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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
RUCH TATERNICKI I ELPINISTYCZNY
W DZIA³ALNOCI TT I PTT CZÊÆ I
Referat wyg³oszony w czasie Sympozjum zorganizowanego 4 grudnia 1993 w Krakowie przez Komisjê Turystyki Górskiej PTTK na 120 - Lecie Towarzystwa
Tatrzañskiego.
Barbara Morawska-Nowak
Ludzie chodzili w góry od dawna. Tak¿e w Tatry. Szukali
skarbów, polowali na kozice i inne zwierzêta. Na prze³omie
XVIII i XIX wieku zaczêto Tatry badaæ naukowo (np. Stanis³aw Staszic, Ludwik Zejszner - geologia, Franciszek Herbich
- botanika, Aleksander Zawadzki - owady) rozpoczê³a siê równie¿ eksploracja turystyczna.
Pojawiaj¹ siê pierwsze zapisy wycieczek, których celem by³o
li tylko zwiedzanie - zobaczenie i poznanie czego nowego.
Ludzie zaczêli uprawiaæ turystykê górsk¹ zanim powsta³y
jej zrêby organizacyjne na ziemiach polskich w postaci zawi¹zanego w roku 1873 roku Towarzystwa Tatrzañskiego.
Jedn¹ z pierwszych rozwi¹zanych przez Towarzystwo
spraw by³o zorganizowanie przewodnictwa górskiego. Przewodnicy wywodzili siê z miejscowych polowacy, którzy biegaj¹c za kozami najlepiej góry znali. Przybysze z nizin
pocz¹tkowo powszechnie korzystali z ich us³ug, tak¿e przy
zwiedzaniu nieznanych wczeniej szczytów i prze³êczy. Tak
wiêc w towarzystwie przewodnika dokonywali pierwszych
wejæ ks. Józef Stolarczyk (1816 -1893) i ks. dr. Eugeniusz
Janota (1823 -1878).
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Precyzowa³o siê pojêcie taternictwa jako d¹¿enia do wejcia
na szczyt, zadowolenia z pokonania trudnoci tym wiêkszego
im by³y one wiêksze, szczególnie gdy by³o to zwi¹zane z pierwszym wejciem w nieznane partie skalne, wszystko to powi¹zane z odczuwaniem piêkna górskiej przyrody. W sensie tej
definicji Stolarczyk i Janota mog¹ byæ uwa¿ani za pierwszych
taterników. Wymieniê tu jeszcze Leopolda wierza (1835 1911). Adama Asnyka (1838 -1897), Pawlikowskich - ojca Mieczys³awa (1834 -1903), i Jana Gwalberta (1860 -1939), syna
Ludwika Cha³ubiñskiego (1860 -1933) syna Tytusa, oraz Karola Potkañskiego (1861 -1907), którzy jako pierwsi wyruszyli
z Tatr w Alpy; a z obcokrajowców - Wêgrów: Mora Dechyego
(1851-1917), zdobywcê Gerlacha (w 1874 r.) i prof. Ferenca
Denesa (1845 -1934) zdobywcê Lodowego.
Z koñcem wieku rozpocz¹³ siê proces emancypacji tu- rystów od przewodników (w Alpach o kilkanacie lat wczeniej).
Zaczêto zdobywaæ nowe szczyty i prowadziæ nowe drogi samodzielnie, b¹d te¿ w towarzystwie przewodników, na zasadach
partnerskich. Przyk³adem mo¿e tu byæ pierwsze zimowe polsko - wêgierskie wejcie na Gerlach w styczniu 1905 r. w sk³adzie - Janusz Chmielowski, Klimek Bachleda (przew.) oraz
Karolý Jordan i przewodnicy; Franz st. i Spitzkopf st. Po okresie pewnej stagnacji nast¹pi³ ogromny rozwój taternictwa. Pojawili siê nowi, m³odzi, którzy wyruszyli na niezwiedzone jeszcze
szczyty. Z Wêgrów to w³anie Karolý Jordan (1871-1959) - autor
bezprzewodnikowych wejæ na ¯³obisty Szczyt i na £omnicê
z dol. Piêciu Stawów Spiskich.
Rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ górsk¹ Janusz Chmielowski
(1878-1968) i Karol Englisch (1881-1945), którzy ze wszystkich wspinaj¹cych siê dot¹d taterników wywarli najwiêkszy
wp³yw na swych nastêpców. Dokonali oni we dwójkê przesz³o
jednej trzeciej wszystkich znanych pierwszych wejæ na szczyty w Tatrach. Chmielowski odegra³ du¿¹ rolê w uniezale¿nianiu siê taternictwa polskiego od przewodników góralskich, da³
podwaliny pod naukow¹ stronê taternictwa. By³ na wszyst-
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kich tatrzañskich szczytach wspinaj¹c siê do 76 roku ¿ycia.
Ju¿ w 1895 r. jako 17-letni ch³opak dokona³ z Jêdrzejem Wal¹
pierwszego wejcia z dol. Baty¿owieckiej na Prze³êcz Tetmajera i stamt¹d na Zadni Gerlach.
Karol Englisch (ojciec ze spolszczonej rodziny, przez 30 lat
dyrektor policji w Krakowie, matka - urodzona w Krakowie,
Austriaczka) mia³oci¹ swych wejæ poci¹gn¹³ za sob¹ taterników po obu stronach Tatr budz¹c zarazem w niektórych nienawiæ. W Tatry wprowadza³a go matka Antonina, a ich sta³ym
przewodnikiem by³ Hundsdofer st. ; razem z nim zdobyli jako
pierwsi Jaworowy Szczyt w 1897 r. Wejcie Englischa z matk¹
i przewodnikami na Ostry Szczyt (22.08.1902) pó³nocn¹ cian¹ by³o punktem zwrotnym w ca³ym taternictwie: ze wzglêdu
na nagromadzone trudnoci droga zosta³a wówczas uznana
za najtrudniejsz¹ w Tatrach. Opisy Englischa zwi¹zane ze zdobywaniem przez niego Ostrego Szczytu, a tak¿e i nastêpnych
(np. Wielkiego Kocio³a) uznawane by³y przez niektórych za
mistyfikacjê i dopiero po kilku latach inni potwierdzili, ¿e Englisch tam rzeczywicie by³. Stosunek rodowiska taternickiego do byæ mo¿e zarozumia³ego Englischa by³ negatywny,
kwestionowano jego polskoæ. W 1904 r. wyjecha³ do Wiednia
i rzadko ju¿ bywa³ w Tatrach; do pónych lat ¿ycia chodzi³ po
Alpach. Englisch pracowa³ w Statystycznej Komisji Centralnej, lecz po odzyskaniu w roku 1918 niepodleg³oci zg³osi³ siê
do Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie jako obywatel
polski. Pracowa³ nadal w Wiedniu, w G³ównym Urzêdzie Likwidacyjnym, a na konferencji pokojowej w Pary¿u w 1919 r.
