żółte i podążając nimi przekraczamy potok, a następnie zaczynamy lekko wspinać się stokiem opadającym jednym z ramion Żółtej Turni. Wkrótce dochodzimy do Pańszczyckiego Żlebu – miejsca dość niebezpiecznego z uwagi na lawiny. Żleb najlepiej przekroczyć na wysokości 1600 metrów i to tylko przy stabilnych śniegach. W kiepskich warunkach lepiej iść dołem, tak mniej
więcej jak prowadzą znaki zielone. Celem jest dotarcie na Zadni
Upłaz – drugie z ramion spadające z Żółtej Turni prawie dokładnie na północ.
Po osiągnięciu Zadniego Upłazu na wysokości około 1700 metrów śmigamy w dół kilkoma skrętami (nie warto zdejmować fok)
i już jesteśmy w Dolinie Pańszczycy – dostojnej, rzadko chodzonej, pięknej. Idziemy na południe środkiem doliny z tendencją do
trzymania się jej lewej (E) strony. Gdy dolina skręci lekko na południowy wschód wyrośnie przed nami przełęcz Krzyżne. Wydaje
się kolosem, ale tak naprawdę za jakieś pół godziny będziemy już
zaglądać do Doliny Pięciu Stawów.

Od wysokości 1900 metrów nie da się już iść inaczej niż zakosami i – jak na żleb przystało – będą to dość strome zakosy. Być
może uda się Wam wejść na nartach na samą górę, ale przynajmniej warto rozważyć zrobienie ostatnich pięćdziesięciu, siedemdziesięciu metrów przewyższenia „na huzara”, czyli z nartami na
plecach. Nagrodą będą „gary” na przełęczy, skąd podziwiać możecie nie tylko „5 S”, ale także Dolinę Waksmundzką – ścisły rezerwat przyrody objęty zakazem wstępu, którego naruszenie, wierzcie mi, sporo kosztuje.
Zjeżdżamy w dół, centralnie, szerokim żlebem Krzyżnego, którego maksymalne nachylenie wynosi 35 stopni (dla porównania:
Kasprowy na stronę Gąsienicowej to 32 stopnie), a następnie żwawo dnem doliny. Wracamy do Murowańca drogą podejścia, a do
Kuźnic zjeżdżamy nartostradą.

start: Kuźnice
przewyższenie: 700 m z
Murowańca, 1200 m z Kuźnic
czas: 5 - 5,5 h z Murowańca; 7
- 7,5 h z Kuźnic
orientacja zjazdu: NW

ALTERNATYWY
aby nie wracać do Murowańca można
zjeżdżać Pańszczycą do spotkania szlaku
zielonego, którym dostaniemy się na Polanę
Waksmundzką, a stąd za znakami czerwonymi
w lewo na Psią Trawkę, następnie czarnymi na
północ do Brzezin, gdzie łapiemy pekaes lub
dolmusz do Zakopanego.

DZIKI TEREN
Z Doliny Chochołowskiej przez Kulawiec i Trzydniowiański
Wierch na Czubik, następnie do Doliny Jarząbczej
Najwyższy czas ruszyć na turę nieco oddaloną od najpopularniejszych szlaków skiturowych. Możliwości jest wiele, ale my
wybraliśmy dla Was Czubik – trasa jest łatwa i względnie bezpieczna, zapewniająca jednak możliwość samodzielnego działania i zjazdu w dziewiczym śniegu.
Jeśli po poprzedniej wycieczce na Rakoń zanocowaliście w
schronisku w Chochołowskiej, zjeżdżacie doliną do miejsca, gdzie po prawej stronie (S) zaczyna się szlak czerwony
na Trzydniowiański Wierch i tu kleicie foki. Jeśli startujecie z
dołu, musicie do tego miejsca dojść z Siwej Polany. Początkowo droga prowadzi rynną Krowieńca, ale znaki czerwone odbijają w lewo – my trzymamy się jak najdłużej rynny i dopiero na
wysokości powyżej 1300 metrów, gdy podchodzenie nią stanie
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się niewygodne, trawersujemy w lewo, odnajdując czerwony
szlak. Dalsze podchodzenie na nartach bywa trudne – chyba w
tym miejscu lepiej je przytroczyć do plecaka i na nogach wyjść
do górnej granicy lasu.
Po osiągnięciu grani Kulawca ponownie wpinamy się w narty i
łagodnie podchodzimy w kierunku Trzydniowiańskiego Wierchu. W tym miejscu szlak czerwony prowadzi w prawo w dół,
a my łapiemy znaki zielone i dochodzimy na bulę Czubika. Po
naszej prawej stronie (W) rozciąga się równie piękna, co mało
uczęszczana Dolina Jarząbcza. Odklejamy foki i śmigamy w
dół stoku, aby przed osiągnięciem granicy lasu odbić w prawo
(N) i na wysokości około 1500 metrów złapać znaki czerwone,
które zaprowadzą nas z powrotem na Polanę Chochołowską.
Jeśli zdecydujemy się na obiad w schronisku, nieco odwleczemy moment mozolnego „pchania z łyżwy” w dół doliny.

start: Siwa Polana lub schron w
Chochołowskiej
przewyższenie: 1000 m z Siwej Polany; 800 m
ze schroniska w Chochołowskiej
czas: 6,5 – 7 h z Siwej Polany; 5-5,5 h ze
schroniska w Chochołowskiej
orientacja zjazdu: W
ALTERNATYWY
jeśli warunki będą trudne, można zrobić po śladach „wycof” z
Trzydniowiańskiego. Zjazd lasem, a następnie rynną Krowieńca, to w
świeżym śniegu bajka – kto wie czy na dole nie przypniecie fok, by jeszcze
raz zaliczyć ten zjazd.

Jeśli po tych pięciu wspólnie spędzonych dniach
nie złapałeś skiturowego bakcyla, sam jesteś sobie winien. Bardziej prawdopodobne jest to, że po
powrocie do domu utoniesz w necie, wyszukując
odpowiedni dla siebie sprzęt i szukając argumentów o wyższości fok moherowych nad nylonowymi. Jedyny problem w tym – muszę Cię uprzedzić – że Twoja nowa pasja będzie Cię trochę
kosztować. Ale zakładając w dziewiczym śniegu swój ślad narciarski, zaznasz radości, której nigdy nie dostąpią ani szusujący po wyratrakowanym boisku, ani przemieszczający się po górach
„z buta”. Narta, zaraz po kole, to najwspanialszy
wynalazek ludzkości.

Więcej materiałów na stronie:

www.skitury.net

Nic tak dobrze nie uzupełnia elektrolitów po solidnej wyrypie narciarskiej
jak kufel zimnego piwa!
Więc jeśli w znalazłeś w tym artykule coś przydatnego
to postaw autorowi piwo i wesprzyj kolejną wyprawę narciarską:

www.skitury.net/wsparcie-donate
Ale nie czuj się zobowiązany – jeśli właśnie spłukałeś się na najnowszy komplet Dynafita,
to korzystaj z moich artykułów całkowicie za darmo i po prostu ciesz się górami.

