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Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając w imieniu zarządu Fundacji im. Jerzego Kukuczki reprezentującej wszystkie 
środowiska wspinaczkowe w Polsce, wnioskujemy o udostępnienie następujących obszarów 
w Tatrach Zachodnich dla uprawiania taternictwa:

1. Otoczenie doliny Małej Łąki od Olejarni po stronie wschodniej, poprzez Siodłową 
Turnię, Małołąckiego Mnicha, Baranie Schody, Wielką Turnię, Pośrednią Małołącką 
Turnię, Skrajną Małołącką Turnię po Zagonną Turnię, w terminie od 1 grudnia do 1 
kwietnia.
Uzasadnienie: 
Doliną Małej Łąki oraz otaczającymi ją graniami i zboczami 
biegną liczne szlaki turystyczne, natomiast pomimo starań naszego środowiska 
leżące pomiędzy nimi ściany są wyłączone z działalności taternickiej. 
Podejście do doliny odbywa się szlakiem turystycznym, dostęp do ścian wymaga 
opuszczenia szlaku jedynie na odcinku maksymalnie 100-300m, wszystkie 
wierzchołki znajdują się w odległości najdalej 300m od znakowanego szlaku i 
umożliwiają zejście niemal bez ingerencji w teren chroniony. Wartość 
taternicka leżących w dolinie Małej Łąki ścian jest nie do przecenienia - 
należące do największych ścian w Tatrach (wschodnia Wielkiej Turni czy 
pn-wsch Pośredniej Turni) stanowią jedne z najatrakcyjniejszych celów, a są 
od wielu lat niestety formalnie niedostępne.

2. Północna ściana Giewontu z doliny Strążyskiej w terminie 1 grudnia -1 
kwietnia.
Uzasadnienie: 
Jest to druga co do wielkości ściana w Tatrach Polskich, o 
wielkim znaczeniu historycznym, jedyna o prawdziwie alpejskim charakterze. 
Nie ma drugiej takiej ściany w Polsce, gdzie występują wspinaczki o takim 
nastromieniu i ciągu trudności o nieekstremalnym charakterze. Wspinanie na 
północnej Giewontu powoduje jedynie minimalną ingerencję w obszar chroniony: 



tylko na podejściu dostęp wymaga zejścia ze szlaku na odcinku maksymalnie 
paruset metrów, natomiast na wierzchołku znajduje się znakowany szlak i 
zejście nie wymaga żadnej dodatkowej ingerencji.

3. Raptawicki Mur, ściany południowa i wschodnia, od przełączki 1515m oddzielającej 
Raptawicki Mur od grani Kominiarskiego Wierchu do Raptawickiego Kotka, w terminie 1 
maja - 30 października.
Uzasadnienie:
Raptawicki Mur to najpiękniejsze fragmenty skały w Tatrach Zachodnich, oferujące histo-
rycznie najtrudniejsze wspinaczki klasyczne w Tatrach Polskich, o wyjątkowym charakte-
rze, unikalne. Jest to ponadto jedna z niewielu ścian tatrzańskich, gdzie można wspinać 
się w chłodniejsze dni. Ściana leży w bezpośrednim sąsiedztwie tłumnie uczęszczanego 
szlaku turystycznego, nad hałaśliwym wejściem do Jaskini Mylnej. Podejście narusza te-
ren chroniony w minimalnym zaledwie stopniu. W celu ograniczenia ingerencji, jaką mo-
głoby stanowić schodzenie z wierzchołka, podejmujemy się stosować zejście wyłącznie 
zjazdami, po przygotowanych stanowiskach.

 
Środowisko taternickie jest gotowe zaakceptować specjalne wymogi, z jakimi wiązać się 
może wspinanie w Tatrach Zachodnich. Gotowi jesteśmy uznać i samodzielnie egzekwować 
np. zakaz używania wiertarek. W naszym zamyśle, ściany w Tatrach Zachodnich miałyby stać 
się sanktuarium czystej, tradycyjnej wspinaczki - wspinaczki będącej elementem przyrody. 
Stworzenie tego sanktuarium i zakończenie trwającego od wielu lat demoralizującego stanu 
zawieszenia leży dziś wyłącznie w gestii dyrekcji TPN.
 
Z wyrazami szacunku,

Jerzy Natkański
Dyrektor generalny
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