nale¿a³ do grupy polskich ekspertów. Nastêpnie bierze udzia³
w organizowaniu Wiedeñskiej Komisji Repatriacji. W lipcu 1920
r. habilituje siê na Wydziale Prawa UJ, lecz nie powiêca siê
pracy naukowej. Posiadaj¹c podwójne obywa- telstwo - polskie i austriackie rozpoczyna pracê w polskim wywiadzie gospodarczym i politycznym. W 1936 r. organizuje we Wiedniu II
Oddzia³ Informacyjno - Wywiadowczy Sztabu G³ównego WP.
Po wrzeniu 1939 r. gdy zosta³ bez rodków do ¿ycia, pracuje
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jako nauczyciel gimnazjalny. W jesieni 1941 r. zostajê wci¹gniêty przez Komisjê G³ówn¹ ZWZ w dzia³alnoæ g³êbokiego
wywiadu na terenie III Rzeszy. Po 2 latach wywiad zostaje przez
Niemców rozszyfrowany. W kwietniu 1943 roku Englisch zostaje aresztowany i uwiêziony, a nastêpnie skazany na mieræ.
Ca³y czas zachowuje siê z najwiêksz¹ godnoci¹. Ginie w masakrze jak¹ urz¹dzili wiêniom SS-mani w Stein w przeddzieñ
dotarcia do Wiednia czo³gów radzieckich.
Tymczasem dojrza³a potrzeba zorganizowania sekcji Towarzystwa Tatrzañskiego, która specjalnie zajê³aby siê problemami rozwoju turystyki górskiej. Pod koniec maja 1902 r.
z inicjatywy p. Dyonizego Beka, redaktora Przegl¹du Zakopiañskiego odby³o siê pierwsze spotkanie powiêcone rozpatrzeniu
kwiestii co przedsiêwzi¹æ nale¿y dla podniesie- nia i rozwiniêcia ruchu turystycznego. Obecni byli red. D. Bek, prof. E.
Ciêglewicz, J. Chmielowski, A. Lewicki, M. Limanowski, W.
Szuszkiewicz, A. Modliñski, M. Brensztein i znany przewodnik
Klimek Bachleda. Rozes³ano kwestionariusz i nastêpnie opublikowano nades³ane odpowiedzi w Przegl¹dzie Zakopiañskim
m. in. dr. S. Krygowskiego, dr. J. Nowickiego, ks. W. Gadowskiego, K. Englischa, J. Chmielowskiego i in. W ten sposób
skupiono zainteresowanych, wykrystalizowa³y siê pogl¹dy i stanowiska i stworzony zosta³ klimat do stworzenia Sekcji. 12
sierpnia 1902 r. na odbytej pod przewodnictwem prof. Ponik³y
- wicerprezesa TT - naradzie, wy³oniona zosta³a komisja maj¹ca opracowaæ projekt statutu Sekcji. Projekt zosta³ rozpatrzony przez Wydzia³ (ZG) Towarzystwa Tatrzañskiego, a nastêpnie
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie cz³onków Towarzystwa. 27.04.1903 r. na wniosek Wydzia³u reskryptem Namiestnictwa z dn. 26.05.1903 r. za L. 59091 zatwierdzono
statut i powo³ano do ¿ycia Sekcjê Turystyczn¹.
25 lipca 1903 r. odby³o siê w Zakopanem I-sze Ogólne Zgromadzenie cz³onków Sekcji, na którym wybrano jej Zarz¹d:
Janusz Chmielowski - przewodnicz¹cy, dr. Zygmunt Balicki
- z-ca przewodnicz¹cego, Apolinary Garlicki - sekretarz, oraz
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cz³onkowie: prof. Tadeusz £opuszañski, ks. prof. Walenty
Gadowski, W³adys³aw Bizañski, dr. Jan Nowicki.
Jakie cele i rodki ich realizacji postawiono w statucie Sekcji? Statut mówi, ¿e;
Celem Sekcyi jest praca oko³o rozwoju turystyki polskiéj, szerzenie wród ogó³u zami³owania do taternictwa i u³atwienia zwiedzania
Tatr.
I dalej:
rodkami do osi¹gniêcia wy¿ej wymienionego celu s¹:
1. Inicyatywa i zachêta w przedsiêbraniu wycieczek w Tatry.
2. Organizowanie wycieczek zbiorowych.
3. Wspó³dzia³anie z Towarzystwem Tatrzañskim w racyonalném
udostêpnianiu Tatr.
4. Utrzymywanie w Zakopanem biura informacyjnego.
5. Wspó³dzia³anie z Tow. Tatrzañskim w nadzorze nad przewodnikami i fachowém kszta³ceniu tych¿e.
6. Zebrania, pogadanki towarzyskie, oraz odczyty treci turystycznej i naukowej.
7. Szczegó³owe badania Tatr pod wzglêdem topograficznym i rozpowszechnianie zebranych wiadomoci.
8. Wydawanie publikacyi, dotycz¹cych taternictwa.
9. Utrzymywanie stosunków w porozumieniu z Tow. Tatrz. z podobnémi towarzystwami w kraju i zagranic¹ w celu wymiany
spostrze¿eñ i zaprowadzenie mo¿liwych ulepszeñ na ka¿dém
polu dzia³alnoci Sekcyi.
10. Zbieranie publikacyi, map, fotografii i wogóle zak³adanie wszelkich zbiorów turystycznych, z celem Sekcyi w zwi¹zku bêd¹cych.
Utworzenie Sekcji da³o zaraz nowy impuls do dzia³ania. Za
uzyskany od TT zasi³ek w kwocie 200 koron reanimowano
Biuro Informacyjne w nowo zbudowanym Dworcu na Krupówkach i otwarto je ju¿ 1 sierpnia 1903 r. (a wiêc w tydzieñ
po Zgromadzeniu Ogólnym). W biurze tym udzielano bezp³atnie wszelkich informacji dotycz¹cych wycieczek w Tatry, wskazówek dotycz¹cych ekwipunku, wypo¿yczano za drobn¹ op³at¹
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mapy, przewodniki i sprzêt alpejski. W lokalu Sekcji zaprowadzono ksiêgê do wpisywania wycieczek w celu uzyskania danych statystycznych o ruchu taternickim. Sekcja zajê³a siê
uregulowaniem przewodnictwa i organizacj¹ wycieczek po Tatrach. Dokonano cis³ej rewizji ksi¹¿eczek s³u¿bowych przewodników i podzielono ich na klasy; przewodnicy I klasy zostali
zaopatrzeni w liny (dot¹d nie u¿ywane). Organizowano wycieczki szkoleniowe dla przewodników i egzaminy. Sekcja ustanowi³a odznakê dla swych cz³onków: monogram STT. Zakupi³a
liny ratunkowe dla trzech schronisk tatrzañskich, zorganizowa³a bibliotekê górsk¹, nawi¹za³a stosunki z Wêgierskim Towarzystwem Turystów w Budapeszcie.
Du¿y by³ wk³ad Sekcji w wydaniu pierwszej mapy Tatr
z polskim nazewnictwem. A cz³onków w roku jej za³o¿enia
Sekcja liczy³a trzdziestu siedmiu.

