
1 + 1 ZIMOWE DROGI  TATRZAŃSKIE     ZIMOWE DROGI  

fo
t. 

Ja
ku

b 
Ra

dz
ie

jo
w

sk
i

Na szczycie Mięgusza po przejściu północnej ściany zimą 

Zima już za pasem, czas więc powrócić do przy-
bliżania potencjału zimowego naszych ukochanych 
Tatr. W roku ubiegłym oraz dwa lata temu pojawi-
ło się kilka przepięknych propozycji dla wszystkich – 
i tych z ambicjami sportowymi, i tych, dla których już 
sam fakt przypięcia raków i zabicia dziaby w tatrzań-
skiej trawie jest przygodą samą w sobie.

Tym razem proponuję przyjrzeć się najbardziej 
klasycznej z klasycznych ścian tatrzańskich. Północ-
na ściana Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego jest 
propozycją wybitnie zimową i latem naprawdę nie ma 
czego na niej szukać. Jednakże w dobie krótkich mik-
stowych wspinaczek jej blisko 900 metrowa ściana (li-
cząc oczywiście także i teren, gdzie czekanem możemy 
się co najwyżej podpierać) stanowi nie lada wyzwanie 
dla młodego adepta sztuki zimowej. Jeżeli dodamy 
do tego dość skomplikowane zejście oraz możliwość 
nieplanowanego biwaku – szczególnie przy nieko-
rzystnych warunkach, przygoda ta może zamienić się 
w wydarzenie, które długo będziemy pamiętać. Osobi-
ście północną Mięgusza robiłem dwukrotnie – za każ-
dym razem inną drogą – i obydwa te wspinaczkowe 
dni wspominam jako jedne z ciekawszych wśród prze-
różnych zimowych eskapad.

Warto wspomnieć, że oprócz omówionych tu 
Klasycznej (wspaniała przygoda dla tych, którzy dys-
ponują niewielkim zimowym doświadczeniem, a pra-

gną sprawdzić się w naprawdę sporej ścianie) oraz Su-
perdirettissimy (zdecydowanie dla tych z ambitnym 
nastawieniem do wspinania zimowego, szczególnie 
w  perspektywie jednodniowej wspinaczki), warto 
wspomnieć o drodze o pośrednich trudnościach, ale 
zdecydowanie nie ustępującej pozostałym w katego-
rii piękna, a w swoim przedziale trudności stanowią-
cą „klasyk klasyków”. Direttissima – nieco trudniejsza 
od tej pierwszej, ale za to ustępująca nagromadzeniem 
trudności tej drugiej, stanowi jedną z najbardziej zna-
nych długich dróg w Tatrach Polskich, a niejednemu 
spośród całkiem dobrych zespołów udało się spędzić 
na niej dłuuugi dzień.

Osobną sprawą, na którą warto uczulić potencjal-
nych zdobywców Mięgusza od północy jest fakt dość 
skomplikowanego zejścia ze szczytu zimą. Ze swoje-
go doświadczenia mogę zaproponować dwa sposoby 
na osiągnięcie Hińczowej Przełęczy (skąd jak wiado-
mo schodzimy łatwym terenem przez Galerie Cubryń-
skie do Żlebu Mnichowego – uwaga na warunki, bo 
przy zagrożeniu lawinowym możemy znaleźć się na 
tafli Morskiego Oka znacznie szybciej, niż byśmy so-
bie tego życzyli...). 

Pierwszy sposób to zejście ściśle granią w kie-
runku północnym, aż do miejsca (mniej więcej przy 
Mięguszowieckiej Turniczce), gdzie jednym zjazdem 
jesteśmy w stanie osiągnąć śnieżne stoki, którymi wy-

trawersowujemy pod Hińczową Przełęcz. Zejście ści-
śle granią do przełęczy zajęło mi kiedyś w bardzo 
złych warunkach około 2 godzin. Należy się tam po-
ruszać z lotną asekuracją, klucząc między turniczka-
mi. Zejście to ma jedną niewątpliwą zaletę. Nie sposób 
się zgubić, jeżeli konsekwentnie będziemy poruszać 
się granią w kierunku Hińczowej. 

Drugi sposób dostania się na Przełęcz polecam 
tylko przy dobrej pogodzie, najlepiej jeszcze za dnia. 
Ze szczytu MSW schodzimy w kierunku Hińczowej 
tzw. Ścieżką po głazach (po stronie słowackiej) do 
miejsca, w którym ze względu na rozpoczynające się 
trudności, należałoby się zacząć asekurować. W miej-
scu tym był kiedyś wbity hak (pod nogami!) z pętlą. 
Prawie pięćdziesięciometrowy zjazd doprowadza nas 
na wyraźny trawers, którym idziemy w kierunku Hiń-
czowej tak długo, jak się da. Kiedy możliwość w mia-
rę łatwego spaceru po półce kończy się – zakładamy 
zjazd (np. z bloku) i za pomocą liny osiągamy stoki 
śnieżne, którymi trawersujemy do Hińczowej Prze-
łęczy. W idealnych warunkach śnieżnych i pogodo-
wych zejście to do samej Przełęczy, zajęło mi około 
40 minut; jest to jednak sposób zdecydowanie bar-
dziej skomplikowany i niesie ze sobą zagrożenie za-
gubienia się w skomplikowanej topografii południo-
wej ściany MSW.

