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tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa   

TTTrrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Siwa Polana>> Polana Chochołowska   

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

 Polana Chochołowska  >> Dolina Iwaniacka 

czas przejścia: 25 minut, dystans: 2,1 km Szlak zielony/żółty 

 Dolina Iwaniacka >> Iwanowska Dolinka 

czas przejścia: 1h 30 minut, dystans: 2,5 km Szlak dydaktyczny żółty 

 Iwanowska Dolinka >> Dolina Kościeliska 

czas przejścia: 55 minut, dystans: 2,1 km Szlak żółty 

 Polana Kościeliska>> Kiry 

czas przejścia: 1h 30 minut, dystans 5,6 km Szlak czerwony 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 30M 

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. 
DDDOOOLLLIIINNNAAA   KKKOOOŚŚŚCCCIIIEEELLLIIISSSKKKAAA   – Znajduje się w Tatrach Zachodnich. Ma ok. 9 km długości, obwód ok. 27 km, a 

powierzchnię ok. 35 km². W przeszłości Dolina Kościeliska była związana z przemysłem hutniczym. Srebro, miedź i 

antymon wydobywano już od końca XV w. Od końca XVIII w. wydobywano głównie rudy żelaza. W Starych 

Kościeliskach przetapiano tę rudę, była kuźnia, chaty, karczma, leśniczówka i kościółek dla robotników. Właśnie od 

kościółka pochodzi nazwa doliny. Natomiast karczma stała na polanie przy mostku prowadzącym do Lodowego 

Źródła i Bramy Kraszewskiego. Przez Dolinę Kościeliską, a dalej przez Tomanową Przełęcz prowadziła trasa na 

Słowację, którą podróżowali kupcy z jucznymi końmi i przemytnicy. 



 

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 22 kwietnia 2018. 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. 
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