
Południowa ściana Wołowej Turni, pomimo nie-
zbyt długich wspinaczek jakie oferuje, należy do abso-
lutnych tatrzańskich klasyków i jako taka jest też jed-
ną z najpopularniejszych ścian całych Tatr. Nie przez 
przypadek ukazuje się ona właśnie w kwietniowym 
numerze GÓR. Śmiało można stwierdzić, że ściana ta 
nadaje się idealnie na pierwszą tatrzańską wspinacz-
kę w sezonie. Już dość wczesną wiosną – w ładne, cie-
płe dni – możemy się na niej powspinać w naprawdę 
komfortowych warunkach. Często okazuje się wręcz, 
że dotrzeć pod nią suchą nogą jest znacznie trudniej 
niż później się na niej wspinać – dajmy na to, np. w po-
czątkach maja...

W tej edycji cyklu zdecydowałem się przedstawie-
nie trzech dróg: najłatwiejszej – czyli Stanisławskiego, 
najtrudniejszej – Orolína oraz najpopularniejszej na 
ścianie – Eštoka-Janigi. 

Zapewne długo można by komentować wybór 
każdej z nich. Stanisławski to po prostu klasyk wśród 
klasyków, droga z o tyle ciekawą historią, że w latach 
trzydziestych, kiedy to została poprowadzona, forma-
cje płytowe – a takie przecież dominują na Wołowej 

Turni – nie były atakowane. A Wiesław jak to Wiesław: 
jak na wizjonera przystało, niewiele robiąc sobie z obie-
gowych opinii środowiska taternickiego, wszedł w ścia-
nę i po kilku (jak byśmy to nieładnie dzisiaj określili) 
runoutach znalazł się na wierzchołku Wołowej Turni.

Orolín to z kolei prawie najtrudniejsza droga na 
ścianie – odważnie przewijająca się przez najciekaw-
sze okapy w lewej części turni. Linia, której trudności 
według niektórych sięgają stopnia VII+, a według in-
nych, jest po prostu najpiękniejszą z tych na południo-
wej ścianie. 

Eštok-Janiga – jest to droga, którą większość z nas 
utożsamia z południową ścianą Wołowej Turni. Jedna 
z linii, którą każdy, kto wspina się jakiś czas w Tatrach, 
ma w swoim „kapowniku” lub też pragnie ją mieć. Kla-
syk podobnej jakości co Hokejka na Łomnicy, Wielkie 
Zacięcie na Kieżmarskim Szczycie czy Dziędzielewicz 
na Kościelcu – choć oczywiście o wiele krótszy i ła-
twiejszy od dwu pierwszych. 

Gwoli rzetelności dziennikarskiej warto dodać, że 
formalnie najtrudniejszą linią na ścianie jest Medviďo-
va cesta (VIII+), jednakże, po pierwsze, jest drogą dość 

nienaturalną (stanowi zaledwie wariant do Eštoka-Ja-
nigi, czasem niemalże na wyciągnięcie ręki), a po dru-
gie jest w pełni ospitowana od góry, co więcej – ewi-
dentnie obitą pod wiszące ekspresy (czyli tzw. pink 
point). Warto dodać, że znacznie łatwiejszą drogą – 
też wyposażoną w spity, jest Stupid Wall, obecnie jedna 
z popularniejszych dróg na ścianie.

Napisałem wcześniej, że Wołowa nadaje się do 
wspinania już wiosną. I tak dokładnie jest. Jej połu-
dniowa ściana, dość łatwe podejście oraz czysto skal-
ny charakter gwarantują dobre warunki wspinaczkowe 
już w maju – po zaledwie kilku dniach dobrej pogody. 
Coś takiego jak nasza Zamarła Turnia...

Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to ja osobiście 
na wspinaczkę na Wołowej Turni wyjechałem rano 
z Zakopanego (był to koniec maja). Po niecałej go-
dzinie jazdy samochodem zostawiłem auto na par-
kingu u wylotu Doliny Mięguszowieckiej i już po na-
stępnych 3 godzinach podejścia ;-) byłem pod ścianą. 
Dwie drogi zajęły mi kolejne 3 godziny. W efekcie po 
mniej więcej 11 godzinach byłem z powrotem w Za-
kopanem. Dla bardziej zmobilizowanych zespołów 
zrobienie 3 dróg jednego dnia nie powinno stanowić 
problemu.

