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 Dolina Strążyska parking>> Polana Strążyska  

czas przejścia: 0 h 40 minut, dystans: 2,0 km Szlak czerwony 

 Polana Strążyska>> Wodospad Siklawica 

czas przejścia: 0 h 30 minut, dystans: 0,7 km Szlak czarny/żółty 

 Przerwa ½ godziny 

 Wodospad Siklawica >> Sarnia Skała 

czas przejścia: 1h 10 minut, dystans: 1,3 km Szlak żółty/czarnySarnia 

Skała >> Dolina Białego 

czas przejścia: 1h 05 minut, dystans: 3,3 km Szlak czarny/żółty 

 Przerwa obiadowa 1 godzina 

 Dolina Białego>> Dolina Strążyska parking 

czas przejścia: 0h 30 minut, dystans 1,4 km Szlak czarny 

 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 4H 35M, DŁUGOŚĆ: 8,1 KM 

PUNKTY GOT: 17 



DDDOOOLLLIIINNNAAA   SSSTTTRRRĄĄĄŻŻŻYYYSSSKKKAAA    - (poprawnie Dolina Strążysk) – dolina w polskich 

Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną ku Dziurze a Doliną za Bramką. 
Właściwa nazwa doliny pochodzi od słowa strąga, w gwarze podhalańskiej 
oznaczającego rodzaj zagrody przeznaczonej do dojenia owiec. 0,5 km od wylotu 
doliny znajduje się polana Młyniska, na której stoi leśniczówka TPN. W górnej 
części doliny położona jest niewielka Polana Strążyska, na której znajdują się 
dwa szałasy, bufet i duży głaz nazwany przez dawnych turystów Sfinksem. Na 
polanie skrzyżowanie szlaków turystycznych. Dawniej dolina była wypasana, 
wchodziła w skład Hali Strążyskiej. Najstarsze odnalezione dokumenty 
wzmiankujące o dolinie pochodzą z 1605 r., a nazwa Strążyska pojawia się już w 
1669 r. W 1961 r. polanę przejął TPN i pasterstwo zlikwidowano. Droga przez 
dolinę została wykonana przez dwór zakopiański i Towarzystwo Tatrzańskie w 
latach1893-1896. 
 

SSSIIIKKKLLLAAAWWWIIICCCAAA   –  wodospad w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny 

Strążyskiej (według kryteriów ściśle geograficznych już na obszarze Małej Dolinki, 
pod północną ścianą Giewontu. Wodospad opada z dwóch prawie pionowo 
nachylonych ścian (pod kątem 80°). Łączna wysokość wodospadu wynosi 23 
metry (wysokość ściany dolnej wynosi 13 m, a ściany górnej 10 m). Pomiędzy 
górną i dolną jego częścią istnieje skalna półka, w której w skale wymyte zostało 
siłą uderzenia wody i niesionych przez nią odłamków skalnych wgłębienie 
wypełnione wodą, tzw. kocioł eworsyjny. Nazwa wodospadu pochodzi od Siklawy 
w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dawniej nazywany był także Siczącą, Siczawą, 
Siklawą. Był odwiedzany od samych początków turystyki w Tatrach. Ludwik 
Zejszner w 1849 r. pisał o nim: „...godzien ze wszech miar widzenia”. Wodospad 
znajduje się w jednym z dwóch górnych odgałęzień Doliny Strążyskiej zwanym 
Małą Dolinką, którym – i dalej bardzo stromym żlebem Warzecha – niegdyś 
prowadziła najkrótsza ścieżka turystyczna z Zakopanego na Giewont.  

SSSAAARRRNNNIIIAAA   SSSKKKAAAŁŁŁAAA   – szczyt w pasie reglowym Tatr Zachodnich, między Doliną 

Białego a Doliną Strążyską. Mapa Geoportalu podaje wysokość 1377 m. Sarnia 

Skała tworzy skalistą grań o długości około 300 m i przebiegu równoleżnikowym. 

Na południu Czerwona Przełęcz (1301 m) oddziela ją od Suchego Wierchu (1539 

m n.p.m.). Ku północy od Sarniej Skały odbiegają dwa grzbiety tworzące 

obramowanie dla dwóch dolin reglowych znajdujących się poniżej Sarniej Skały: 

doliny Spadowiec i Doliny ku Dziurze. Obydwa ramiona noszą nazwę Spaleniec. 

Sarnia Skała zbudowana jest z wapieni dolomitowych. Pod jej skalistymi ścianami 

znajduje się niewielka, zarastająca kosodrzewiną polana. Dawniej Sarnią Skałę 

nazywano Małą Świnicą, Świniczką lub Świnią Skałą i była ona intensywnie 

penetrowana przez poszukiwaczy skarbów (na skałach zachowały się do tej pory 

wyryte przez nich znaki). Sarnia Skała jest w sezonie turystycznym zwykle 

masowo oblegana przez turystów. Z jej szczytu jest doskonały widok na masyw 

Giewontu, a w drugą stronę na Zakopane. Na Sarniej Skale stwierdzono 

występowanie wielu gatunków roślin rzadkich w Polsce (m.in. storzan bezlistny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yniska_(polana)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatrza%C5%84ski_Park_Narodowy_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polana_Str%C4%85%C5%BCyska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sfinks_(Dolina_Str%C4%85%C5%BCyska)


(ostatnio nie potwierdzono jego występowania, na opisanym stanowisku wyginął), 

sosna drzewokosa, ostrożeń głowacz, jarząb nieszpułkowy, irga kutnerowata, lub 

pospolitych na niżu, ale rzadkich w Karpatach (mącznica lekarska). W zaroślach 

kosodrzewiny w 2003 r. A. Roniker znalazł grzybówkę pomarańczowoblaszkową. 

Było to pierwsze znane stanowisko tego grzyba w Polsce. 

DDDOOOLLLIIINNNAAA   BBBIIIAAAŁŁŁEEEGGGOOO   – dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, położona 

pomiędzy grzbietami Krokwi i Sarniej Skały. Wylot Doliny Białego znajduje się na 

wysokości około 910 m n.p.m. przy Drodze pod Reglami, blisko 0,5 km na zachód 

od Wielkiej Krokwi, na południowym skraju Lasu Białego. Ma postać wąwozu, w 

którym od wschodniej strony wznoszą się skały Korycisk, od zachodniej 

Kazalnica. W swej górnej części Dolina Białego rozdzielona jest krótką grańką z 

Zameczkami i Igłą na dwa podobnej wielkości odgałęzienia – Dolinę Suchą na 

zachodzie i bezimienną dolinkę na wschodzie, która wyżej przekształca się w 

Żleb pod Wrótka. Do Doliny Suchej uchodzi Potargany Żleb i Skośny Żleb, do 

wschodniej gałęzi Żleb pod Patyki (z Niżniej Przełęczy Białego), a do głównej 

części Siwarowy Żleb (z Siwarowego Siodła). 

 

 



 

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 23 maja 2021. 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 

T
 U

 R
 Y

 S
 T

 Y
 K

 A
  

 G
 Ó

 R
 S

 K
 A

  
 K

 O
 R

 A
 B

 N
 I

 K
 

 


