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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
RUCH TATERNICKI I ALPINISTYCZNY W
DZIA³ALNOCI TT I PTT
CZÊÆ II

Referat wyg³oszony w czasie sympozjum zorganizowanego 4 grudnia 1993 w Krakowie przez Komisjê Turystyki
Górskiej PTTK na 120 Lecie Towarzystwa Tatrzañskiego.
Barbara Morawska-Nowak
W nadaniu kierunku Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzañskiego znacz¹cym by³ udzia³ jej prezesa Janusza Chmielowskiego. To on nie tylko chodzi³ po górach, ale studio- wa³
zagraniczn¹ literaturê alpinistyczn¹, sprowadza³ nowoczesny
sprzêt taternicki. W 1902 r. za jego przyk³adem zaczêto u¿ywaæ okutych hakami butów alpinistycznych. a tak¿e miêkkich
trzewików o sznurkowej podeszwie przeznaczonych do wspinania siê. W tym samym roku pierwszy sprowadzi³ i zacz¹³
u¿ywaæ prawdziw¹ linê asekuracyjn¹. W 1903 r. - czekan,
a w 1904 r. - raki.
Drug¹, wybitn¹ postaci¹ w Sekcji by³ ks. Walenty Gadowski, jeden z pionierów chodzenia po Tatrach bez przewodnika. By³ spo³ecznikiem i zami³owanym wychowawc¹ m³odzie¿y,
z któr¹ odbywa³ wiele wycieczek w Tatry. Gadowski zapisa³
siê przede wszystkim w historii turystyki jako budowniczy
najmielszego szlaku w Tatrach - Orlej Perci (1903 -1906),
na której zastosowano wiele u³atwieñ umo¿liwiaj¹cych jej
pokonanie (klamry, ³añcuchy, drabinki). Wytyczenie Orlej
Perci obudzi³o u wielu sprzeciw, jako ingerencja w przyrodê
tatrzañsk¹ i zwróci³o uwagê na problem ochrony przyrody.
Nie powiod³a siê ju¿ nastêpna inicjatywa - budowa kolejki na
winicê.
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Taternictwo rozwija siê. W góry chodz¹ nowi ludzie. Nastêpnymi, którzy dali temu nowy impuls byli lwowscy studenci: Zygmunt Klemensiewicz, Roman Kordys i Jerzy
Malanka. Za³o¿yli we Lwowie licz¹ce 12 osób kó³ko taterników studiuj¹ce topografiê, sprzêt, dyskutuj¹ce zagadnienia
taternickie. Gdy ruszyli w Tatry w 1905 r. byli ju¿ do tego
przygotowani. Z przewodnikiem powtórzyli drogê Englischa
na Ostrym Szczycie, poczym doszli do wniosku, ¿e przewodnik jest im niepotrzebny.
U¿ywali systematycznie sprzêtu taternickiego. W 1906 r. grupa przyjmuje nazwê Himalaja Klub. Zas³ug¹ grupy by³o równie¿
wykorzystanie nart do zimowej penetracji Tatr. Po pierwszych,
letnich wejciach na szczyty przysz³a bowiem kolej na zdobywanie ich w zimie.
Gdy Sekcja Turystyczna rozpoczê³a w 1907 r. wydawanie
Taternika - pierwszego po obu stronach Tatr pisma powiêconego taternictwu - w sk³ad jego redakcji weszli Roman
Kordys i Zygmunt Klemensiewicz. (red. naczelny - Kazimierz
Panek). Wchodzili oni równie¿ do w³adz Sekcji. Kordys uznawany by³ za czo³owego ideologa taternictwa.
Kordys pisa³:
...góry odkry³y najskrytsze swoje tajemnice, da³y nam
najwy¿sze i najg³êbsze zarazem, osi¹galne na tym wiecie
wra¿enia. Ale i poch³onê³y nas zupe³nie, wszystkie si³y,
najlepsze myli nasze, zapa³, zdolnoci, uczucia - oddalimy
im bez zastrze¿eñ. Ca³¹ m³odoæ nasz¹ prze¿ylimy w
górach, lub z myl¹ o górach...