JAKO SIE ROZ GÓRY PRZY MORSKIM OKU GZI£Y
Marian Maurizio - Abramowicz

Syækie turnie w rz¹dku,
Rysy i Cubryna,
Stojom po porz¹dku Ino Mnicha nie mo!
Huncfot sie uchylo
I lo sobie stoi,
Kieby jacy zbójnik!
Bo on sie nie boi!
Moze sie wadzili
Z Zabim o Cubryne?!
Cubryna pusca³a
Mnicha pod pierzyne!
Zabi Koñ go wycion
Po rzyci kopytem Ftoz wie jako by³o?!
Nos nie by³o przy tym!
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Jakoz by narobio³
Z takimi kóniami,
Co sie, wej, kumajom
Z nicpote zabami!
Sk¹d sie ta wereda
Okrzci³a na kónia?!
Dyæ mo ³eb jak zaba,
Zatracono turnia!
Cubryna sie spas³a
Przy Miêgusiowieckim!
Ino Mnich wystyrco
Spod Cubryny kiecki!
Jedne stawy corne,
Drugie som Zielone Trzeci bywa Zmarz³y,
Syækie juz okrzcone!
Od nik sie uchylo
Ino Morskie Oko!
Sk¹d mu sie to wzieno?!
Stry³a mu do boku!
Jesce by ta by³o
Syæko jak sie patrzy Coz! kie z Morskim Okiem
Za by³o inacyj!
Przódzi by³o Morskie
Hañ! kany Corny Stow!
Pote sie, wej zwyrt³o
I Morskie przys³o haw!
A to sie kona³o,
Kie sie góry gzi³y!
Diosek wid³y brusi³,
Co mio³ ino si³y!
Nasprzegania³ syæko
I namitwo³ m¹tu
Co sie, wej, kurzy³o
Jaze do Giewontu!
Teroz diasi wiedzom,
Cy je jest, jak mo byæ?!
Cy, ze jacy tamok
Kany g³owa - to rzyæ!

PASTYRSTWO, OWIECKI - KA SIE POPODZIA£Y!?
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Marian Maurizio - Abramowicz

Wiaterku od holi,
Wiaterku wierchowy!
Komu tyz ta niesies
Tyn hyr juhasowy!?
Ani dzwonki zbyrcom
W zielonej ubocy Ani owcom pyrciom
Juhas nie ukrocy!
Ani sie wyskanie
Nie ozlegnie echem
Spod Suchej Prze³¹cki
Pod Kasprowym Wierchem!
Ani na sa³asie
Nie zatli sie watra Walom sie sa³asy
Bacówka zaparto!
Syæko zaronione
P³onymi trowami I scaw i psiotrowka
Pomiêdzu skolami!
Wygnali owiecki,
Baców i juhasów!
Wygnali pastyrstwo
Z Hol, z Regli i lasów!
Hyrno dusa Tater
Umarto w pustaci!
Bez owiec i baców
Syæko sie zatraci!

Od Redakcji: Przedrukowano z tomiku: KU TATROM SIE
WRÓCE. Oficyna Podhalañska Kraków 1989. Strony: 52 i 54.
Marian Maurizio, pseudonim szkolny Dzik, urodzi³ siê
we Lwowie w roku 1905. M³odoæ spêdzi³ w Zakopanem.
Spokrewniony z rodzin¹ Pawlikowskich utrzymywa³ kontakty
z Will¹ Pod Jedlami.
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W roku 1925 zda³ maturê w Gimnazjum Liliana. W roku
1935 uzyska³ dyplom in¿yniera rolnictwa na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Od II Wojny wiatowej osiad³ w Hiszpanii nie
zrywaj¹c stosunków z Polsk¹, Zakopanem ani Tatrami.

