
Pod południową ścianę „Kieżmara” wybrałem się 
pierwszy raz prawie dziesięć lat temu. Miało być pięk-
nie, lito, ciepło i szybko. A było mokro, wietrznie – na-
wet nie wyszliśmy przez trzy dni z koleby. 

Pierwszy raz skały południowej ściany Kieżmar-
skiego Szczytu dotknąłem znacznie później i od razu 
zostałem oczarowany. Na tej ścianie nawet wyciągi trój-
kowe pod szczytem są lite, a wspinaczka sprawia przy-
jemność. Początek dróg umiejscowionych na Filarze 
Birkenmajera także budzi zachwyt – „że na czwór-
kach i piątkach może być tak ładnie...” Trzeba oczywi-
ście jednoznacznie powiedzieć od razu, że prawdziwym 
skarbem ściany jest 150-metrowa płyta podcięta okapa-
mi w górnej części – to tam biegną najpiękniejsze frag-
menty wszystkich dróg.

Wspinaczki tą ścianą to także często przedmiot 
obserwacji z... obserwatorium astronomicznego 
umiejscowionego na szczycie Łomnicy, w miejscu, 
gdzie dochodzi linowa kolejka. No właśnie – kolej-
ka, która tak naprawdę jest jednocześnie dużą zaletą 
i, niestety, pewnym minusem. Minusem – bo trud-
no w Dolinie Łomnickiej czuć się w pełni „górsko”; 
trudno czuć przygodę, jeśli za plecami co 20 minut 
„przepływa” wagonik kolejki. Zaletą – bo dzięki tej-
że kolejce możemy wyjechać rano z Zakopanego, by 
o 8 rano wsiąść w kolejkę w Tatrzańskiej Łomnicy, 
wysiąść przy Skalnatym Plesie i w ciągu 20-30 minut 
znaleźć się u wejścia w drogę. Przy normalnym tem-
pie wspinaczki – późny obiad w Zakopanem jest jak 
najbardziej realny.

 Jednakże nie oznacza to oczy-
wiście, że przygody na Kieżmarskim 
Szczycie przeżyć się nie da. Kiedyś wbi-
łem się w drogę przy ładnej pogodzie, 
a po 30 minutach ścianę przykryła peł-
na mgła. W tej mgle kontynuowaliśmy 
wspinaczkę, z każdym metrem mając 
coraz większą świadomość błądzenia 
po omacku. Wreszcie zapadła decyzja 
wspinaczki konsekwentnie prosto do 
góry celem znalezienia miejsca, z które-
go można wytrawersować do Cmenta-
rzyska. Robiąc jakiś niegodny polecenia 
wariant, dotarliśmy do trawersu i rezy-
gnując z dalszej wspinaczki, w począt-
kowej fazie kapuśniaczku – wytrawer-
sowaliśmy ze ściany. 

I wtedy zaczęła się przygoda: zej-
ście wilgotnym, zamglonym Cmenta-
rzyskiem bez asekuracji (oczywiście bez 
szans na znalezienie właściwej drogi 
wycofu) zakończyło się trzygodzinnym 
brajlowaniem z lotną asekuracją (bar-
dzo trudno zakładać tam przeloty) oraz 
dwoma długimi zjazdami do podstawy 
Cmentarzyska i jednocześnie do pod-

stawy ściany Kieżmara. W końcu – w górach nigdy 
nic nie wiadomo...

Inną specyfiką ściany są trudne drogi, wytyczo-
ne we wspomnianej wcześniej 150-metrowej płycie 
– w górnej części ściany. Słowaccy wspinacze przy-
gotowali tam kilka trudnych dróg, które obite zosta-
ły bardzo „lotniczo” – od góry i po zapatentowaniu 
– co sprawia, że ich przejście w stylu OS dostar-
cza niebanalnych emocji... Warto też zaznaczyć, że 
pod tę płytę dość szybko można się dostać, obcho-
dząc całą ścianę Cmentarzyskiem i wtrawersowując 
pod te 150 metrów wspinania, w miejscu, o którym 
wspomniałem przed chwilą. Większość zespołów 
praktykujących tę metodę zjeżdża następnie z go-
towych stanowisk po ukończeniu płyt – oczywi-
ście poniżej wierzchołka – wytrawersowując potem 
z powrotem do Cmentarzyska i... zaliczając drogę. 
Sam widziałem zespoły, które w ten sposób robiły 
np. Wielkie Zacięcie...