I dalej:
...góry rozpali³y w sercach naszych przepotê¿ny ogieñ
namiêtnoci najwiêkszego skarbu danego cz³owiekowi. Bo
tylko wielka namiêtnoæ potrafi oderwaæ ¿ycie cz³owieka
od szarzyzny bytowania i podnieæ je ku wy¿ynom, sk¹d
widaæ ju¿ jasne zorze niemiertelnoci...

Wielu z nas na zadawane pytania o sens uprawiania taternictwa mog³oby siê pod tym podpisaæ.
Coraz wiêcej osób po obu stronach Tatr zaczyna dokonywaæ przejæ odkrywczych. Wymieniê tu jeszcze takie nazwi-
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ska jak Stanis³aw Krygowski, Ignacy Król, Mariusz Zaruski,
oraz grupê która przyjê³a nazwê Kilimand¿aro: bracia Mieczys³aw, Tadeusz i Stanis³aw wierzowie, Walery i Ferdynand
Goetlowie i W³adys³aw Kulczyñski.
Pierwsze miertelne wypadki w Tatrach wstrz¹saj¹ rodowiskiem. Wymieniê to mieræ Jeno Wachtera przy zjedzie z uskoku ¯abiego Konia (1907), mieræ Mieczys³awa
Kar³owicza w lawinie pod Ma³ym Kocielcem (1909).
Mariusz Zaruski organizuje TOPR. Jedn¹ z pierwszych akcji
Pogotowia zakoñczonych tragicznie by³a akcja na Ma³ym Jaworowym z pomoc¹ (ju¿ nadaremn¹) Szulakiewiczowi. Zgin¹³
wówczas Klimek Bachleda.
Pocz¹tkowo nie by³o rozró¿nienia w pojêciu turysta i taternik. W sekcji przeciwstawia³y siê dwa kierunki: Kordys i Klemensiewicz byli za elitarnoci¹ i uwa¿ali, ¿e popularyzowanie
taternictwa zniszczy jego wartoæ, Zrzeszanie siê taterników
ma s³u¿yæ jedynie wymianie myli, dowiadczeñ wydawaniu
publikacji i u³atwianiu cz³onkom uprawiania taternictwa. Natomiast Zaruski podnosi³ spo³eczn¹ wartoæ taternictwa jako
szko³y hartu i woli. Uwa¿a³, ¿e popularyzowanie taternictwa
i prowadzenie wycieczek zbiorowych, kszta³c¹cych przysz³ych
taterników, jest obowi¹zkiem Sekcji. W wyniku kompromisu
powsta³a w Towarzystwie Komisja Wycieczkowa organizuj¹ca
wycieczki zbiorowe dla turystów popularnymi szlakami na takie szczyty jak winica, Rysy, £omnica, czy Gierlach.
Po 5-ciu latach dzia³alnoci Sekcja Turystyczna Towarzystwa Tatrzañskiego przekszta³ci³a siê w zamkniêty klub, wprowadzono wymóg cz³onków wprowadzaj¹cych i wykazania siê
kandydata do Sekcji kwalifikacjami taternickimi.
Równoczenie panowa³a wówczas jednomylnoæ, ¿e taternictwa i alpinizmu nie nale¿y traktowaæ jako sportu i nagradzaæ medalami olimpijskimi.
W 1913 roku Zygmunt Klemensiewicz wydaje pierwszy
podrêcznik: ZASADY TATERNICTWA. Wczeniej ukaza³ siê
przewodnik po Tatrach Chmielowskiego i przewodnik taternicki Gyuli Komarnickiego.
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I Wojna wiatowa przerwa³a taternictwo na wiele lat, niektórzy poginêli, inni rozproszyli siê po wiecie walcz¹c na ró¿nych frontach.