Jakub Radziejowski

Mięguszowiecki Szczyt Wielki
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Północna ściana MSW drogą klasyczną

Czy warto wybrać się na drogę, na której, 
przy dobrych warunkach, są dwa trudniejsze 
wyciągi, a w sumie jest ich około dwudziestu?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć 
sobie sam. Ja podam tu dwa powody, dla któ-
rych chciałem zrobić zimą Północną. Dosko-
nale pamiętam wrażenie, jakie zrobiła na mnie 
wystająca z Morskiego Oka ściana, kiedy zo-
baczyłem ją po raz pierwszy zimą. Ogromna, 
wspaniała i niedostępna. Miałem wtedy sie-
dem lat, a późniejsze wycieczki tylko potęgo-
wały ten podziw. A gdy jeszcze przeczytałem 
o Abgarowiczu i innych związanych ze ścianą 
historiach… I choć dość szybko dowiedziałem 
się, że są trudniejsze i wyższe ściany, czyż nie 
warto zmierzyć się z legendą dzieciństwa? 

Po drugie, uważam, że przy dobrych wa-
runkach Północna jest drogą ciekawą. To dłu-
ga, piękna widokowo, klasyczna zimowa „wy-
rypa” tatrzańska. Dla Mistrzów dobra na miły, 
samotny poranny spacer (historia zna takie 
przypadki), a dla Młodzieży szansa na „alpej-
ską przygodę”.

Ale do rzeczy. Droga jest długa i prowa-
dzi w  przeważającej części stromymi trawami, 
przykrytymi śniegiem. Podstawą sukcesu są wa-
runki, a o te niestety na Północnej trudno. Wy-
nika to prawdopodobnie z faktu, że ściana jest 
duża i skutecznie broni się przed krótkimi ocie-
pleniami. Szansa na betony jest dużo mniejsza 
niż gdzie indziej. W Małym Bańdziochu, przez 
który prowadzi podejście, jest też jakiś mikro-
klimat – zwykle śnieg leży tam przez całe lato. 
I jeśli nawet na innych ścianach w dolinie są już 
betony, nie znaczy to, że tak będzie i tutaj. 

Gdy pierwszy raz wybrałem się na Pół-
nocną, w kociołku było twardo, za to w ścia-
nie, a zwłaszcza przy wyjściu na Siodełko w Fi-
larze zapadaliśmy się po pas. Dzień wcześniej 
warunki na Kotle były znakomite. Za drugim, 
kopanie przez kociołek zajęło nam chyba pół-
torej godziny, ale w ścianie było twardo…, aż 
do wejścia w Rynnę Wawrytki, gdzie znów sy-
pało się niemiłosiernie. Trzeba więc czekać na 
warunki, choć trochę nie wiadomo, kiedy po-
jawią się te optymalne…

Droga jest, przy dobrej widoczności, 
dość łatwa orientacyjnie. Po przejściu dolnego 
kominka (pierwszy trudniejszy wyciąg) kie-

rujemy się na siodełko w Filarze. Po parowy-
ciągowym trawersie w lewo można iść wprost 
w górę, mniej więcej w linii spadku wierzchoł-
ka i potem ukosem w lewo na Siodełko w Fila-
rze albo dalej w lewo w górę, a następnie nie-
wybitną grzędą wprost na Siodełko w Filarze. 
Jeżeli idzie się pierwszym wariantem, wyjście 
na Siodełko może być dość trudne, gdyż przy-
najmniej jeden wyciąg prowadzi po płytach (to 
ten drugi trudniejszy). Siodełko, z dołu niemal 
niewidoczne, jest szerokim na kilkadziesiąt 
metrów połogim polem śnieżnym. Mamy stąd 
możliwość dość łatwego wycofu. Można zejść 
wprost w dół stromym żlebem, wychodzącym 
na grań nieco poniżej samej przełączki lub – 
przy większym zagrożeniu lawinowym – bli-
żej ścian wschodniej ściany Mięgusza. Moja 
pierwsza próba na Północnej zakończyła się 
właśnie w tym miejscu, a zejście przez Bań-
dzioch w całkowitej mgle i walących pyłów-
kach trwało kilka godzin. 