BERENIK

Andrzej S³ota
Berenik, to spolszczone berehy, czyli brzegi, brzeg. W polskich
górach, a w³aciwie w Karpatach - pocz¹wszy od Dzwonkówki,
a¿ hen ku wschodowi i dalej, poza granicami Polski Bereników, podobnie jak Kiczor, Kyczer, Prehyb, Przehyb i innych
Przegibków jest co niemiara. Ró¿nym miejscom w górach nazwy
te nadali £emkowie.
Ma i swój Berenik Szczawnica, bowiem w dolinie Grajcarka
i Bia³ej Wody, na ³¹kach Beskidu S¹deckiego i Ma³ych Pienin
kwit³o kiedy osadnictwo pasterskie, oparte na prawie wo³oskim.
W czasach wspó³czesnych Berenik by³ niezauwa¿any. Ma³o kto
zdawa³ sobie sprawê z istnienia tego wzniesienia, przez które
przechodzi³o siê id¹c ¿ó³tym szlakiem ze Szczawnicy Zdroju w
kierunku Dzwonkówki, rozkoszuj¹c siê po drodze, na Bryjarce
wspania³¹ panoram¹ Pienin z prze³omem Dunajca.
Bryjarka, popularna wród licznych goci szczawnickich
góra z krzy¿em na wierzcho³ku by³a z regu³y zakoñczeniem
wielu spacerów. Ma³o kto szed³ dalej. Byli i tacy, którzy têdy
wêdrowali a¿ na Prehybê, lecz ci stanowili nieliczn¹ grupê.
A Berenik, a w³aciwie schronisko pod nim odkry³ dla
nas wiosn¹ 1990 roku nasz Prezes, wraz z Adasiem. Gdzie
przeczytali, ¿e na stokach tej niewielkiej górki - PTTK urz¹dzi³o
schronisko górskie.
...Ca³e w rodku w drzewie - mówiono po przyjedzie.
...Takie liczne, ¿e a¿ strach!
W miêdzyczasie schronisko na Bereniku wzi¹³ kolejny,
nowy gospodarz i znów poprzez kogo z naszych zorganizowano
pierwszy huczny wyjazd. Kolejne górskie spotkanie PTT.
W dodatku mia³o to byæ pieczenie barana.
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Po przyjedzie rzeczywicie okaza³o siê, ¿e jest tu licznie.
Budynek pachnie wie¿ym drewnem i lni wprost czystoci¹.
Na cianach, na boazeriach wewn¹trz budynku (nb. nie
polakierowanych) nie by³o ¯ADNYCH durnych napisów, tak
charakterystycznych dla wielu schronisk górskich, czy innych
tego typu obiektów bez wzglêdu na to pod czyim s¹ nadzorem.
Pokoje w schronisku nie by³y rozró¿niane numerami, tylko
nazwami. Jarmutka - pokój z widokiem na pasmo Ma³ych Pienin
z charakterystyczn¹ kopu³¹ Jarmuty, góry któr¹ tak jak Bryjarkê
widaæ z ka¿dego miejsca w Szczawnicy. Wozownia - pokój
umiejscowiony w dawnym pomieszczeniu gospodarczym. Pokój
Klubowy - wyposa¿eniem i sprzêtami do klubu podobny.
Zberenik (!) - chyba dla zakochanych, bo pokój dwuosobowy.
Wnêtrze budynku - zupe³nie schroniska górskiego nie
przypomina³o. Tylko mapa Beskidu S¹deckiego wisz¹ca w hallu,
oraz liczne fotografie i emblematy z historii turystyki, znajduj¹ce
siê w jadalni. O naszym PTT te¿ nie zapomniano. Mile nas to
zaskoczy³o, zw³aszcza, ¿e bylimy w obiekcie zarz¹dzanym przez
PTTK.
Na drugi dzieñ po przyjedzie, wieczorem po wycieczkach
w góry pieklimy tego barana. Baran tak w trakcie pieczenia,
(to tak jak bigos), jak i po, by³ doæ obficie polewany winem,
skutkiem czego atmosfera szybko zrobi³a siê rodzinna.
Okaza³o siê te¿, ¿e gospodarz schroniska - Jacek to stary wyga
górski, co to z niejednego pieca chleb jada³ i gor¹ce ziemniaki
z ogniska wygrzebywa³.
Zawi¹za³a siê przyjañ, która wkrótce zaowocowa³a tym,
¿e oboje gospodarze, czyli Jacek z Asi¹, jego ¿on¹ zostali
cz³onkami naszego Oddzia³u PTT. Odt¹d ju¿ czêsto gocilimy
w Pieninach, bowiem w schronisku pod Berenikiem
odkrylimy wspania³¹ bazê górsk¹.
Ze Szczawnicy, po³o¿onej w dolinie Dunajca i Grajcarka,
niewiele widaæ - tylko czêæ skalnych Pienin z Sokolic¹.
Odkrylimy now¹, o wiele krótsz¹ cie¿kê, ni¿ prowadz¹cy
¿ó³ty szlak ze Szczawnicy. Omija³o siê lesiste zbocze Bryjarki
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i ³¹kami dociera³o do schroniska. Samo schronisko po³o¿one
jest na wysokoci 770 m. npm. czyli 320 metrów ponad
Szczawnic¹. Z jego okien i okolic panorama jest wspania³a.
Ponad Gorcami - wynios³a Babia Góra. W kierunku wschodnim
- ca³e pasmo Ma³ych Pienin z ostr¹, trójkatn¹ piramid¹ Wysokiej.
A ponad Sokolic¹ i Trzema Koronami - najpiêkniejsze góry na
wiecie - Tatry. Zaiste, kto trafi³ w dziesi¹tkê, ¿e tu w³anie wybra³
miejsce na schronisko górskie. Od razu wszystkim nam siê tu
spodoba³o. Stale kto z nas tu bywa³. Jacek z Asi¹ okazali siê
przesympatyczni. W rozmowach o wyjazdach do Szczawnicy
zwyk³o siê mówiæ: Gdzie jedziesz? Do Jacka.
Wyjazdy mia³y z regu³y charakter górski, tzn. ¿e ka¿dy pobyt
obfitowa³ w wycieczki. Chodzi³o siê ró¿nie. Niektórzy
zadowalali siê wycieczk¹ nad Dunajec i Sokolicê, inni , poprzez
Homole szli grzbietem Ma³ych Pienin od Wysokiej, a¿ do
schroniska Orlica .Inni porywali siê na dalekie trasy, bo
docierali a¿ po zamki czorsztyñskie, lub szli na Trzy Korony Sokol¹ Perci¹ w obie strony. A z Jaworek mo¿na by³o iæ a¿
za Bia³¹ Wodê, prawie pod Obidzê.
Wieczorem po takim obfitym we wra¿enia dniu by³o
obowi¹zkowe ognisko, a w przypadku kiepskiej aury po prostu
siedzielimy w kuchni. Asia, gospodyni na Bereniku udostêpni³a
nam patelnie, rondle, garnki i moglimy sma¿yæ ryby, które
w miêdzyczasie Ryba przynosi³ z Dunajca, a Viola np. z okazji
swoich imienin piek³a placek z owocami. Wszyscy doskonale
wiemy, ¿e podczas górskich eskapad takie domowe ciasto to
jest przysmak nie lada. Jacek mia³ gitarê. Przy jej dwiêkach
i piewach naszej niezmordowanej Eluni siedzielimy nieraz
d³ugo, dziêki temu, ¿e gospodarze pozwolili czuæ siê nam w
schronisku jak w domu. Tematów by³o bez liku, ka¿dy mia³ co
do powiedzenia. Nocne Polaków Rozmowy. Czêsto do pónych
godzin nocnych. Jacek by³ bezporedni, lubi³ ludzi konkretnych,
ludzi z pomys³ami. Sam mia³ ich bez liku. Jednym mnie
zaskoczy³.
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Kupi³ w Czorsztynie dom. Tani dom, bo na terenie przysz³ego
zalewu. Chcia³ ten dom nam jako Towarzystwu ofiarowaæ na
siedzibê w górach. Mielimy tylko rozebraæ go sobie i ponownie
z³o¿yæ ju¿ na nowym miejscu. Nie skorzystalimy. Jak wiadomo
nie mamy doæ pieniêdzy na takie wydatki. Ale nie tylko my,
jako Towarzystwo Tatrzañskie czulimy siê tu dobrze. U Jacka
wielu waletowa³o. Zawsze kto z nich co po sobie po¿ytecznego
zostawi³. Po Waldim, wiatowym obie¿ywiecie - Ró¿ne prace
w drewnie wokó³ schroniska.
Szczególnie po stracie sza³asu w Gorcach, schronisko na
Bereniku sta³o siê dla nas jakby drugim domem i jedynym
punktem w górach, w którym czulimy siê jak u siebie.
Wszystko to dziêki serdecznoci gospodarzy.
Ja, szczególnie mile wspominam mój przedostatni pobyt
w padzierniku 92 roku, kiedy to pojechalimy szukaæ czego
co by³oby zamiast sza³asu na Gawronowej. Spêdzilimy ponad
tydzieñ u Jacka w³ócz¹c siê po okolicy. Mia³a to byæ Polska Z³ota
Jesieñ, a tu nieoczekiwanie spad³o sporo niegu i trzyma³ têgi
mróz. Chodzilimy po tym zmro¿onym niegu, nazajutrz
pokrytym zielonymi zmarzniêtymi liæmi, które nie dotrwa³y
jesieni. Z czym takim do tej pory jeszcze nie zetkn¹³em siê.
I mimo tego, ¿e sezon grzewczy jeszcze siê nie rozpocz¹³ Jacek uruchomi³ ogrzewanie, a mieszkañcom schroniska nie
doliczy³ za zu¿ycie energii.
Jedn¹ z ostatnich imprez o charakterze raczej towarzyskim
(pogoda nie dopisa³a) by³y Andrzejko - Basiejki, bardzo hucznie
i t³umnie obchodzone. Atrakcji by³o co niemiara. By³y i wró¿by
andrzejkowe, prezenty, toasty, a nawet tañce. Nikt jeszcze nie
tañczy³ krakowiaczka w rytmie raegge. Na Bereniku, u Jacka
by³o to mo¿liwe.
Wiosn¹ 1992 roku Jacek zrezygnowa³ z prowadzenia
Berenika. Zamieszka³ w Szczawnicy, na dole i zaj¹³ siê
gastronomi¹. Trudne czasy nasta³y w naszym kraju, szczególnie
trudne dla turystyki. Widaæ to po pustkach w górach i pustkach
w schroniskach.
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W tym samym roku, w lipcu spêdzi³em w Szczawnicy kilka
dni. Mieszka³em w starym pensjonacie w Zdroju. Odwiedzi³em
schronisko na Bereniku, podczas jednej z wycieczek. Troszkê
siê tam zmieni³o. W jadalni przyby³y jakie regionalne sprzêty
- nawet ³adne. Czu³em siê jak niby swój, lecz tak jako by³o
mi dziwnie. Nie potrafi³em odbieraæ tego miejsca jak ka¿de,
zwyk³e schronisko górskie.
W Piêciu Stawach, Starej Roztoce, na Markowych
Szczawinach czy w jakimkolwiek innym by³em jednym z wielu.
Jednym z wielu deptaczy górskich cie¿ek. Ka¿de schronisko
ma swój specyficzny klimat. W ka¿dym, ka¿dy z nas jest tylko
klientem. Korzysta z wygód, albo raczej niewygód, p³aci za to
wszystko i koniec. Tu u Jacka na Bereniku spotka³o nas co
zupe³nie innego. Co, co utkwi³o g³êboko w pamiêci.
Stoi dalej schronisko na Bereniku. Nie zawali³o siê i nie
sp³onê³o tak jak Prehyba. Kto inny dzi zarz¹dza obiektem.
Jacek gdzie przepad³ i nie daje znaku ¿ycia. Szkoda. Dla wielu
z nas wyjazdy do Jacka na Berenik to by³y piêkne chwile.
Pozosta³y tylko wspomnienia oraz liczne fotografie.
£adnie jest w Szczawnicy. Trzeba bêdzie siê wybraæ i znów
nacieszyæ wspania³ym krajobrazem roztaczaj¹cym siê
z Berenika. Jak¿e piêkne s¹ te góry. Szczêliwi ci, którym dane
jest d³ugo po nich wêdrowaæ. Potem - zostaj¹ tylko wspomnienia.