W listopadzie 1919 roku powsta³a Brygada Podhalañska
pod wodz¹ p³k. Andrzeja Galicy. W Brygadzie s³u¿yli taternicy i narciarze, a celem Brygady nie by³a wy³¹cznie s³u¿ba
wojskowa. lecz tak¿e odbudowa zniszczonych urz¹dzeñ turystycznych (drogi, mostki, cie¿ki, schroniska). Instruktorem
taternickim Brygady by³ Mieczys³aw wierz. Pod jego kierunkiem Podhalañczycy dokonali szeregu cennych przejæ letnich i zimowych.
W pierwszych latach powojennych M.wierz ju¿ jako profesor gimnazjalny w Zakopanem (polonista) wiedzie prym
w taternictwie: I przejcia pn.-zach. ciany Ni¿nych Rysów
- z Klemensiewiczem i Macudziñskim (1919), pn.wsch. Ma³ego Ganku z W¹sowiczem (1921), wsch. Miêguszowieckiego
z Humpol¹ (1921) i in.
M. wierz jest równie¿ w latach 1921 -1928 przewodnicz¹cym ST PTT i redaktorem Taternika (1913 -1928). Po I wojnie
TT przyjmuje nazwê PTT, Wêgierskie Tow. Karpackie - Towarzystwo Karpackie, a sekcja kie¿marska Wêgierskiego Tow.
Turystycznego przekszta³ci³a siê w Towarzystwo Tatrzañskie
w Kie¿marku. Rozpoczyna dzia³alnoæ nowa organizacja turystyczna - Klub Èeskoslovenských Turistù.
W Tatry wchodzi nowa generacja taterników, która organizowa³a siê poza ST PTT. S¹ to bracia Soko³owscy: Marian
i Adam (najbardziej znani z 5-ciu braci), Jan Kazimierz Dorawski, bracia Zbigniew i Jerzy Rzepeccy. W styczniu 1924
roku powsta³a Sekcja Taternicka AZS w Krakowie z prezesem
Marianem Soko³owskim. Celem Sekcji jest uprawianie nowoczesnego taternictwa letniego i zimowego, a rodkami do tego
- wyprawy wysokogórskie, æwiczenia, dyskusje i studiowanie
literatury taternickiej i alpinistycznej. Cz³onkowie Sekcji dzielili siê na zwyczajnych i adeptów. Statut okrela³ cile kwalifikacje taternickie, a wykaz wejæ kandydata do Sekcji musia³
byæ podpisany przez 3 cz³onków wprowadzaj¹cych. Sekcja od
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razu zorganizowa³a 6-ciomiesiêczny kurs taternictwa. Nie by³o
sprzecznoci pomiêdzy ST PTT, a Sekcj¹ Taternick¹ AZS, wiele osób nale¿a³o do obu organizacji.
Rozwija siê taternictwo zimowe. Nale¿y tu wymieniæ dokonania zimowe Adama Karpiñskiego (np. I wejcie na Ma³y
Lodowy od Klimkowej Prze³êczy 1924). Mia³y one byæ przygotowaniem do wypraw w Himalaje.
Znaczny rozwój taternictwa zaznaczy³ siê pod koniec lat
dwudziestych. By³o to równie¿ okupione tragicznymi wypadkami: jak mieræ M.Szczuki na pd. cianie Zamar³ej Turni
(1927), J.Leporowskiego na pn. filarze Koziego Wierchu (1928),
M.wierza na zach. cianie Kocielca (1929), próby taternictwa kobiecego zakoñczone mierci¹ Honowskiej i Krukowskiej na Ostrym Szczycie (1928) i sióstr Skotnicównych na
pd. cianie Zamar³ej Turni (1929).
Znacz¹c¹ postaci¹ w taternictwie by³ w tym czasie Wies³aw Stanis³awski. By³ on przedstawicielem rodowiska warszaw- skiego, które tworzyli w tym czasie te¿ jego szkolni
koledzy - Boles³aw Chwaciñski i Justyn Wojsznis, oraz Konstanty Narkiewicz - Jodko, a tak¿e Henryk Mogilnicki i bracia
Tadeusz i Stefan Bernardzikiewiczowie. Utworzyli oni w 1930
roku Ko³o Wysokogórskie przy Oddziale Warszawskim PTT
KWOW PTT. Ko³o organizowa³o kursy, odbywa³y siê zebrania
dyskusyjne z referatami. Ambicja Ko³a siêga³y dalej i wy¿ej zorganizowano i wys³ano I Polsk¹ Wyprawê Andyjsk¹ (1933/
34) i ekspedycjê do Ziemi Torella na Spitzbergen (1934).
