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Topo Żurowej 

 

Informacje ogólne: 

Poniższe topo opisuje 22  drogi. Żurowa jest mini rejonem, który najbardziej polecam średniozaawansowanym – 

drogi przeze mnie opisane mieszczą się w zakresie od 6.1 do 6.4+. Przeważa techniczne wspinanie po płytach, 

głównie po krawądkach, chod trafiają się też dziurki i oblaki (te ostatnie zwłaszcza na wyjściach). Przeloty oznaczyłem 

czerwonym krzyżykiem – są to ringi i spity w większości własnej roboty. Uwaga!!! Póki nie zostanie przeprowadzona 

akcja wymiany asekuracji należy wykazad się zwiększoną czujnością (dotyczy to przede wszystkim nowych 

przelotów, przelotu na górze skałki z kapliczką jak i 4 ringa na Szuflandii/Come Backu, który to po dłuższym locie 

„wyszedł” trochę ze skały  – wszystkie te przeloty stosowałem później, ale jeśli już należy to robid z dużą dozą 

nieufności). Drogi kooczymy na szczytach skałek lub w miejscach gdzie kooczą się trudności i przeloty. Z racji braku 

stanowisk zjazdowych polecam zejście, które jest dośd łatwe i pozwala zaoszczędzid czas. Z racji tego, że mokry, 

wilgotny piaskowiec ma znacznie obniżoną wytrzymałośd i łatwiej jest urwad chwyty, proszę o powstrzymanie się od 

wspinania po większym deszczu. Ograniczniki zaznaczyłem białą linią. Jakiekolwiek pytania czy też uwagi proszę 

przesyład na maila jedrzejknot@gmail.com lub też przez wiadomośd prywatną na wspinaniu.pl (użytkownik 

JKclimber). Szczególnie potrzebuje pomocy w weryfikacji wycen dróg. Ostatnie przejścia w Żurowej zrobił Kuba 

Kwiecioski i Piotrek Kordek między innymi powtarzając drogi, które od obrywów nie miały przejśd (m.in. Come Back, 

Gorlice I) – za co należą im się wielkie podziękowania (dzielili się też chętnie swoimi odczuciami na temat wycen). 

Dziękuje osobom, które sprawiły, że praca nad tym topo była przyjemnością. Piotrek Wójcikiewicz użyczył mi 

informacji zawartych w jego topo. Mój wujek, Włodek Knot wyjaśnił niuanse jeśli chodzi o przebieg dróg.  

Dojazd: 

Jadąc drogą Gorlice – Jasło skręcamy w lewo w Siepietnicy (jadąc od Gorlic), następnie za Ołpinami także w lewo. Po 

skręcie na Żurową, jedziemy dalej aż przejedziemy mały mostek. Jadąc dalej wypatrujemy po prawej stronie drogi 

kamieniołomu, w którym najlepiej zaparkowad samochód. Potem przez około 200 metrów idziemy drogą w stronę 

wsi aż dojdziemy do drogi biegnącej do lasu. W tym miejscu podążamy za żółtym szlakiem, który doprowadzi nas do 

skał. 

Skały: 

Zdjęcia skał umieszczone są w kolejności, w jakiej widzi się poszczególne ściany idąc podaną przeze mnie ścieżką a 

następnie obchodząc skałkę z kapliczką po prawej, po czym należy podejśd pod niewielką, lecz stromą górkę skąd 

widad drugą z opisanych przeze mnie skałek.  Wysokośd skał nie przekracza 12 m. 
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1. Gniazdko VI.1+    RP: 01.06.95 G. Mitoraj    OS: 04.06.95 W. Knot 

Początek leżącymi płytami, następnie rysą, wyjściem okapem. 

2. Gorlice II VI.3+   RP: 01.05.95 W. Knot (bez wejścia na szczyt skałki)       

RP: 08.05.95 W. Knot i G. Pawłowski (z wejściem na szczyt skałki, przelot z drzewa) 

Początek leżącymi płytami, później środkiem płytki na lewo od rysy. Bez korzystania z chwytów i stopni Gniazdka 

(ogranicznik w postaci przelotów od Gniazdka). 

3. Żurek VI.4  RP:  27.03.2012 J. Kwiecioski  

Leżącymi płytami, następnie środkiem płyty między przelotami (3 przelot zaznaczony jest orientacyjnie na 

zdjęciu)   
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1. Małe metro VI.3    RP: 08.05.95 W. Knot i G. Pawłowski 

Przez leżący płyty, następnie wejście w przewieszenie po lewej stronie ogranicznika, przejście przez połóg i wyjście 

lewą częścią małej płytki. 

2. Metro VI.2+    RP: 08.05.95 W. Knot i G. Pawłowski 

Początek leżącymi płytami, potem przewieszeniem po prawej stronie ogranicznika, przez połóg i środkiem małej 

płytki. 

