
 

 

 

222666   ccczzzeeerrrwwwcccaaa   222000111666,,,    ttt rrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii    ooorrraaazzz    HHHaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa:::    

TTTrrraaasssaaa   111   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Palenica Białczańska >> Wodogrzmoty Mickiewicza   

czas przejścia: 50 minut, dystans: 3,0 km Szlak czerwony 

 Wodogrzmoty Mickiewicza >> Wielka Siklawa 

czas przejścia: 1h 40 minut, dystans: 5,5km Szlak zielony 

 Wielka Siklawa >> Dolina Pięciu Stawów 

czas przejścia: 10 minut, dystans: 0,5km Szlak zielony 

 Dolina Pięciu Stawów >> Dolina Rybiego Potoku 

czas przejścia: 1h 25 minut, dystans: 3,5km Szlak niebieski 

  Dolina Rybiego Potoku >> Morskie oko 

czas przejścia: 10 minut, dystans: 0,5km Szlak czerwony 

 Morskie Oko >> Palenica Białczańska 

czas przejścia: 2 h 10 minut, dystans: 9,3km Szlak czerwony 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 30M    

TTTrrraaasssaaa   222   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Palenica Białczańska >> Wodogrzmoty Mickiewicza   

czas przejścia: 50 minut, dystans: 3,0 km Szlak czerwony 

 Wodogrzmoty Mickiewicza >> Morskie Oko   

czas przejścia: 1,45 minut, dystans: 6,3 km Szlak czerwony 

 Morskie Oko >> Palenica Białczańska 

czas przejścia: 2 h 10 minut, dystans: 9,3km Szlak czerwony 

CZAS PRZEJŚCIA WERSJI LEKKIEJ: OK. 4H 45M 
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WWWeeerrrsssjjjaaa   sssuuupppeeerrr    llleeekkkkkkaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Palenica Białczańska >> Morskie Oko   

czas dojazdu dorożką ok. 50 minut, dystans: 3,0 km Szlak czerwony, Koszt ok. 40 zł. 

 Morskie Oko >> Palenica Białczańska 

czas zjazdu dorożka, ok. 50 minut ok, dystans: 9,3 km Szlak czerwony, Koszt ok. 30 zł. 

CZAS OPALANIA: OK. 6H 30M 

WWWooodddooogggrrrzzzmmmoootttyyy   MMMiiiccckkkiiieeewwwiiiccczzzaaa,,,    często Wodogrzmoty, także Wodospady Mickiewicza – wodospady w 

Tatrach Wysokich utworzone z trzech większych i kilku mniejszych kaskad (od 3 do 10 m) na potoku 

Roztoka (w Dolinie Roztoki) wypływającym z Pięciu Stawów Polskich, ok. 1 km od jego ujścia do 

Białki. Trzy większe noszą nazwy: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. 

Powstały one w miejscu, w którym woda pokonuje próg skalny, jakim Dolina Roztoki schodzi do Doliny 

Białki[2]. Powyżej piętrzą się urwiska Turni nad Szczotami w masywie Wołoszyna. Nad 

Wodogrzmotami, na stokach Roztockiej Czuby rośnie reliktowy drzewostan modrzewiowo-limbowy]. 

Wodospady te nazwane zostały Wodogrzmotami z racji huku, jaki powoduje spadająca nimi woda, 

zwłaszcza po dużych opadach[4]. Pierwotną nazwą ludową był Grzmot[5]. Towarzystwo Tatrzańskie w 

1891 roku nadało imię Adama Mickiewicza Wodogrzmotom oraz Dolinie Rybiego Potoku na pamiątkę 

sprowadzenia rok wcześniej prochów wieszcza na Wawel.  