Opracował: 
Jakub Radziejowski
Rysunki: 
Rafał Burczyński
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Wołowa Turnia
Stanisławski, Eštok-Janiga... i Orolín

WOŁOWA TURNIA (2373 m) – ściana południowa
1. Lewą częścią południowo-zachodniego filara (IV)  
2. Kos - Maras (VI/VII)    
3. Stupid Wall (VII)  
4. Filar Puškáša (VI+)    
5. Droga Wolfów – polski wariant (VII, A2) do tej drogi po-

wstał w 2006 roku Wariant ZHP (ok. VII+)
6. Droga Orolína (VII/VII+) 
Pierwsze przejście:  Josef Kývala, Michał Orolín, Josef Ze-

itler 8 czerwca 1968 
Pierwsze przejście klasyczne: Piotr Gromek, Ryszard Mal-

czyk, 1976
7. Medviďova cesta (VIII+)    
8. Eštok - Janiga (VI+)  
Pierwsze przejście Miro Eštok, Ladislav Janiga, 15 wrze-

śnia 1962 
Pierwsze przejście klasyczne – brak informacji (lata 70)
9. Hviezdova cesta (VI+).  
10. Droga Stanisławskiego (V) 
Pierwsze przejście: Wiesław Stanisławski i Jan Staszel, 9 

sierpnia 1931  
Pierwsze przejście zimą: M. Baranowski, R. Berbeka, J. 

Biederman, J. Długosz, 27 marca 1959
11. Komin Puškáša – prostowanie do Stanisławskiego 

(V)  
12. Direttissima lewa – Belicy (VI, A2).  
13. Direttissima prawa – Schauhubera (V+, A3)  
14. Štáflova (V)  
15. Południowe Żebro (III)  



Na wypad na południową ścianę Wołowej Turni namówił mnie Krzysiek Sadlej. W Tatry trafiłem
przejazdem, wracając w połowie lipca z Bratysławy do Warszawy. Spotkaliśmy się w Szczyrbskim Jezio-
rze i po krótkich zakupach ruszyliśmy raźno szlakiem, najpierw nad Popradzki Staw, a potem dalej (i już 
zdecydowanie mniej raźno) w górę do Doliny Żabiej Mięguszowieckiej. „Obóz” założyliśmy nad Małym 
Żabim Stawem w przestronnej i wygodnej kolebie. Nota bene wieczorem okazało się, że nie byliśmy je-
dynymi „mieszkańcami” dolinki. Najzabawniej prezentowała się ona rano, gwałtownie ożywając, gdy zza 
kolejnych kamieni wyłaniały się co i rusz nowe zespoły, maszerujące pod ścianę...

Wybór Wołowej Turni jako celu na rozwspinanie na początek sezonu okazał się wyjątkowo trafny. 
Nie dość, że oferuje ona kilka dróg o stosunkowo niewielkich trudnościach (V-VI do VII) w litej, suchej 
nawet na początku lata skale, to jeszcze panuje tam swoisty mikroklimat. Po polskiej stronie Tatr widzie-
liśmy przewalające się bez przerwy ciężkie, deszczowe chmury. Nawet w nieodległej i też „południowej” 
Dolinie Staroleśnej przeszła solidna deszczowo-śnieżna burza, zmuszając wspinające się tam zespoły do 
raptownych wycofów. Słowem – typowa, lipcowa pogoda dla „krainy deszczowców”. A u nas? Cieplutko, 
słoneczko, leciutki wietrzyk...

Pierwszym naszym celem była droga Stanisławskiego. Startuje ona z wyraźnej rampy, przecinają-
cej całą południowo-zachodnią ścianę. Pierwszy wyciąg to łatwe (III) podejście na sporą półkę znajdu-
jącą się u wylotu komina. Stamtąd, przez kolejne skalne prożki w górę kominem aż pod wyraźną prze-
wieszkę. Następnie trawers pod wspomnianą przewieszką w prawo, z rękami na podchwyt i nogami na 
tarcie. Mijamy duży, wygodny stopień (coś jakby granitowy „orzeszek” tyle, że wielkości... piłki do rug-
by) i wychodzimy na dużą półkę (stanowisko). Kolejny wyciąg to piękne, rekreacyjne płytowe wspina-

nie (V) w skąpanej w słońcu skale. Czysta przyjemność. Pod 
zamykającą ściankę przewieszką trawersujemy w prawo na że-
berko, które wyprowadza nas już prosto na wierzchołek. 