Wróæmy jednak do dzia³alnoci taternickiej Stanis³awskiego. Za³ama³ siê na swej pierwszej nadzwyczaj trudnej drodze
(by³a to pd. ciana Zamar³ej Turni, a partnerem by³ Zbigniew
Korosadowicz - lipiec 1928). Nie da³ jednak za wygran¹ i po
tygodniu z powodzeniem przechodzi drogê. Ju¿ w sierpniu z
Wojsznisem dokona³ I przejcia zach. ciany Kocielca. Sta³
siê najwybitniejszym taternikiem tego pokolenia przekraczaj¹c próg trudnoci dotychczas dokonywanych przejæ (analogia do rozwoju taternickiego J.D³ugosza). Zgin¹³ tragicznie na
Koció³ku w dol. Baty¿owieckiej w 1933 r.
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Z innych wybitnych taterników rozpoczynaj¹cych w tym
czasie sw¹ dzia³alnoæ to zespó³: Motyka - Sawicki.
W jesieni 1935 r. dosz³o do po³¹czenia trzech organizacji
taternickich - Sekcji Turystycznej PTT, Sekcji Taternickiej AZS
w Krakowie i Ko³a Wysokogórskiego przy Oddz. Warszawskim
PTT: powsta³ wówczas jeden, ogólnopolski Klub Wysokogórski
PTT. Jego pierwszym prezesem zosta³ prof. Marian Soko³owski. Na pocz¹tku Klub mia³ trzy ko³a: krakowskie, warszawskie i zakopiañskie. W chwili za³o¿enia liczy³ 167 cz³onków:
w tym 15 honorowych, 138 zwyczajnych i 14 uczestników.
Cz³onek zwyczajny musia³ mieæ za sob¹ 3-letni¹ dzia³alnoæ
taternick¹, oraz 6 wypraw conajmniej 3 godz. letnich, lub zimowych w skali trudnej (mê¿czyni), lub dosæ trudnej (kobiety). KW rozpoczyna te¿ szkolenie taternickie, w 1936 r. na Hali
G¹sienicowej odby³ siê pierwszy kurs. W tym czasie wyczerpuj¹ siê mo¿liwoci pokonywania klasycznie nowych przejæ.
(ostatnie lata przedwojenne - dzia³alnoæ taternicka Or³owskiego, Hajdukiewicza, Z.Radwañskiej-Paryskiej, Paryskiego, ¯u³awskiego i innych).
Kolejnym etapem rozwoju taternictwa jest wprowadzenie
techniki hakowej przez £apiñskiego i Paszuchê, wywodz¹cych
siê z krakowskiej grupy tzw. Pokutników. Ich najwiêksze osi¹gniêcia przypadaj¹ na lata II wojny. Stosuj¹c podci¹g pokonali oni w 1944 r. pn.wsch. cianê Mnicha i pn.zach. cianê
Galerii Gankowej, póniej jeszcze pn. cianê Kazalnicy.
Pod koniec pragnê jeszcze powiêciæ s³ów kilka pozatatrzañskiej dzia³alnoci wysokogórskiej KW PTT i jego prekursorów,
g³ównie Ko³a Wysokogórskiego OW PTT. Idea zdobywania gór
wy¿szych przewija³a siê prawie od zarania zorganizowanego
taternictwa; st¹d nazwy Himalaja Klub, lub Kilimand¿aro. Do
1939 r. zorganizowano 5 wypraw w Alpy (1931, 1932, 1936,
1937 i 1938), dwie wyprawy w Andy (1933/34 i 1936/37),
wyprawê w Wysoki Atlas (1934), wyprawê w Ruwenzori (1938/
39). Organizowano te¿ wyprawy polarne: na Wyspê Niedwiedzi¹ (1932/33), trzy wyprawy na Spitzbergen (1934, 1936,
1938) - wyprawê na Grenladiê (1937) tu nazwiska - S.Siedlec-
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ki, S.Bernardzikiewicz, K.Narkiewicz-Jodko. Ukoronowaniem
tych wszystkich wypraw by³a zakoñczona tragicznie I Polska
Wyprawa w Himalaje i zdobycie przez Bujaka i Klarnera pierwszego szczytu himalajskiego Nanda Devi East (7430 m.)