Z Siodełka kierujemy się potężnym za-
chodem, przecinającym całą górną część ścia-
ny, w prawo w górę do początku Rynny Waw-
rytki. Stąd (wariant ciekawszy, gdyż przebiega 
samą ścianą) Rynną w lewo w górę na szczyt 
albo dalej, zanikającym już zachodem do gra-
ni i granią na szczyt. Rynna jest dość stroma 
i gładka, więc jeśli warunki są kiepskie, lepiej 
pójść do grani. 

Zejście zimą z Mięgusza zajmuje sporo 
czasu i wymaga uwagi. Można schodzić trze-
ma drogami. Pierwsza, najdłuższa, ale i naj-
bezpieczniejsza, prowadzi granią (lub czę-
ściowo ją obchodzi po południowej stronie) 
na Hińczową Przełęcz i stamtąd Galeriami 
do Żlebu Mnichowego. Druga, wymagają-
ca bardzo dobrej orientacji w terenie, prowa-
dzi z małej przełączki w grani wspomnianym 
wyżej zachodem na Siodełko, z którego scho-
dzimy stromym i często lawiniastym żlebem 
wprost do dużego Bandziocha. Trzecia, będąca 
wariantem pierwszej, prowadzi potężnym żle-
bem wprost w dół z Wielkiej Galerii. Jest naj-
szybsza, ale można nią schodzić tylko w bar-
dzo dobrych warunkach. 

Jeszcze jeden argument „za”. Droga pro-
wadzi we wspaniałej górskiej scenerii, a pod 
sobą mamy cały czas widok na zmniejszają-
ce się w miarę zdobywania wysokości Mor-
skie Oko.  

Paweł Józefowicz
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I przejście: Stanisław Krygowski, Jędrzej Marusarz, Jan 
Stopka, Cyberniak, 2.08.1906
I przejście zimowe całości z wyjściem zachodem Jan-
czewskiego: Zbigniew Korosadowicz, Jan Staszel 7-9.04 
1936
I przejście całości w zimie kalendarzowej z wyjściem na 
wprost: Karol Jakubowski, Stanisław Worwa 6-7.01.1949

Droga klasyczna na północnej ścianie Mięguszowiec-
kiego Szczytu Wielkiego to tak naprawdę zestaw najprze-
różniejszych wariantów biegnących niezbyt stromymi for-
macjami, wśród których najwięcej jest.... trawników do 
trawersowania. Niemniej jednak dla każdego początkują-
cego adepta zimowego szaleństwa jest to doskonałe wpro-

wadzenie do nauki szybkiego poruszania się w dużej (całe 
szczęście nietrudnej) ścianie. Trawkowy charakter wspina-
nia wymusza na wspinaczu doskonalenie umiejętności osa-
dzania śrub do trawek i – dla pewności – kilku kostek. 

Oczywiście Klasyczną możemy sobie utrudnić, wybie-
rając poważniejszy wariant ponad Małym Bandziochem 
oraz wyjście Rynną Wawrytki (którą nota bene wychodzi 
wspomniana wcześniej Direttissima). Jeżeli zdecyduje-
my się na wyjście na szczyt tą ostatnią, przygotujmy się 
na dość poważne wspinanie, przewyższające wszystko, co 
jest poniżej na Klasycznej. No chyba, że trafimy na ideal-
ny alpejski firn, co niestety zdarza się ostatnimi czasy dość 
rzadko. A więc, pogromcy Buli pod Bandziochem oraz 
Mnichowych Bab, do dzieła – duże ściany czekają!

Droga Klasyczna, czyli tzw. Północna Mięgusza III

Północna Ściana MSW 

1. Droga Klasyczna III
1a. Wariant po lewej 1906 III
1b. Wariant Midowicza 1925 IV
1c. Wariant Jakubowski-Worwa 1949
2. Superdirettissima V, A0, 90 st. 
3. Trawiatta III-IV
4. Direttissima V
5. Droga Mączki IV

Fot. i opracowanie Jakub Radziejowski
GÓRY56

Anna Leonowicz podczas przejścia 
drogi Klasycznej na MSW 



SUPERDIRETTISSIMA 
Drogę pokonałem wraz z Krzyśkiem Starkiem w warunkach wręcz ide-

alnych – były betony, masa lodu i zmrożone trawy. Warunki były wtedy takie, 
że całe zejście z Hińczowej Przełęczy pokonaliśmy twarzą do stoku – dopie-
ro w Żlebie Mnichowym dało się w miarę normalnie schodzić. Na marginesie 
dodam – co wydaje się teraz nieprawdopodobne – że bywały zimy (wcale nie 
tak dawno), kiedy w jednym sezonie można było zrobić kilkanaście trudnych 
dróg w świetnych warunkach. Wspomnę jeszcze, że niewiele wcześniej, robiąc 
na Mnichu Wariant R, na wielu wyciągach kręciliśmy śruby lodowe, a skał do-
tykaliśmy jedynie na odcinku pomiędzy „M” a krawędzią okapów. Ech, może 
kiedyś znów powrócą takie zimy…