Ze szczytu najlepiej jest zejść znajdującym się nieznacznie 
po południowej stronie grani zacięciem, schodzącym w kierun-
ku Żabiej Mięguszowieckiej Przełęczy. Następnie ścieżką pro-
wadzącą w dół szerokim żlebem z powrotem pod ścianę (ok. 
20 minut). 

Asekuracja na drodze jest bardzo komfortowa, co świet-
nie współgra z jej rekreacyjnym charakterem. Wyposażona jest 
w komplet stanowisk oraz w pojedyncze przeloty, zarówno na 
płycie, jak i na trawersie. Należy zabrać ze sobą standardowy ze-
staw kości i friendy (bardzo dobre ryski).

Stanisławski V
Marcin Stępniak

Kiedyś pod południową ścianę Wołowej Turni podchodzi-
ło się z Moka... Filarem Grońskiego na ŻTM-ie. Dość ciekawy 
sposób łączony najczęściej z biwakiem w kolebie pod ścianą. 
Spać też oczywiście można w schronisku w Popradskim Plesie, 
co skraca podejście pod ścianę do ok. 1.45–2h.

Ze szczytu pod ścianę można wrócić na dwa sposoby – zejść 
wschodnią granią na przełęcz między Wołową a ŻTM-em (trud-
ności jedynkowe) i stąd w dół, można też zjechać drogami Stani-
sławskiego lub Eštoka-Janigi. Parę lat temu na Słowacji zrobiono 
to, co robi się teraz u nas. Wybito stare haki, wbito nieco bol-
tów i dobito dobre stanowiska (np. zjazdowe). Stąd, szczególnie 
na klasyki takie jak Stanisławski, Eštok-Janiga, nie wspominając 
o drogach ospitowanych – haków brać nie trzeba.

Wiosna idzie, a Wołowa czeka!
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Marcin na drodze Stanisławskiego
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Krzysiek Sadlej na ospitowanej Stupid Wall 
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O drodze tej usłyszałem już w pierwszym samodzielnym se-
zonie wspinania. Wśród taborowych opowieści uchodziła za ikonę 
pięknego, skalnego wspinania po południowej stronie Tatr. Dowód 
na to, że w Tatrach wspinanie nie ustępuje jakością skały żadnym 
górom na świecie.

W zależności od opowiadającego, trudności wahały się między 
VI a VII, najczęściej oscylując wokół stopnia VI+. Znacznie ciekaw-
sze były opowieści dotyczące asekuracji – od „w pełni ospitowanej” 
linii po „psychiczną wspinaczkę z dużymi runoutami”. Taka rozbież-
ność intrygowała...

Kiedy wreszcie udało mi się to namacalnie sprawdzić, okazało 
się, że jest już „po ptakach”. Stare haczywo usunięto, dobito bolty na 
stanowiskach, które obecnie nie różnią się niczym od stanowisk na 
Sokolicy. Co nie zmienia oczywiście faktu, że kilka friendów powin-
no wisieć przy uprzęży. Zarówno rysa, jak i niektóre fragmenty klu-
czowego wyciągu, wciąż wymagają  dołożenia czegoś własnego.

Sama wspinaczka to zaledwie cztery wyciągi, z czego wart 
wspomnienia jest drugi, oferujący wspinanie w bardzo ładnej ry-

sie o trudnościach szóstkowych (jednakże dla kogoś kto w ry-
sach się nie specjalizuje – mogącej sprawić pewne trudności) 
oraz trzeci, czyli śliczne przewinięcie się pomiędzy okapami, 
zakończone wejściem na jeden z nich. Jest to kluczowe miej-
sce, komfortowo ubezpieczone hakami. W zależności od pa-
rametru „zasięgu”, miejsce to może być odczuwane albo jako 
nietrudne „VI+” albo prawie „VII-„. 