120 LAT PTT.

Centralne obchody odby³y siê 9 padziernika 1993 na Hali
G¹sienicowej. Przyby³o z kraju oko³o 80 osób. Odprawiona
zosta³a Msza w. polowa. Potem staraniem Ko³a Przewodników
Tatrzañskich w Zakopanem i jego prezesa Jana Krupskiego umocowano na starym sza³asie tablicê pami¹tkow¹ z napisem:
W 120 rocznicê powstania TT na cianie pierwszego
schroniska Towarzystwa Tatrzañskiego tê tablicê umiecili
PTT i Przewodnicy Tatrzañscy.

Ods³oniêcia dokona³ Prezes PTT.

14
Nale¿y tu wyjaniæ, ¿e tablica dotyczy pierwszego schroniska
na Hali G¹sienicowej.
Wieczorem odby³ siê w Murowañcu koncert pieni solowych
i zbiorowych. Prym wiod³a El¿bieta Malak z Krakowa,
aran¿owa³ Jerzy Preisler z Poznania.
Centraln¹ uroczystoæ poprzedzi³o odnowienie tablicy
Kazimierza Kantaka w Dol. Kocieliskiej, zorganizowane
2-3 padziernika 1993 przez Oddzia³ w Poznaniu.
Oddzia³ w Ostrzeszowie zorganizowa³ obchody ju¿ 19 marca
1993 (na imieniny Prezesa). Otwarta zosta³a okolicznociowa
wystawa Ostrzeszowianie w PTT.
Oddzia³ w Owiêcimiu otwar³ 21 listopada 1993 wystawê:
- Tatry w wydawnictwach albumowych. Prezentowano
zbiory Andrzeja Chowañca i Czes³awa Klimczyka z Owiêcimia, oraz Barbary i Zbigniewa Twarogów z Krakowa.
Oddzia³ w Chrzanowie zorganizowa³ 24 listopada 1993
koncert muzyki i pieni tatrzañskiej. Wykonawcami byli:
Monika Sikorska-Wojtacha - fortepian, Robert Kabara skrzypce, Piotr Rachocki - piew, Andrzej Lipski - recytacje,
Jacek Bylica - akompaniament. Koncert prowadzi³ prof. Leon
Markiewicz. Artyci wykonali utwory W³adys³awa ¯eleñskiego,
Mieczys³awa Kar³owicza, Karola Szymanowskiego, Artura
Malawskiego. Recytowano równie¿ poezje Kazimierza
Tetmajera i Adama Asnyka. Koncert uwietnili sw¹ obecnoci¹
przedstawiciele w³adz miejskich i kocielnych. Byli równie¿
obecni prezes i sekretarz Towarzystwa.
Oddzia³ w £odzi obchodzi³ Jubileusz dnia 27 listopada balem, na którym zjawi³a siê Sekretarz Towarzystwa.
Oddzia³ w Bielsku-Bia³ej, wspólnie z Bielskim Klubem
Alpinistycznym zorganizowa³ 16 grudnia 1993 okolicznociowe
spotkanie z okazji 120-lecia PTT i 90-lecia zorganizowanego
taternictwa w Polsce. W programie m.in. wywietlano filmy
archiwalne.
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Komisja Turystyki Górskiej PTTK zorganizowa³a 4 grudnia
1993 Sympozjum na temat 120 lat organizacji turystyki
górskiej w Polsce.
Wyg³oszono wiele referatów. M.in. Barbara MorawskaNowak omówi³a: Ruch taternicki i alpinistyczny w dzia³alnoci
TT i PTT.
Na sympozjum PTT reprezentowali: Czes³aw Klimczyk,
Maciej Mischke, Janusz Nowak, Antonina Sebesta, Konrad
Siermontowski.