W roku 1942 w Szwajcarii Hajdukiewicz i Mischke za³o¿yli
Klub Wysokogórski WintertHur. Po wojnie uda³o siê jeszcze
w roku 1947 zorganizowaæ Klubowi Wysokogórskiemu PTT
wyprawê w Alpy: wziêli w niej udzia³ oprócz ju¿ znanych przedwojennych nazwisk (Siedlecki - kierownik, Hajdukiewicz,
Or³owski, Ostrowski, Staszel, £apiñski, Paszucha), tak¿e
m³odsi jak Piotrowski i Worwa.
Klub Wysokogórski PTT przesta³ istnieæ wraz z ca³ym Towarzystwem, w ramach PTTK taternictwo zosta³o zorganizowane w Sekcji Alpinizmu PTTK. Forma ta nie odpowiada³a
taternikom i po roku 1956 uda³o siê powo³aæ samodzielny
Klub Wysokogórski z prezesem Wawrzyñcem ¯u³awskim.
Barbara Morawska-Nowak

POLEMIKA WOKÓ£ STATUTU

Od Redakcji: Poni¿ej przedrukowujemy propozycje kol. Artura Des³awskiego.

Artur Des³awski

Zmiany Statutu

Przedk³adam do rozpatrzenia wiosek zmian i uzupe³nieñ
tekstu Statutu PTT, tzw. poprawki do statutu.
Prze³omowym z nich, to propozycja powo³ania Konwentu Prezesów Oddzia³ów wchodz¹cego w sk³ad Zarz¹du G³ównego, jako
cia³a opiniodawczego z prawem g³osowania, wraz z Prezesem
Towarzystwa i Prezydium Zarz¹du G³ównego. Nastêpnym jest
propozycja mo¿liwoci za³o¿enia Ko³a z 10-ciu osób.
Oddalenie prezesów oddzia³ów od prac Zarz¹du w efekcie
powoduje zanik bezporednich kontaktów a z tym zainteresowania ¿yciem Towarzystwa. Prezes Oddzia³u nie uczestni-
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cz¹cy w decyzjach ZG jest jako s³uchacz i odbiorca gorszy od
swych cz³onków.
Taka sytuacja stwarza równie¿ mo¿liwoæ uniezale¿nienia
siê Oddzia³u od ZG. Patrz: J.Komorowski i inni. Skoñczyæ siê
to mo¿e obopóln¹ klêsk¹, tak dla Oddzia³u jaki i dla Towarzystwa. Patrz: oddzia³ wroc³awski, pó³nocne i inne. Stwarza równie¿ mo¿liwoæ rozbicia oddzia³u, patrz: J.Smolka.
Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian § 18 Statutu, niech
bêdzie sprawa W.Maj-Hruby. Wykrelenie cz³onka z Oddzia³u
z powodu niep³acenia sk³adek, by nie obci¹¿aæ Oddzia³u finansowo, nie powinno wykluczaæ cz³onka z Towarzystwa. Taki
cz³onek powinien mieæ prawo nale¿enia do innego Oddzia³u,
prawo odwo³ania siê do W³adz Towarzystwa.
Ponadto proponujê poprawki szczegó³owe:
Wprowadzenie do § 18.
Paragraf umieciæ pod numerem 13. Umieciæ napis: Ustanie cz³onkowstwa nastêpuje przez, zamiast: Cz³onkiem PTT
przestaje siê byæ przez.
§ 18 pkt. 2.