Supredirettissima jest moim zdaniem jedną z najpiękniejszych dróg zi-
mowych w Tatrach, którą każdy rasowy „zimowiec” powinien uwzględnić 
w swoich planach. My podczas wspinania chcieliśmy wykorzystać panują-
ce wtedy warunki i nie pokonaliśmy jej w całości oryginalnie. Wbijając się 
w ścianę, chcieliśmy zrobić długą drogę, która będzie w całości lodowo-traw-
kowo-śnieżna, co zapewniłoby w miarę szybkie wspinanie. Skały mieliśmy 
na razie dość po wcześniejszym przejściu drogi Kiełkowskiego na Zerwie, 
gdzie wspinając się przez ponad dobę, dogłębnie poznaliśmy istotę „haka, 
ławy i trzęsiony”. 

Drogę pokonaliśmy w następujący sposób: najpierw przeszliśmy lodem próg Małego 
Bandziocha, potem kontynuowaliśmy Superką nad Nietoperz, by od połączenia z Diretą (pod 
kluczowym zacięciem) nią osiągnąć szczyt MSW. Najtrudniejszy jest chyba pierwszy wyciąg 
–  lodospad spadający z Małego Bandziocha. Trudności polegają głównie na tym, że  na przeła-
maniu jest najczęściej dużo bardzo stromego śniegu, w którym nie trzymają ani dziaby, ani śru-
by i można z tego śniegu po prostu „wyjechać” (były takie przypadki). Kilka kolejnych wycią-
gów idących środkową rysą, to piękne wspinanie w nie za trudnym lodzie, ale przy gorszych 
warunkach (a ostatnio innych nie ma) mogą one sprawić nieco kłopotu. Nietoperz to cały pięk-

ny wyciąg w stromej depresji wylanej lodem. Następnie śnieżnym terenem pod skałami kieruje-
my się w prawo do wylanego lodem dużego komina, którym wydostajemy się na przełączkę. Za 
nią, po śniegu w prawo, dochodzimy pod kluczowe zacięcie na Direcie. Tu czeka na nas kolejny 
piękny wyciąg w stromym lodzie, wylanym w zacięciu. Nad Zachodem Janczewskiego znajduje 
się jeszcze kilka wyciągów biegnących Rynną Wawrytki, które chyba każdemu sprawiają kłopo-
ty. Mimo, że w WHP jest to zaledwie dwójka, to jakoś nam (i z tego, co wiem, wielu innym ze-
społom) było tam o wiele trudniej, a i asekuracja pozostawiała wiele do życzenia. 

Zejście z MSW zimą to też przygoda, a wtedy schodziliśmy szczególnie ostrożnie, gdyż 
było tak twardo, że każde potknięcie mogło skończyć się lotem przez Galerie nad staw. Zaled-
wie kilka dni wcześniej tak zginął Łukasz Wajs.
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Superdirettissima V, A0, 90º

I przejście: Denis Davies, Wojciech Kurtyka, Jacek Rusiecki 2-3.02.1974

Droga mit. Idealna prosta linia wiodąca na szczyt Mięgusza. Wymaga 
absolutnie dobrych warunków lodowo-śnieżnych, gdyż przy braku lodu 
w niektórych miejscach może być najzwyczajniej niewkaszalna.. Droga ro-
biona różnymi wariantami, jako jedyna z linii na północnej ścianie nie wy-
chodzi Rynną Wawrytki (lub zachodami do grani), a wiedzie przez tzw. Filar 
Zaremby (ostre piątkowe wspinanie tuż pod szczytem). Jednakże w zależ-
ności od warunków Superka robiona była i Rynną Wawrytki, a i na dole ist-
nieją różne potencjalne warianty – od wspinania ostrogą Gruszki po wycią-
gi czysto lodowe... Jedno jest jednak pewne: drogą nie wzgardzili najlepsi 
z najlepszych. Wśród autorów pierwszego przejścia jest sam Wojciech Kur-
tyka. W ciągu ostatnich dwóch lat droga otrzymała zaledwie dwa przejścia, 
ale za to nie byle kogo: Janusz Gołębia i Stanisława Piecucha oraz Krzysztofa 
Starka i Marcina Michałka, który podzielił się z nami wspomnieniami z tam-
tego przejścia, do których przeczytania przed wybraniem się na Superkę ser-
decznie zapraszam.

Marcin Michałek
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Marcin Michałek podczas przejścia Super-
direttissimy na północnej MSW