Jak już wcześniej wspomniałem najłatwiej do-
stać się pod ścianę ze stacji pośredniej kolejki przy 
Skalnatym Plesie. Jeśli miniemy jezioro po prawej 
stronie i pójdziemy kawałek zielonym szlakiem, po 
czym konsekwentnie będziemy się trzymać prawej 
strony doliny – znajdziemy się pod wejściem w dro-
gę mniej więcej po pół godzinie... 

Najbezpieczniejsze zejście prowadzi najpierw 
zboczem, po piargu i głazach na Wyżni Kieżmarski 

Przechód, po czym po lewej stronie grani, mijając Kież-
marską Czubę, aż na Huncowską Przełęcz. W dół żle-
bem i potrzaskanym żebrem. Gdy to staje się strome, 
wąską półką i ścianką na dno rynny. Nią w dół na dno 
Lejkowego Kotła. Jesteśmy z powrotem pod ścianą.

Podobnie jak w poprzednich odcinakach, tak i tu 
nie było specjalnych dylematów przy wyborze dróg do 
cyklu 1+1. Zależało nam na przedstawieniu tych, któ-
re mieszczą się w „Złotych Klasykach Tatr” w swoim 
przedziale stopnia trudności.

Z Wielkim Zacięciem (Obrovsky Kut) konkuro-
wać na pewno mogły Płyty Krissaka – podobno nie 
brzydsze, a wręcz nawet poważniejsze. Mogło też „zwy-
ciężyć” Zacięcie Fiali (Fialov Kút), również piękne, a i 
nieco trudniejsze. Jednak z legendą Wielkiego Zacię-
cia na pewno nie mogło konkurować absolutnie nic. 
Wśród wielu wspinaczy uważane za drogę wręcz 
idealną, z długim, wspinaczkowym, ale nietrudnym 
podejściem pod crux, fantastycznymi trzema wycią-
gami w idealnym zacięciu i łatwą, ale też niezgorszą 
wspinaczkową końcówką, wyprowadzająca na sam 
wierzchołek. Łącznie 550 metrów „ruszania” się 
w nagrzanej słońcem południowej ścianie. Z pew-
nością tatrzański unikat. Zapraszam do przeczyta-
nia wspomnienia Michała Dziedzica z przejścia tej 
niezapomnianej drogi.

Jeśli zaś chodzi o Płyty Pochylego, to jest to 
droga od dołu do góry wymagająca, zarówno jeśli 
chodzi o asekurację, trudności, jak i odnajdywanie 
drogi. Jest jedną z tych dróg do których się dora-
sta, a jednocześnie nie jest to linia wyłącznie dla wy-
branych... Być może jedna ze wspanialszych o tych 
trudnościach w Tatrach. Więcej o tej wspaniałej li-
nii – Artur Paszczak.

Opracował: Jakub Radziejowski       Rysunki: Rafał Burczyński
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Rafał Burczyński i ekspozycja na Kieżmarskim

1 + 1 Kieżmarski Szczyt
Wielkie Zacięcie i Płyty Pochylego
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Południowa ściana Kieżmarskiego Szczytu 
z przybliżonym przebiegiem (1) Płyt Pochylego 
i (2) Wielkiego 
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Obrovský kút [Wielkie Zacięcie inaczej droga Diešków] VI+ (5-8 godz.)
I p.: Ivan Dieška, Milan Plzák, Pavel Pochylý, Jiri Unger-Zrust, 16 IX 1967; 
I p. zim.: L. Gibas, L. Chudík, 11 III 1972

O Wielkim Zacięciu usłyszałem po raz pierwszy na kursie tatrzańskim. Opinie 
były wyjątkowo pochlebne, więc nie miałem żadnych wątpliwości, że kiedyś się tam 
wybiorę. Los chciał, że okazja trafiła się jednak dopiero ładnych parę lat później. Ocze-
kiwanie wynagrodziła wspaniała pogoda i wyborne towarzystwo.