Im ktoś niższy, tym, niestety, ma trudniej. Ale napraw-
dę warto, bo ruchy na okapiku są bardzo ładne. Później nale-
ży wyjść około 3 metry ponad przelot w kierunku zacięcia po 
lewej, wspinając się w dość „sprytnej”, technicznej płycie. Dla 
wielu może być to kluczowe miejsce na drodze... Ostatni krót-
ki wyciąg wyprowadza nas na siodełko, z którego możemy po-
wrócić zjazdami pod ścianę (do góry nie trudniej niż II).

Reasumując, Eštok – Janiga to droga znana i polecana nie 
przez przypadek. Jej uroda niczym, poza długością, nie ustę-
puje najpiękniejszym tatrzańskim drogom. A według niektó-
rych wyróżnia się na plus.

Eštok – Janiga VI+

W Tatrach nie ma wielu ścian, na których wspinanie jest na-
prawdę przyjemne. Wołowa Turnia od południa zdecydowanie do 
nich należy. Jest lita, sucha, nasłoneczniona i bardzo urozmaico-
na. I chociaż ma niezbyt imponujące rozmiary, to prowadzi nią kil-
kanaście dróg, z których każda ma swój indywidualny charakter. 
Wszystkie, od najłatwiejszych do tych nieco trudniejszych, są na-
prawdę ciekawe i godne polecenia. 

Droga Orolina była jedną z ostatnich dróg o „rozsądnych” 
trudnościach, jaka została mi do zrobienia na południowo-zachod-
niej ścianie Wołowej. Nie było więc wyboru, choć stając pod ścianą 
i patrząc na wywieszające się okapy w jej górnej części czuliśmy się 
z Pawłem Józefowiczem onieśmieleni. Droga startuje w linii spad-
ku lewego skraju owych okapów. Pierwsze 60 metrów podprowadza 
łatwym teren nieco na lewo od kluczowego miejsce drogi. Kolejny 
wyciąg prowadzi początkowo w prawo trawersem, po czym prosto 
do góry płytkim zacięciem o jasnej skale. Pod trudnościami są ze 
dwa stare haki i dobra ryska na niewielkiego frienda. Potem trze-
ba przewspinać się do góry kilka metrów głównie na tarcie, łapiąc 
się na dulfera obłych krawędzi rysy wewnątrz zacięcia. Na wyjściu 
znów są ze dwa stare haki… można więc odsapnąć.  Następne dwa 

wyciągi, kluczące pomiędzy okapami, wyprowadzają na zachod-
nią grań. Stąd na wierzchołek jest dosłownie kilka minut. Zejście 
pod ścianę normalną drogą prowadzi przez Żabią Mięguszowiecką 
Przełęcz. Można też wrócić się kawałek z powrotem zachodnią gra-
nią, do miejsca gdzie wychodzi komin Puskasa i stąd zjechać (sta-
nowisko z ringa) jeden wyciąg do połączenia z drogą Stanisławskie-
go. Dalej, korzystając ze stanowisk na tej drodze, kolejne dwie-trzy 
długości liny sprowadzą nas pod ścianę.

Wyceny niektórych dróg na południowo-zachodniej ścianie 
Wołowej wydają mi się nieco dyskusyjne. Często linie o identycz-
nych „numerkach” w przewodniku wyraźnie różnią się trudnościa-
mi. Być może wynika to z różnorodności formacji – jedne mają 
charakter wybitnie tarciowy, inne prowadzą lekko przewieszonym 
terenem, inne jeszcze wymagają wspinania po krawądkach. Zależy 
kto, w czym lepiej się odnajduje. Dla mnie w każdym razie droga 
Orolina to VII/VII+… zdecydowanie warte polecenia. 

Na drodze jest trochę stałych haków, ale zdecydowanie mniej 
niż na łatwiejszych drogach na ścianie. Mimo to zestaw kości i kil-
ka friendów w zupełności wystarczy. Młotka w żadnym wypadku 
nie należy zabierać.

Orolin VII/VII+ Krzysztof Sadlej

Jakub Radziejowski

„Orolin2” Na drodze Orolina. Droga 
przewija się przez widoczne okapy.
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„Janiga Ania” Drugi wyciąg drogi Estok – Janiga 
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Krzysztof Sadlej