DDDooolll iiinnnaaa   RRRooozzztttoookkkiii – dolina U-kształtna w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Białki, dolne 

przedłużenie Doliny Pięciu Stawów Polskich umiejscowione wzdłuż dyslokacji (Dolina Pięciu Stawów 

Polskich znajduje się na skrzyżowaniu kilku stref dyslokacyjnych). Krajobraz samej Doliny Roztoki 

różni się od widoków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dnem doliny płynie potok Roztoka – dopływ 

Białki wypływający z Wielkiego Stawu Polskiego. W odległości ok. 120 m od tego stawu potok tworzy 

najwyższy polski wodospad, Siklawę. Od dołu dolinę ogranicza ciąg mniejszych wodospadów – 

Wodogrzmoty Mickiewicza, położone ok. 1 km od ujścia Roztoki do Białki. Do wysokości ok. 1370 m 

n.p.m. rośnie las świerkowy, który wyżej przechodzi w bór limbowy poprzetykany modrzewiem. Jest to 

jeden z najlepiej zachowanych w Tatrach naturalnych lasów, wiek wielu świerków przekracza 300 lat, 

a niektórych nawet 400 lat. Zbocza ciągnących się wzdłuż doliny grzbietów przecinają liczne żleby, z 

których wiosną schodzą lawiny aż do dna doliny. W żlebach i poniżej nich znajdują się osypiska 

piargów. Lasy poszarpane są pasami lawinisk i poprzecinane widocznymi urwiskami skalnymi. Latem 

zbocza gór zdobią gęste oploty kosodrzewiny, wśród której rośnie rzadki w Polsce jarząb 

nieszpułkowy. Stwierdzono też występowania gnidosza Hacqueta – rośliny w Polsce występującej 

tylko w Tatrach i to na nielicznych stanowiskach[1]. Dno doliny pokrywa miejscami kosodrzewina 

poprzetykana jarzębiną i barwnymi plamami kwitnących roślin. Potok już na wysokości polany Nowa 

Roztoka (znajduje się na niej szałas) płynie kaskadami ze średnim spadkiem 110 m/km. Jest to teren 

ścisłego rezerwatu przyrody, ostoja jeleni, kozic i niedźwiedzi. Na przełęczy, przy żlebie, 

zainstalowano urządzenie wyciągowe łączące ją z drogą w Dolinie Roztoki. Wyciąg ułatwia 

zaopatrzenie schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. 

SSSiiikkklllaaawwwaaa,,,    WWWiiieeelllkkkaaa   SSSiiikkklllaaawwwaaa] – wodospad w Tatrach Wysokich na potoku Roztoka. Największy 

wodospad w Polsce. Wodospad spada z progu ściany stawiarskiej oddzielającej doliny: Pięciu 

Stawów Polskich i Roztoki dwiema lub trzema strugami (w zależności od wysokości poziomu wody w 

Wielkim Stawie). Nachylenie ściany wynosi ok. 35°, wysokość progu ok. 65–70 m. Jest to największy 

(chociaż nie najwyższy) Wielka Siklawa najpiękniej wygląda w słoneczne dni, po obfitych opadach 

deszczu. Wokół niej, w rozpylonych kroplach wody, tworzą się wielobarwne tęcze. Siklawa była celem 

wycieczek górskich już na początku XIX wieku. Opisywana przez poetów, uwieczniana przez malarzy. 
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W 1832 Seweryn Goszczyński pisał: „O sto kroków od nas przewalał się spadek Siklawej Wody, i rosił 

nas mgłami swoimi. Przekrojony od sterczącej na wierzchu opoki, rzuca się po skale prostopadłej.” 

Szlak turystyczny prowadzi po orograficznie prawej stronie wodospadu przez długi pas wygładzeń 

polodowcowych (tzw. Danielki). Są to miejsca niebezpieczne, gdy są oblodzone. W 1924 poślizgnął 

się tutaj i poniósł śmierć przewodnik tatrzański Jan Gąsienica Daniel (i stąd właśnie pochodzi nazwa 

tego miejsca). 

DDDooolll iiinnnaaa   PPPiiięęęccciiiuuu   SSStttaaawwwóóówww   PPPooolllssskkkiiiccchhh   – dolina w polskich Tatrach Wysokich. Wysokogórska, polodowcowa 

dolina o długości 4,0 km i powierzchni 6,5 km², położona jest na terenie Tatrzańskiego Parku 

Narodowego, na wysokości ok. 1625–1900 m n.p.m. Mieczysław Klimaszewski uważa, że jest ona 

"zawieszonym i nieodmłodzonym odcinkiem doliny plioceńskiej". Krajobraz doliny tworzą granitowe 

szczyty Tatr Wysokich, rozległe płaśnie, gruzowiska dużych głazów, piarżyska, migotliwe tafle jezior, 

murawy i połacie kosodrzewiny. Lodowiec wyżłobił w dolinie obszerne dno w kształcie sierpa z 

wierzchołkami skierowanymi na północny zachód (pod Świnicę) i północny wschód (pod Świstową 

Czubę). W dolinie znajduje się kilka polodowcowych jezior o łącznej powierzchni 61 ha. Największe z 

nich to Wielki Staw Polski położony na wysokości 1665 m n.p.m. (31,14 ha, głębokość 79,3 m). 