Najprostsze i najszybsze sposoby dostania się pod ścianę są dwa. Pierwsza moż-
liwość to wjazd kolejką linową z Tatrzańskiej Łomnicy do Skalnatego Plesa, skąd pod 
ścianę zostaje nam około 20 minut marszu. Druga to dojście do górnej stacji kolejki 
pieszo, szlakiem wzdłuż wyciągu (około trzech godzin). Jeżeli dysponujemy tylko jed-
nym dniem, to zdecydowanie lepiej podjechać kolejką. Na podejście od dołu stracimy 
dużo czasu i sił, a pokonanie drogi wraz z obowiązkowym zdjęciem na szczycie i zejście 
(zjazdy) zajmą sprawnemu zespołowi cały dzień.

Samą drogę można podzielić na dwie 
części. Pierwsza prowadzi nietrudnymi (do 
V) zaciątkami, płytami, filarkami…; gene-
ralnie terenem wszelakim, do rampy. We-
dług schematu siedem wyciągów wspinania 
i zapewne tyle nam wyszło. Stojąc na skraju 
rampy można podziwiać piękny widok na 
górną część południowej ściany Kieżmar-
skiego Szczytu, w tym również drugą część 
naszej drogi – tytułowe Wielkie Zacięcie. Ja-
kość wspinania wyśmienita. Od wspinacz-
kowej uczty dzieli nas jeszcze rampa, którą 
można pokonać dwoma długościami liny. 

Samo zacięcie standardowo robi się 
na trzy wyciągi. W zasadzie jest tu wszyst-
ko, czego człowiek oczekuje od wspinacz-
ki w górach. Czuć, że się wspina, może po-
bawić się ulubionymi kostkami i friendami, 
no i ta ekspozycja! Ponadto przez cały czas 
roztacza się widok na piękne, poprzetykane 
z rzadka spitami płyty na lewo od zacięcia. 
Jednym słowem – wymagające wspinanie, 
dające wyobrażenie, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia . Po pokonaniu zacięcia drogę 
można w zasadzie uznać za skończoną. Da-
lej na pik zostaje około 300 metrów łatwe-
go (miejsca III), choć miejscami kruche-
go terenu. 

Po skończeniu drogi wycofaliśmy się 
ze ściany, zjeżdżając sąsiednią, ubezpieczo-
ną linią Cesta do Hor. Komfortowe stano-
wiska pozwalają zjechać 20 metrów od ple-
caka pozostawionego pod ścianą. Ponadto 
nie trzeba wtedy zabierać ze sobą w ścianę 
obuwia na zmianę. Alternatywą jest uda-
nie się z wierzchołka południowo-wschod-
nią granią, aż do niewyraźnej ścieżki, która, 
sukcesywnie skręcając w prawo, doprowa-
dzi nas do żlebów prowadzących z powro-
tem do Doliny.

Asekuracja na drodze jest dobra. 
W pierwszej (dolnej) części często trze-
ba budować stanowiska, a haki oglądamy 
z rzadka. Z założeniem asekuracji nie ma 
jednak większych problemów. Samo zacię-
cie posiada stanowiska i pewną ilość żela-
za, ale na pewno warto dać coś od siebie . 
Standardowy zestaw powinien wystarczyć, 
by powrócić z niezapomnianymi wraże-
niami.