 



4 
 

 

1. Ludzie Pustyni VI.2+   RP: 01.05.95 W. Knot i G. Pawłowski 

Środkiem płyty bez korzystania z obu rys a także przeciwległej ścianki. 

2. Gorlice I VI.4    RP: 01.05.95 W. Knot i G. Pawłowski  (zrobiona po obrywie) 

Przewieszoną płytką, pomiędzy prawą rysą a ogranicznikiem. Charakterystyczne wcięcie rysy (przerwa w 

ograniczniku) wykorzystujemy tylko jako chwyt, nie jako stopieo. Góra środkiem małej płytki. 

3. Psy VI.4    PP: M. Cieśla 2010  RP: 11.12.2012 

Przewieszoną płytką prosto przez skośną szczelinkę, następnie płytą na lewo od ogranicznika (na zdjęciu zaraz koło 

drzewa), wyjście wprost przez małe półeczki. 

4. Perełka VI.3   RP: 18.09.95 A. Śmiały  Os: 25.11.2011 J. Kwiecioski 

Początek jak drogą 3, potem bardziej na prawo (ogranicznik nie dotyczy), następnie trawers półką do wyjścia razem z 

Psami. Kropkowaną linią zaznaczyłem niewidoczną częśd drogi. 
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1. Początek Sezonu VI.1   RP: 04.92 G. Mitoraj  

 Prawą stroną płyty pomiędzy ogranicznikiem a kantem kominka, z którego nie korzystamy. Start z małych 

podchwytów bez korzystania z przeciwległej ściany.  Korzystamy z dziury w kołku na koocu ogranicznika. 

2. Dallas VI.2   RP: 02.06.95 W. Knot 

Lewą stroną płyty między kantem a ogranicznikiem. Korzystamy z dziury w kółku na koocu ogranicznika.  

3. Prostowanie Dallas VI.3    RP: 15.08.2005 W. Knot 

Jak Dallas jednak bez korzystania z dziurki w kółku na koocu ogranicznika. 

4. K 53 VI.3+    RP: 15.08.2005 W. Knot  

Jak droga 3 jednak dodatkowo nie można przekraczad ogranicznika w kształcie hokeja. 

5. B 52 VI.4+    RP: 15.08.2005 W. Knot  RP: 27.11.2011 P. Kordek (bez używania kantu) 

Jak droga 4 ale nie korzystając z chwytu w kółku. 

 

Drogi na tej skale są zwykle ograniczone (patrz opis). Ograniczniki stanowią: linia oddzielająca Dallas i Początek 

sezonu, dziurka w kółku na koocu ogranicznika, chwyt w kółku, ogranicznik w kształcie hokeja,  

Ograniczniki są zaznaczone dokładnie na dwóch dodatkowych zdjęciach.  
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Chwyt w kółku i dziura w kółku na koocu ogranicznika (oraz częśd linii): 

 

Ogranicznik w kształcie hokeja (druga częśd linii): 
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1. Grzybowidzi VI.1+    RP: 06.07.94 G. Mitoraj 

Start na kancie, następnie po płycie, wyjście środkiem płyty (na całości można korzystad z kantu). 

2. Szuflandia VI.1+    RP: 20.05.94 G. Mitoraj    OS: 12.05.95 S. Kostkiewicz 

Cały czas rysą, wyjście dokładnie na wprost. 

3. Armani VI.2    RP: 20.05.94 P. Wójcikiewicz 

Początek dużą rysą w okapie, następnie trawers do drogi 2. 

4. Come Back VI.4    PP: 15.08.2005 W. Knot (przejście po obrywie) 

Początek dużą rysą w okapie, następnie prawą stroną płyty po krawądkach między rzędami ringów, poprzez poziomą 

szczelinkę i góra wprost przez dziurki. 

5. Human Behaviour VI.3+    RP: 02.05.95 P. Wójcikiewicz    OS: 12.05.95 S. Kostkiewicz 

Początek cienką rysą w okapie, następnie dojście do dużej rysy, potem jak droga 4 aż do poziomej szczelinki, trawers 

szczelinką w lewo i wyjście na lewo od ringów (de facto praktycznie po nich) 

6. Axel VI.4+  Rp: 02.12.2011 J. Kwiecioski   

Cienką rysą w okapie, potem korzystając prawą ręką z rysy prosto, wejście w krawądki (prawa ręka na krawądkach z 

Come Back’a) aż do poziomej szczeliny, potem wejście w dziurki jak w drodze 4. 

7. BMW VI.4 

Cienką rysą w okapie, następnie po lewej stronie płyty (bez korzystania z kantu na całej długości) i wyjście na lewo od 

drogi 5 po oblakach. 
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1. Kurz i Marzenia VI.4 RP: 2000 r. T. Bieniek  

Przewieszeniem poprzez dwie dziuple, wyjście z przewieszenia przez charakterystyczny grzyb. Góra łatwa jednakże 

nieobita i zamszona.  

 