SENIORZY PTT

Seniorzy nale¿¹cy do PTT przed rokiem 1950 otrzymuj¹
dyplomy pami¹tkowe. W Pamiêtniku PTT Tom 1 zamieszczono
na stronie 140 listê 35 seniorów. Nastêpne dyplomy otrzymali:
36. Mieczys³aw Iskierko (Owiêcim)
37. Kazimierz Wysocki (Owiêcim)
38. Roman Bu³ka (Bielsko-Bia³a)
39. Wies³aw Mierzwa (Bielsko-Bia³a)
40. Tadeusz Mikulski (Bielsko-Bia³a)
41. Alojzy Szupina (Bielsko-Bia³a)
42. Jan Weigel (Bielsko-Bia³a)
43. Irena Wronowska (Bielsko-Bia³a)
44. Tadeusz Wronowski (Bielsko-Bia³a)

SPRAWY TPN

W Krakowie zebra³a siê 22 listopada 1993 Rada Naukowa
TPN. Omawiano m.in. szczegó³owy projekt budowy jednego
z wyci¹gów. W wyniku nawi¹zanego kontaktu miêdzy PTT
a dr. arch. Zbigniewem Myczkowskim - Rada zapozna³a siê
z uznaniem ze stanowiskiem PTT w tej sprawie.

PO¯EGNANIE

16

28 Listopada 1993 r. w Krakowie zmar³ po d³ugiej chorobie
KAZIMIERZ MISCHKE, Senior PTT i Klubu Wysokogórskiego
- Kraków.
Zmar³y urodzi³ siê w lutym 1899 r. w Beroun w Czechach.
W roku 1913 osiad³ z rodzicami: dr. Tadeuszem Mischke
i Helen¹ z Etgensów - w Zakopanem. W tych m³odych latach
cierpia³ na zmiany w kolanie spowodowane zapaleniem stawu.
W roku 1913 zmiany zosta³y wyleczone operacyjnie przez dr.
Gustawa Nowotnego seniora.
Dziêki temu móg³ KAZIMIERZ zostaæ wprowadzony w Tatry
przez Jadwigê Loria. W roku 1916 poci¹gn¹³ za sob¹
m³odszego brata staj¹c siê jego MISTRZEM górskim.
Po ukoñczeniu w roku 1918 Gimnazjum Zakopiañskiego rozpocz¹³ KAZIMIERZ studia na otwartej w³anie Akademii
Górniczej w Krakowie.
W czasie studiów stowarzyszy³ siê z Braæmi Soko³owskimi
(Marian i inni). Wst¹pi³ do Sekcji Taternickiej AZS w Krakowie,
gdzie pe³ni³ funkcjê skarbnika. Ukoronowaniem kariery
taternickiej KAZIMIERZA by³o II przejcie zimowe pó³nocnej ciany
£omnicy przez Miedziane £awki, dokonane w towarzystwie Witolda
Dobrowolskiego, Jana K. Dorawskiego, Jana Durra, Stanis³awa
Kowenickiego i Mariana Soko³owskiego - 9 kwietnia 1926 roku.
Taternicy nie wiedzieli wówczas, ¿e cianê 4 kwietnia przeszli
Morawianie.
Kariera taternicka zosta³a przerwana w roku 1958, kiedy
KAZIMIERZ z³ama³ na cie¿ce nogê. Mimo to jeszcze w roku
1965 wyszed³ na Kondrack¹ Prze³êcz i zjecha³ do Ma³ej £¹ki
na miszkach, które stosowa³ w ostatnich latach.
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Zmar³y posiada³ komandoriê Polonia Restituta i inne
odznaczenia. Cz³onkiem odnowionego Polskiego Towarzystwa
Tatrzañskiego by³ od pocz¹tku jego istnienia. Pogrzeb odby³
siê 8 grudnia 1993 na Cmentarzu Rakowickim.

RECENZJE

PAMIÊTNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TATRZAÑSKIEGO TOM 2,

Kraków 1993, str. 328, nak³ad 1500 egz. Redaktorzy: Adam
Liberak, Barbara Morawska-Nowak
Wydawca: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie; Tatrzañski
Park Narodowy. Wydawnictwo: LEWIATAN Kraków.
A wiêc znowu wygrana runda. Redaktorzy dopiêli swego
z niewielk¹ pomoc¹ Towarzystwa. Ukaza³ siê Tom 2. Zawiera
dzia³y:
I. Cz³owiek i góry,
II. TPN ma 40 lat,
III. 120 lat Towarzystwa Tatrzañskiego,
IV. Kronika PTT,
V. Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
VI. Ocaliæ od zapomnienia.
W tomie znalaz³y siê reprodukcje grafik ze zbiorów Muzeum
Tatrzañskiego i liczne fotografie. Niestety, nie wszystkie dobrze
wysz³y w druku.
Pocz¹tek Tomu jak¿e mi³y dla recenzenta: nagrodzone
zosta³y wspomnienia obydwu prezesów Oddzia³u w Krakowie.
Mo¿e zawa¿y³ tu fakt, ¿e obaj redaktorzy nale¿¹ do Krakowa...
Podeszli oni zrêcznie do Jubileuszu Towarzystwa pisz¹c:
Staralimy siê nie ozdabiaæ laurkami jubileuszowymi
naszych przodków, a po prostu zacytowalimy ich s³owa.
Przeczytajcie te wypowiedzi. Warto !

