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 Murowanica – Czarny Staw Gąsienicowy – 7,5 km – czas 3,14 min – szlak 

niebieski/żółty/niebieski 

 Czarny Staw Gąsienicowy – Schronisko Murowaniec – 1,6 km – czas 0,28 min 

– szlak niebieski 

 Przerwa 1 godzina 

 Schronisko Murowaniec – Murowanica – 6 km – czas 2 h  – szlak niebieski 

 

 CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 7H 30M, 14,9 KM  

 PUNKTY GOT: 22 

 Murowanica - Kościelec – 9,9 km – czas 4,50 min – szlak 

niebieski/żółty/niebieski/czarny/niebieski/czarny 

 Kościelec – Czarny Staw Gąsienicowy – 1,7 km – czas 1 h – szlak czarny 

 Czarny Staw Gąsienicowy – Schronisko Murowaniec – 1,6 km – czas 0,28 min 

– szlak niebieski 

 Przerwa 1 godzina 

 Schronisko Murowaniec – Murowanica – 6 km – czas 2 h  – szlak niebieski 

 

 CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 10H 30M, 19,09 KM  

 PUNKTY GOT: 34 

 



 

Kościelec (niem. Polnische Kapelle, słow. Koščielec, węg. Koscielec, 2155 m) – szczyt 

w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Znajduje się w bocznej Grani Kościelców, która 

od Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku, dzieląc Dolinę Gąsienicową na Czarną 

i Zieloną. Nazwa szczytu wywodzi się prawdopodobnie od kształtu przypominającego dach 

kościoła. Jego sylwetka w kształcie stromej piramidy to bardzo charakterystyczny element 

panoramy Doliny Gąsienicowej. Kościelec zbudowany jest z zapadających na północną 

stronę ławic granitu o grubości prawie 100 m, tworzących połogi i stromy cios. Ciekawa flora. 

M.in. stwierdzono tutaj występowanie saussurei wielkogłowej – bardzo rzadkiej rośliny, w 

Polsce występującej tylko w Tatrach i to w nielicznych tylko miejscac]. Tutaj też znajduje się 

najwyższe w polskich Tatrach stanowisko drzewiastej formy świerka. 

Na szczyt prowadzi czarny szlak turystyczny z przełęczy Karb. Z przełęczy szlak biegnie 

zakosami blisko lewej krawędzi płytowego stoku o nachyleniu ok. 30° aż do pionowego 

skalnego progu o wysokości około siedmiu metrów. Przez ów próg, bez klamer i łańcuchów, 

w górę (0+ w skali taternickiej) i dalej na wierzchołek, zakosami poprzez mniejsze progi, 

których przejście ułatwiają półki i rynny skalne.Ze szczytu rozciąga się widok na całą Dolinę 

Gąsienicową oraz panorama szczytów, przez które biegnie Orla Perć. Widok na Tatry 

Wysokie jest istotnie ograniczony przez grań główną. Mieczysław Karłowicz zauważył, że 

„tylko z Kościelca widoczne są wszystkie bez wyjątku Stawy Gąsienicowe”. 

Pierwsze odnotowane wejście autorstwa Antoniego Hoborskiego miało miejsce w roku 1845. 

Zimowego wejścia dokonali 24 stycznia 1908 r. Mieczysław Karłowicz i Roman Kordys. Na 

nartach jako pierwsi weszli w 1911 r. Mariusz Zaruski oraz Stanisław Zdyb, były to początki 

taternictwanarciarskiego. 

Na początku XX wieku w związku z powrotem szczątków Juliusza Słowackiego do Polski 

pojawił się pomysł umieszczenia sarkofagu z trumną poety w ścianie Kościelca. Nie został 

on jednak zrealizowany. Zachodnia ściana Kościelca należy do najciekawszych i najczęściej 



odwiedzanych przez taterników w rejonie Hali Gąsienicowej. Rejon Kościelca jest związany 

z kilkoma głośnymi wypadkami: pod Małym Kościelcem w lawinie w 1909 r. stracił życie 

Mieczysław Karłowicz – miejsce tragedii upamiętnia mały obelisk (Kamień Karłowicza). Na 

zachodniej ścianie Kościelca 5 lipca 1929 roku zginął Mieczysław Świerz, natomiast 5 

sierpnia 1993 roku Piotr Dawidowicz (jeden z najlepszych taterników początku lat 90-tych 

XX wieku). Na Zadnim Kościelcu w 1962 r. w miejscu pozbawionym trudności spadł i zginął 

Jan Długosz.Kościelec obecny jest w obrazach lub rzeźbach Walerego Eljasza, Stanisława 