Wielkie Zacięcie VI+

Michał Dziedzic
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Rafał Burczyński podczas wspinaczki Wielkim Zacięciem 
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Tadzik Kamiński w Wielkim Zacięciu
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Płyty Pochylego VIII- , 6-9 godz., 
I p.: Milan Černý, Dusan Jágerský, Ondrej Pochylý, Pavel Pochylý, Jiri Unger-Zrust, 16 VIII 1967; 
I p. klas. (RP): J. Horváth, I. Spiller, 19 X 1986.
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Są takie drogi, które – gdy patrzy się na nie z dołu – po prostu odejmują wiarę w sukces. Wyglądają 
niedostępnie i groźnie. Takie drogi najczęściej biegną po płytach albo okapami. A co dopiero, gdy przez 
obie te formacje naraz?

Tak jest właśnie w przypadku Drogi Pająków – zrazu niegroźna, w połowie ściany przecina pas wiel-
kich przewieszek, by wyjść następnie w gładzie kolosalnych płyt, zamkniętych raz jeszcze pasem okapów, 
który wieńczy, jakby komu było mało, kolejna bariera płyt. Uosobienie niemożliwego…

A jednak w 1967 r., krótko mówiąc przed moim urodzeniem, w jeden dzień, rzecz by można OS, 
pięciu facetów rozprawiło się z tym groźnie wyglądającym problemem. Czterdzieści bez mała lat później 
zawitałem tam i ja – zeszłego lata, z „Szalonym” Piotrkiem Korczakiem jako towarzyszem.

Południową ścianę Kieżmarskiego Szczytu uważam – jeżeli chodzi o wspinaczkę letnią – za najpięk-
niejszą ścianę Tatr. Można się ze mną nie zgadzać, ale to jest moja wersja i będę się jej trzymał. Na doda-
tek jest to królowa stopnia VI – nigdzie chyba nie występuje takie nagromadzenie pięknych dróg w tym 
zakresie trudności. Jednak płyty na lewo od Obrovskiego kúta to domena ósemek, z czego Płyty Pochylego 
dzierżą moim zdaniem palmę pierwszeństwa pod względem logiki i urody. Zawsze chciałem je pokonać 
i „Szalony” zgodził się być moim cicerone.

Ktoś mógłby powiedzieć, że dół drogi jest nudny i rzęchowaty. Można się ze mnie śmiać, ale mnie się 
takie wspinanie również podoba. Labirynt turni, kominków, żlebów, jakieś płyty z pionowymi trawami; 
trzeba się w tym wszystkim orientować, wybierać logiczny teren, uważać na kruszyznę, dobierać asekura-
cję i wykazać się prowadzeniem liny. Jednym słowem – taka górska włóczęga. A potem podchodzi się pod 
uskok okapów i… „nie wygląda to tak źle!” – powiadam do „Szalonego”. Mamy tę przewagę, że Piotrek 
był tu kilkanaście lat wcześniej. Nad nami zwieszają się spaszty okapów, ale kluczy między nimi wyraźna, 
logiczna linia drogi. Wygląda wspaniale. Wymuszam na Piotrku prowadzenie – pierwszy wyciąg opisany 
jest na VII, ale okazuje się mieć maksymalnie VI+. Wspinanie jest piękne, asekuracja dobra. Pojawiają się 

Płyty Pochylego  VIII-

Artur Paszczak

Artur Paszczak na stanowisku 
w Płytach Pochylego 
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Piotr Korczak „Szalony” na wyciągu VI w dolnej części Płyt Pochylego
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nawet spity! Takiego komfortu żaden z nas się nie spodziewał. Stanowisko mieści się 
na wygodnej półce pod poziomym dachem. Niedaleko, po lewej, biegnie droga Rybi-
čki – Boże, co za złomowisko! Odruchowo odwracam wzrok. 

Sprytny trawers w prawo wyprowadza mnie pod kominowatą rysę, przecinają-
cą z góry na dół pierwszy pas płyt. Granit jest pierwszorzędnej jakości, wersja na eks-
port. Droga pnie się w górę pod długą listwę niewielkiej przewieszki. Eksponowany 
i efektowny trawers w lewo kończy się na półwiszącym stanowisku. Znowu spit – cóż 
za rozpusta. Nade mną staje dęba pionowa płyta z rządkiem starych haków, potem 
spory okap i tkwiący w nim kolejny spit. Aby się do niego dobrać, trzeba jednak po-
konać płytę – a ta nie wygląda łatwo.