I od razu pokazali ¿e warto. Uk³ad treci odpowiada w pe³ni
uwagom Jana Gwalberta Pawlikowskiego, zawartym w
artykule: Przysz³e zadania Towarzystwa Tatrzañskiego - str.
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166: ...trzeba przedewszystkiem z miejsca naczelnego usun¹æ
sprawozdanie.
Skoro wymieni³em stronê 166. wypada wspomnieæ przykre
b³êdy druku, utrudniaj¹ce czytanie. Pomylono numeracjê
stron: zamiast str. 154 = powinno byæ 159, zamiast 155 =
158, zamiast 158 = 155, 159 = 154.
Ponadto zauwa¿y³em pomy³ki w datach. Na str, 124
(Towarzystwo Tatrzañskie ) jest b³¹d gruby: powinno byæ
oczywicie 3 sierpnia 1873. Na str. 7 (Pory roku) powinno
byæ w listopadzie 1940).
I jeszcze: Tomasz Wasilczuk, autor kilku wierszy opublikowanych w Tomie, zwróci³ uwagê, ¿e wiersz: TAMTE GÓRY
(str. 91) jest równie¿ jego autorstwa.
Redaktorzy konsekwentnie wracaj¹ do krainy wspomnieñ
(II) (Gorgany i Czarnohora - Z. Grzegorzewski). Z radoci¹
przeczyta³em w tym wspomnieniu na str, 84 takie niewinne
zdanie:
... w niepogodzie i o zmroku ... tym czêciej musimy siê
zatrzymywaæ, aby przekonaæ siê czy nadal jest nas
dziewiêciu !!!

Aldona Szystowska nie wróci³a z gór, bo zaniedbano tego
prostego rodka ostro¿noci.
Mi³y akompaniament do tego tematu stanowi, z sercem
napisane (jak zwykle), wspomnienie A, Sebesty: Wuj w stylu
Indiany Jonesa, o W³adys³awie Midowiczu (str. 294).
Redaktorzy zamierzaj¹ Tom 3 Pamiêtnika powiêciæ
Karpatom Wschodnim.
Czarnohora - M³ada Hora. Oddzia³ w Ostrzeszowie wymieni³
w tym sprawozdaniu (str. 234) jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ
PTT - schronisko na M³adej Horze. Zg³aszam tu jednak pretensjê:
jakiego w³aciwie rodzaju jest Chy¿? W dziewi¹tym wierszu
sprawozdania u¿yto formy niew¹tpliwie mêskiej: Chy¿
stanowi³... Tak¿e podpis pod fotografi¹ na str. 208 jest mêski:
W Chy¿u... Przewa¿nie jednak stosowano formê ¿eñsk¹ (str.
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234): W Chy¿y, przy Chy¿y. Próbowa³em sprawdziæ w s³owniku
Szymczaka - nie ma takiego has³a.
A wiêc Baco! Jeste przecie¿ Wiceprezesem. Wydaj zarz¹dzenie wykonawcze i ustal p³eæ Chy¿u. Chy¿y?
W innym sprawozdaniu, z Radomia (str. 241), zanotowano (z
dum¹?), ¿e Oba Oddzia³y (w Radomiu i Skar¿ysku- Kamiennej
- MM) ³¹czy krytyczny stosunek do pracy Zarz¹du G³ównego.
Krytyka to cenna rzecz, ale jaka? Krytykê z Gór wiêtokrzyskich
uzna³ Zarz¹d G³ówny w styczniu 1993 za ma³o konstruktywn¹
(nie zjawi³ siê nikt z tamtejszych Oddzia³ów) i przeszed³ nad ni¹
do porz¹dku. Co S³ychaæ z wrzenia 1993 przedrukowa³o
radomski artyku³: By w górach nie ginêli ludzie.. usi³uj¹c
sprowokowaæ jak¹ dyskusjê. Odzewu nie by³o. Radom nie zjawi³
siê na posiedzeniu ZG w padzierniku. Wydaje siê, ¿e krytyczny
stosunek nie znajduje oddwiêku w ³onie Towarzystwa. A mo¿e
jednak?
Dobr¹ innowacj¹ jest Dzia³ VI - Ocaliæ od zapomnienia.
Ten temat zaczyna siê ju¿ w³aciwie w Dziale V - wywiady
z Tadeuszem Augustyniakiem i Józefem Uznañskim.
Zawarte w Dziale VI materia³y s¹ ciekawe poznawczo, wyj¹tek
stanowi reprint J. M³odziejowskiego Wycieczka do Piêciu
Stawów (str. 282). Otrzymujemy tam kilka uwag o profesorze
Eugeniuszu Romerze. Natomiast opisy w rodzaju (str.
288): Mielimy przed sob¹ jeszcze jeden wysi³ek doæ
strom¹ i obsypuj¹c¹ siê perci¹ na skaliste, boczne ramiê
Walentkowej itd - niewiele daj¹ czytelnikowi, zw³aszcza ¿e ci¹gn¹
siê przez 9 stron (282 - 290).
Dodam jeszcze jedn¹, ostatni¹ krytyczn¹ uwagê. Nazwisko
pierwszego prezesa TT podano w spisie treci (str. 320) - M.
Rej. Jest to wyrany lapsus, bo w treci (str. 125) figuruje
zawsze pisownia w³aciwa - Mieczys³aw Rey.
Reasumuj¹c, uwa¿am ¿e Pamiêtnik i jego kontynuacja (dwa
tomy) - jest obok schroniska na M³adej Horze - du¿ym
osi¹gniêciem Towarzystwa i Redaktorów. Tak trzymaæ...

ATLAS TATRZAÑSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
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Zakopane - Kraków 1985. Wydawca: Tatrzañski Park
Narodowy Polskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk o Ziemi,
Oddzia³ w Krakowie. Format 35 x 40 cm, 32 plansze atlasowe,
oraz 14 arkuszy mapy Topograficznej Tatr Polskich w skali
1:10.000.
Opracowanie poprzedzili przedmow¹ Przewodnicz¹cy Rady
TPN prof. dr. Mieczys³aw Klimaszewski, oraz Dyrektor TPN
mgr. in¿. Leon Niedzielski.
W przedmowie czytamy m.in. Tatry przewa¿nie s¹ tylko
ogl¹dane przez milionowe rzesze turystów, ale wielu nie
wystarcza ogl¹danie, a nawet podziwianie - pragn¹ Tatry
poznaæ, a dziêki temu przybli¿yæ i zrozumieæ.
Pragn¹c przybli¿yæ czytelnikowi treæ Atlasu, recenzent który nie jest fachowcem - s¹dzi, ¿e najlepiej zrobi cytuj¹c
dalsze s³owa przedmowy.
Ogó³em Atlas sk³ada siê z 32 plansz. Trzy pierwsze,
wprowadzaj¹ce, obejmuj¹: mapê ogóln¹ ca³ych Tatr w skali
1:100.000... mapê topograficzn¹ Tatr Polskich...
1:50.000; oraz mapê hipsonometryczn¹... Zagadnieniom
geologii i geomorfologii powiêconych jest 7 plansz...
Plansze dotycz¹ce wód, oraz klimatu stanowi¹ w wiêkszoci
adaptacjê map ju¿ publikowanych... s¹ te¿ w tej grupie
mapy zupe³nie nowe...
... kilka mapek informuj¹cych o rozmieszczeniu zwierz¹t...
Dzia³alnoæ cz³owieka w Tatrach Polskich przedstawiona
jest na 5 planszach, traktuj¹cych o pasterstwie, dzia³alnoci
górniczo - przemys³owej, oraz turystyce... W tej grupie
znajduje siê plansza powiêcona ratownictwu... Atlas
koñczy synteza niezatwierdzonego jeszcze projektu
zagospodarowania przestrzennego TPN...