Witkiewicza, Rafała Malczewskiego, Zenona Pokrywczyńskiego, Henryka Burzca i Michała 

Gąsienicy Szostaka. Wojciech Kilar napisał w 1976 poemat symfoniczny zatytułowany 

Kościelec 1909, upamiętniający śmierć Karłowicza. Stanisław Nędza-Kubiniec stworzył 

wiersz Psalm o świętych góralskich, w którym czci pamięć tragicznie zmarłego w ścianie 

Kościelca Mieczysława Świerza. Charakter taternicki ma natomiast wiersz Zachodnia ściana 

Kościelca autorstwa Karola Zająca (1933, które przybywają pieszo przez góry górale 

czasami z bardzo odległych zakątków. Impreza przyciąga też rzesze turystów. Przez wiele 

lat msza tradycyjnie była odprawiana przez pochodzącego z Łopusznej, położonej u stóp 

Turbacza, nieżyjącego już ks. Józefa Tischnera. Na Wisielakówce znajduje się także pomnik 

pamięci żołnierzy wyklętych, odsłonięty 12 sierpnia 2012. 

Czarny Staw Gąsienicowy – jezioro polodowcowe z grupy Gąsienicowych 

Stawów w Tatrach Wysokich. Położone jest na wysokości 1624 m w Kotle Czarnego Stawu 
i jest czwartym co do głębokości jeziorem tatrzańskim. Nad jego zachodnim brzegiem 
wznoszą się ściany Kościelca. Czarny Staw jest największym jeziorem Doliny Gąsienicowej 
i jednym z dwóch położonych w części wschodniej, nazywanej czasem Doliną Czarną 
Gąsienicową (drugim jest Zmarzły Staw Gąsienicowy).Jezioro ma kształt owalny, woda jest 
przezroczysta, o zabarwieniu szafirowym. Na jeziorze, w pobliżu północno-wschodniego 
brzegu, znajduje się niewielka wysepka (310 m²) porośnięta kosodrzewiną, powstała na 
dawnym mutonie. Na wysepce tej planowano w 1909 r. zbudowanie mauzoleum Juliusza 
Słowackiego, pomysłu zaniechano w wyniku protestów działaczy ochrony przyrody. Od 
północy jezioro zamyka skalny próg, z którego wypływa Czarny Potok Gąsienicowy. Czarny 
Staw został sztucznie zarybiony w 1881 r. (wpuszczono do niego pstrągi potokowe i 
źródlane).Nazwa wywodzi się z ciemnogranatowego, a nawet czarnego odcienia wody, 
związanego z ocienieniem wód pobliskim szczytem i sinicami (Pleurocapsa polonica) 
pokrywającymi głazy znajdujące się na brzegach jeziora. Przezroczystość wody wynosi 12 
m. Staw pokrywa się lodem przeważnie w październiku – listopadzie, topnieje zaś w 
miesiącach maj – lipiec.Jeziorem od początków XIX wieku zachwycali się tatrzańscy turyści. 
Było tematem obrazów Alfreda Schouppégo, Wojciecha Gersona, Leona Wyczółkowskiego 
i wielu innych. Pomiarów jego wysokości dokonał już w 1852 r. Stefan Ludwik Kuczyński. 
Pełniejsze pomiary wykonał Eugeniusz Klemens Dziewulski w 1881 r., a dokładniejsze 
Ludomir Sawicki w 1909 r.W latach 1884–1920 działało nad brzegiem stawu prywatne, 
dwuizbowe Schronisko nad Czarnym Stawem Gąsienicowym (właściwie bufet) będący 
własnością Józefa Sieczki z Zakopanego. Spaliło się w roku 1920. 

Jedno z najpiękniejszych miejsc w polskich Tatrach. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81opuszna
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Tischner
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci


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

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

Górskiego Korabniki w dniu 21 lipca 2019. 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 wchodzenia na szczyty. 

Przypomnienie: Jest to wycieczka górska, nie spacer po parku w niedzielne popołudnie, pomimo 

trasy o średnim poziomie trudności, należy obowiązkowo wyposażyć się w odpowiednie ubranie, a 

przede wszystkim obuwie, zadbać o właściwy prowiant i napoje. Trzeba wziąć pod uwagę zmieniająca 

się pogodę. W przypadku zgubienia się, lub innej przygody, należy natychmiast powiadomić 

organizatora o swoim położeniu. 

Wycieczka organizowana ze środków własnych uczestników oraz dotacji UMiG Skawina. 

Źródła informacji: Wikipedia, mapa-turystyczna.pl 