Gdy ja wesoło dyndam na stanowisku, „Szalony” ostrożnie sunie do góry, a trud-
ności przytrzymują – płyta jest co najmniej siódemkowa, a haki nie są godne zaufania. 
W pewnym momencie lina wyraźnie przyspiesza – no tak, właśnie zaczął się okap. 
„Nareszcie klamy” – pada z góry. Szaleniec błyskawicznie przechodzi przewieszenie, 
chwilę stęka na przełamaniu i znika mi z oczu. Chwilę potem już podążam za nim – 
niestety, trochę zmarzłem, chmury zakryły słońce i zgrabiały mi palce, co bardzo do-
kucza na małych chwycikach płyty. Łatwo przechodzę okap, ale wyjście, wyjście….

Stękam, ustawiam się i tak, i tak – bez efektu. W końcu „Szalony” zdradza mi pa-
tent – nie uwierzyłbym, gdybym nie spróbował! Nie chcąc psuć wam onsajtu ograni-
czę się tyko do stwierdzenia, że rozwiązanie nie jest oczywiste, a i parametr nie jest bez 
znaczenia. I ma co najmniej VIII-.

Stoimy ponad okapami, nad nami ostatni odcinek płyt. W lewo ucieka zupełnie 
łatwo wyglądająca rysa, ale – o dziwo – nie tędy poszli Pająki. Bali się off-size’ów, wy-
brali więc kominek uciekający skośnie w prawo, po czym przehaczyli dziwny trawers 
z powrotem w lewo, by połączyć się z ową pierwszą rysą (nią biegnie dziś Rybička). 
Idę zatem (chcąc, nie chcąc), trawers. Według Piotrka to czujne VII-. Friend na koń-
cu rysy, potem gładki, śliski jakiś trawersik w lewo do spita, łatwy teren już w zasię-
gu, tylko jakoś tak obło, a ja spływam, spływam… Falstart, źle się do tego zabrałem, 
muszę się cofnąć. Zgrzytam zębami. Drugie uderzenie przynosi już sukces i wypro-
wadza nas poza krawędź ściany. Stamtąd długa wycieczka i sprytne obejścia pozwala-
ją dostać się na południową grań 
i drogę zejściową. 

Schodzimy wolno, „Szalo-
ny” upiera się na Dolinę Hun-
cowską, ja obstaję przy żlebie. 
Leży w nim trochę śniegu, co 
daje Piotrkowi dodatkowe argu-
menty. A niech mu tam… Przy-
jemne zejście sprowadza nas do 
szlaku. Dyskutujemy o lotnic-
twie myśliwskim podczas dru-
giej wojny. Ciekawe rzeczy pra-
wi „Szalony” – niemieckie asy 
miały sporo powyżej stu zestrze-
leń, a jakiś Ernst Hartman aż po-
nad trzy i pół setki! Alianci ze 
swoimi maksymalnie pięćdzie-
sięcioma paroma zwycięstwami 
nie mieli przy nich szans. (W re-
zultacie kupuję książkę „Asy my-
śliwskie Aliantów” i weryfikuję
informacje Szalonego. Miał ra-
cję.). Tak właśnie uczenie dysku-
tując, dochodzimy do Skalnatego 
Plesa i mamy jeszcze czas na piw-
ko przed zjazdem kolejką do Ta-
trzańskiej Łomnicy. Zmęczenie 
i satysfakcja z dobrze wykonanej 
roboty przyjemnym ciepełkiem 
rozlewają się po organizmie. 
Przed nami tkwią w wieczor-
nej zadumie (dobrze, że nie „za-
dymie”) najwspanialsze szczyty 
Tatr. Wysoko w górze cień okry-
wa monumentalne Płyty Pochyle-
go, już dotknięte, już poznane.

Taka to właśnie ściana, ta 
południowa Kieżmara. Kto choć 
raz spróbował, ten wie.