...Mapa topograficzna Tatr Polskich jest ju¿ od dawna znana
cz³onkom PTT. Jest ona szczegó³owa i dok³adna. Mo¿e
stanowiæ uzupe³nienie mapy wewn¹trz atlasu w zakresie
rozwoju turystyki. Zaznaczono jest na niej wiêkszoæ cie¿ek,
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tak perci zwierzêcych, jak i dawnych turystycznych, a w rejonie
Tatr Wysokich opisanych doæ szczegó³owo w przewodnikach
W.H. Paryskiego. Szkoda tylko, ¿e w roku 1984 (data
powstania map) rejon Tatr poza granicami Polski stanowi bia³¹
kartê. Czy¿by to, co znajduje siê poza grani¹ Miêguszowieckich
i Liptowskimi Murami by³o wa¿n¹ tajemnic¹ pañstwow¹?
B³êdów tych na szczêcie unikniêto w III-cim, samodzielnym
wydaniu mapy topograficznej, które w formie sk³adanych
arkuszy w doæ twardej ok³adce przystosowano do zabrania
w góry. Lecz i tu s¹ braki: opuszczono (mo¿e celowo?) niektóre
cie¿ki, a dane s¹ niecis³e.
...Mapa pozwala zrealizowaæ wymienione w przedmowie
has³o poznania Tatr....
Atlas stanowi imponuj¹ce opracowanie, gdzie nale¿y szukaæ
specjalistycznych informacji.
Na koniec trzeba podkreliæ, ¿e recenzent korzysta³ z
jednego z dwu egzemplarzy, ofiarowanych Towarzystwu przez
dyr. Stanis³awa Czubernata w czasie obchodów 120 lecia na
Hali G¹sienicowej. Jeden egzemplarz znajduje siê w Zarz¹dzie
G³ównym PTT, a drugi w Orodku PTT M³ada Hora.
M. Mischke

PRZEWODNIK NARCIARSKI: TATRY - BESKIDY KARKONOSZE

Marek Baran. Wydawnictwo LEWIATAN, Kraków 1993.
Stron 160, liczne mapki i szkice.
Przewodnik nosi podtytu³: koleje linowe, wyci¹gi, trasy
zjazdowe. Autor zastrzega siê w przedmowie, ¿e:
...z wielu szlaków wêdrówkowych zosta³y opisane tylko te,
które znajduj¹ siê siê w bezporednim s¹siedztwie orodków
narciarstwa zjazdowego...
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Zatem zainteresowana przewodnikiem bêdzie okrelona
publicznoæ narciarska. turysta nie bêdzie mia³ wielkiego
po¿ytku z Przewodnika.
Treæ zosta³a podzielona na 7 rozdzia³ów: Karkonosze Beskid l¹ski - Beskid ¯ywiecki - Beskid Ma³y i Makowski
- Beskid Wyspowy - Gorce - Pieniny - Beskid S¹decki Tatry i Podtatrze.
W ramach rozdzia³ów omówiono okolice orodków zimowych.
Przyk³adowo rozdzia³ GORCE ... podzielono na podrozdzia³y:
Kasina Wielka - Limanowa - Rdzawka - Rabka itd.
Rozdzia³ TATR Y ma podzia³ bardziej szczegó³owy:
Chocho³owska - Kasprowy Wierch i Kalatówki - Zakopane i
okolice itd.
W tym rozdziale uwzglêdniono tak¿e czêciowo turystykê
narciarsk¹. Na str. 128 - 130 mo¿na przeczytaæ co Dyrekcja
TPN pisze na ten temat:
...Narciarstwo na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego
mo¿na uprawiaæ na wyznaczonych trasach, nartostradach i
szlakach narciarskich.
TPN wymienia 29 szlaków przewa¿nie typu: Palenica
Bia³czañska - Morskie Oko; Polana Pod Wo³oszynem Rusinowa Polana ... Jest jednak kilka szlaków bardziej
interesuj¹cych.
Lp.3. Dolina Piêciu Stawów Polskich - Zawrat - Hala
G¹sienicowa.
Lp.13. Kasprowy Wierch - Czerwone Wierchy - Adamica.
Lp.14. Hala Kondratowa - Prze³êcz Pod Kop¹ Kondrack¹.
Lp.28. Polana Chocho³owska - Grze - Wo³owiec.
Dobre i to! Oczywicie nie mo¿na obci¹¿aæ Autora
Przewodnika odpowiedzialnoci¹ za ten wykaz szlaków.
Uk³ad Przewodnika jest przejrzysty, jak równie¿ zamieszczony
materia³ graficzny.
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SERIA WYDAWNICZA : STO LAT POD
TATRAMI

Wydawnictwo Zawrat, ul. Ogrodowa 85/86 m. 4 - 80-826
Gdañsk
Seria zawiera 6 tomików w cenie á 8 tys. z³otych. Jeden
komplet serii jest w posiadaniu ZG PTT.
1. J. Stolarczyk, Wycieczka na Szczyt Gerlachu, Gdañsk
1991, s. XIV
2. L. wierz, Wycieczka na Wysok¹ w Tatrach, Gdañsk
1991, s. XIV
3. St. Witkiewicz, Zakopane w zimie. Tatry w niegu,
Gdañsk 1991, s. XII
4. W.A. Sutor, ¯ycie pasterskie w Tatrach, Gdañsk 1992,
s. XIV
5. W.L. Anczyc, Wspomnienia z Tatr, Gdañsk 1992, s. X
6. W. Eljasz, Wycieczka do Zielonego Stawu Kie¿marskiego,
Gdañsk 1993, s. XXIV
Ponadto Wydawnictwo zapowiada wydanie monograficznego przewodnika: Dolina Starorobociañska i okolice.

PISALI O NAS

Zofia Zwoliñska nades³a³a z Zakopanego wycinek z Gazety
Zakopiañskiej z dnia 27 listopada 1993. Wycinek zawiera
recenzjê Zbigniewa £adygina o Pamiêtniku PTT Tom 2. Tytu³
recenzji: Lektura obowi¹zkowa. Recenzent oceni³ pozytywnie
nasz Pamiêtnik.
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