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TTTrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii:::    

 Siwa Polana>> Polana Chochołowska   

czas przejścia: 2 h 05 minut, dystans: 6,3 km Szlak zielony 

 Przerwa ½ godziny 

 Dolina Chochołowska >> Grześ 

czas przejścia: 1h 45 minut, dystans: 2,7 km Szlak żółty 

 Grześ >> Dolina Chochołowska 

czas przejścia: 1h 20 minut, dystans: 2,7 km Szlak żółty 

 Przerwa obiadowa 1 godzina 

 Polana Chocholowska>> Siwa Polana 

czas przejścia: 1h 40 minut, dystans 6,3 km Szlak zielony 

 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 8H 20M, DŁUGOŚĆ: 18,08 KM 

PUNKTY GOT: 28 



DDDOOOLLLIIINNNAAA   CCCHHHOOOCCCHHHOOOŁŁŁOOOWWWSSSKKKAAA    - najdłuższa i największa dolina w polskich 

Tatrach, znajdująca się na zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich i 

stanowiąca orograficznie lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca. Zajmuje obszar 

ponad 35 km² i ma długość ok. 10 km. Jest doliną walną. Administracyjnie leży na 

terenie wsi Witów. Przyrodniczo najciekawszy jest rejon Wielkich i Małych 

Korycisk oraz Siwiańskich Turni. Dolina Chochołowska jest też ostoją dzikich 

zwierząt. Odbywają się w niej rykowiska jeleni, niedźwiedzie, świstaki tatrzańskie 

i wiele innych gatunków znajduje tutaj warunki do życia. Już niemal taką samą 

tradycją jak karp na wigilię czy święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, jeśli mamy 

początek wiosny to Polacy... szturmują Dolinę Chochołowską w Tatrach by 

zobaczyć krokusy. 

 

GGGrrrzzzeeeśśś    –  (słow. Lúčna, 1653 m) – dwuwierzchołkowy szczyt w Tatrach 

Zachodnich, znajdujący się w grzbiecie granicznym na zachód od Polany 

Chochołowskiej. Według Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej polska nazwa szczytu 

pochodzi od gwarowego, góralskiego słowa grześ oznaczającego grzbiet lub 

grzędę o stokach stromo opadających na dwie strony. Przez polskich górali 

dawniej nazywany był Kończystym, przez słowackich Lúčna lub Končistá. Nazwa 

słowacka pochodzi od niedużej grzędy i polanki Łuczna (Lúčna), na której w 1615 

stał szałas. Później na słowackich mapach nazwę polanki przesunięto na szczyt. 

Na dawnych mapach natomiast opisywany był nazwą Hruby, nazwę Grześ na 

mapach wprowadzono dopiero w 1934 r.

 



 

w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki Klubu 

Górskiego OSP Korabniki w dniu 21 czerwca 2020. Wszelkie podane informacje w zakresie 

odległości, czasów przejścia, cen itp. są zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze 

średniej arytmetycznej czasów przejść osoby dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod uwagę 

indywidualne zdolności i formę fizyczną każdego z uczestników.  Organizator zaleca, nie spożywanie 

napojów wyskokowych podczas wychodzenia na szczyty. 

 Wycieczka organizowana ze środków własnych uczestników oraz dotacji UMiG Skawina. 

Źródła informacji: Wikipedia, mapa-turystyczna.pl, materiały własne 
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