
Trawers całych Tatr – próba pierwsza 

 

Po trawersie Tatr Wysokich w 2013roku i Tatr Zachodnich w 2015 roku przyszła kolej na 

próbę przejścia całych Tatr. Po doświadczeniach ubiegłych lat zdawałem sobie sprawę, że 

przejście Tatr Zachodnich granią po wyczerpującym trawersie Tatr Wysokich jest dla mnie 

nieosiągalne. Wiązałoby się to bowiem z ok. 11.000 m przewyższenia.  

 

Zrobienie tego maszerując non- stop to już poza moimi możliwościami. Dlatego też obrałem 

wariant łatwiejszy- trawers Tatr Zachodnich przez przełęcze i doliny. W takim wariancie do 

przejścia byłoby w sumie „tylko” ok. 7,5 tys.m. przewyższenia.  

 
 



Z takim założeniem wyruszyłem 3 kwietnia 2016r. o 2.00 z moim przyjacielem Jackiem 

Czechem ze Zdziaru. Przez Przełęcz pod Kopą , Baranią i Czerwoną Ławkę dotarliśmy o 7.50 

do Zbójnickiej Chaty. Ten pierwszy etap praktycznie cały pokonaliśmy w rakach. Tylko na 

zjazdy zakładaliśmy narty.  

 

 

W schronisku czekała na nas Agnieszka Solik z Danielem Teijeiro. Po odpoczynku i 

śniadaniu ruszyliśmy wspólnie przez Rohatkę i Żelazne Wrota do Popradzkiego Stawu.  

Po obiedzie w ogromnym upale podeszliśmy na Niską Koprową Przełęcz i zjechaliśmy w 

kierunku Ciemnych Smreczyn. Tam jak zwykle pokluczyliśmy po lesie szukając najlepszej 

drogi na Zawory. 

 



 

Na przełęczy Agnieszka i Jacek postanowili podejść na Gładką i zjechać do Doliny 5 Stawów 

i dalej na Łysą Polanę. 

 

 

My z Danielem ruszyliśmy dalej w kierunku Tomanowej Przełęczy. Zjazd Doliną Cichą był 

„małym” wyzwaniem, długie podejście na Tomanową z wieloma odcinkami bez śniegu 

wybiło nam skutecznie z głowy dalszą przygodę z trawersowaniem całych Tatr. Przed 18-stą 

byliśmy na Przełęczy.  

 
 



Do końca pozostało jeszcze około siedmiu godzin marszu w sprzyjających warunkach. 

Byliśmy jednak już trochę zmęczeni, żeby nocą iść dalej. Zakończyliśmy więc naszą 

przygodę w Kościelisku. 

 

Miała to być sportowa próba trawersu całych Tatr. Wyszła wspaniała wycieczka, w super 

towarzystwie, w pięknej scenerii Tatr Bielskich, Wysokich i Zachodnich. Pokonaliśmy 

5000m przewyższenia i bardzo… dużo …. kilometrów. 
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