Pozostałe jeziora to: Zadni Staw Polski, Czarny Staw Polski, Mały Staw Polski, Przedni Staw Polski 

oraz Wole Oko. Ostatni staw jest jeziorem okresowym i mniejszym od pozostałych, dlatego nazwa 

doliny uwzględnia jedynie 5 największych jezior. Dawniej dolina była wypasana, wchodziła w skład 

Hali Pięć Stawów. Już Towarzystwo Tatrzańskie przed II wojną światową rozpoczęło wykup terenów 

tej hali od górali (wykupiło 24% udziału). W 1956 r. TPN ograniczył wypas, a w latach 1963–65 

poprzez wykup lub wywłaszczenia cały obszar doliny stał się własnością TPN, który zlikwidował tutaj 

pasterstwo. Krowy pasły się do 1968 r. 

MMMooorrrssskkkiiieee   OOOkkkooo – największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku u stóp 

Mięguszowieckich Szczytów, na wysokości 1395 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o Morskim Oku 

pochodzą z 1575 r. W 1637 r. król Władysław IV nadał prawo użytkowania pastwisk przy Morskim Oku 

Władysławowi Nowobilskiemu. Własnością prywatną Morskie Oko stało się w 1824, gdy dobra 

zakopiańskie wraz z Doliną Rybiego Potoku zakupił od władz austriackich Emanuel Homolacs, a po 

nim Władysław Zamoyski. Od 1933 r. jezioro jest własnością państwa polskiego. Okoliczny teren na 

przełomie XIX i XX wieku był przedmiotem sporu między Galicją, wchodzącą wówczas w skład 

austriackiej części Austro-Węgier, a Węgrami. Właściciel sąsiednich terenów po węgierskiej stronie 

granicy – książę Christian Hohenlohe – uzurpował sobie prawo do terenów zachodnich stoków 

Żabiego i okolicy Morskiego Oka. Opierał się na niedokładnych dokumentach i wręcz sfałszowanych 

mapach, podczas gdy Władysław Zamoyski miał na poparcie swoich praw do Morskiego Oka 

niepodważalne dowody historyczne i prawne. Spór ciągnął się jednak przez kilkadziesiąt lat i wreszcie 

zakończył się wyrokiem sądu polubownego w Grazu, przed którym interesy Galicji i hrabiego 

Zamoyskiego, reprezentował Oswald Balzer, zaś przewodniczącym był dr Aleksander Mniszek-

Tchorznicki z Sanoka[9]. Sąd w 1902 r. przyznał Galicji prawa do spornego terytorium. Dla turystyki 

Morskie Oko zostało odkryte już na początku XIX wieku. Pierwsze schronisko, które zostało 

zbudowane w 1836 r., spłonęło w 1865 r. Kolejne, z 1874 r., które w 1898 r. również spłonęło, 

pierwotnie służyło za wozownię. W 1902 r. została ukończona droga z Zakopanego – Droga Oswalda 

Balzera. Wokół jeziora rośnie kosodrzewina, a w niej okazałe limby. Jest jednym z nielicznych jezior 

tatrzańskich, w którym występują w naturalny sposób pstrągi (niektóre inne jeziora tatrzańskie zostały 

zarybione przez ludzi). Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego o charakterze karowo-

morenowym. Wypełnia wydrążoną przez lodowce misę skalną, zamkniętą od północy ryglem, na 

którym leży wał moreny czołowej. Morskie Oko ma powierzchnię 34,93 ha, długość 862 m, szerokość 

568 m, a w najgłębszym miejscu osiąga 50,8 m 
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w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

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

Korabniki w dniu 26 czerwca 2016. 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.  Bilet wstępu do TPN kosztuje: normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł 
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