(Po³¹czyæ z pkt. 3 § 18)
§ 18 pkt. 3.
Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem S¹du Kole¿eñskiego. Równie¿ po skreleniu z listy cz³onków przez Zarz¹d
Oddzia³u, z powodu nieuiszczenia sk³adki cz³onkowskiej za
okres przekraczaj¹cy 1 rok.
§ 23 pkt.1.
Walny Zjazd Delegatów (W pozosta³ych postanowieniach
wprowadziæ okrelenie Walny Zjazd zamiast: Zjazd Delegatów).
§ 32 pkt.1.
 ZG sk³ada siê z prezesa i prezydium wybranego przez
Walny Zjazd, oraz konwentu prezesów oddzia³ów. Zamiast:...
(i) 20 cz³onków wybieranych przez Zjazd z poród delegatów.
§ 33 pkt.1.
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...za³atwia sprawy nag³e oraz przekazane przez Zarz¹d
G³ówny. Zamiast: ...za³atwia sprawy wyranie przekazane
przez ZG i sprawy nag³e.
§ 33 pkt. 2.
Prezydium ZG (skreliæ: jest), z wyj¹tkiem prezesa, konstytuuje siê z grona prezydium i sk³ada siê ... (dalej bez zmian).
Zamiast: ...wybierane przez Zarz¹d G³ówny z jego grona...
§ 36 pkt. 2.
Utworzenie ko³a nastêpuje na mocy uchwa³y Zarz¹du
Oddzia³u, na wniosek co najmniej 10 osób. Zamiast: ...12...
Artur Des³awski

Uwagi Redakcji
1. Przedstawienie wypowiedzi Artura Des³awskiego nie
oznacza aprobaty dla Jego tez.
2. Jest spraw¹ dyskusyjna, czy obecny Statut przeszkadza w jakikolwiek sposób w dzia³alnoci Towa- rzystwa.
Czy zatem zmiana Statutu jest potrzebna?
3. Mo¿na dyskutowaæ, czy zmuszenie Prezydium ZG do
wspó³pracy z konwentem prezesów Oddzia³ów, jako cia³em opiniodawczym, usprawni dzia³anie ZG, czy mo¿e je roz³o¿y?
4. S¹dzimy, ¿e publikacje tez A.Des³awskiego pozwoli na
zajêcie stanowiska w sprawie zmian Statutu, a zw³aszcza w
sprawie potrzeby tych zmian. Mo¿e publikuj¹c przyspieszymy decyzje. Gdyby zgodnie z §52 Statutu, mia³ byæ zg³oszony wniosek o zmianê Statutu przez ZG, albo przez po³owê
Oddzia³ów - by³by ju¿ czas myleæ o powo³aniu Komisji Statuto- wej i o rozpoczêciu jej prac.
M.M.

Dolinki Podkrakowskie - alterantyw¹ wyjazdów
w góry.
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Andrzej S³ota
¯adne miasto wojewódzkie w Polsce nie posiada tak piêknych okolic, tylu mo¿liwoci wypoczynku i odbywania ciekawych wycieczek co Kraków. Na terenie Wielkiego Krakowa
zbiega siê bowiem a¿ piêæ du¿ych regionów geograficznych,
bardzo ró¿ni¹cych siê krajobrazowo, ka¿dy o swoistej specyfice, odmiennym rodowisku przyrodniczym itp. Dogodne
po³o¿enie miasta, uk³ad komunikacyjny, tysi¹ce kilometrów
szlaków turystycznych znakomicie u³atwiaj¹ dotarcie do
wszystkich zak¹tków Ziemi Krakowskiej i stwarzaj¹ niewyczerpane mo¿liwoci odbywania coraz to nowych wycieczek.
--Dzia³alnoæ Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego polega
równie¿ i to w du¿ej mierze na wyjazdach w góry. To wszyscy
dobrze wiemy. Wiemy te¿ ¿e my, krakowianie jestemy w lepszym po³o¿eniu ni¿ mieszkañcy takiej na przyk³ad Polski Centralnej, lub Pomorza, dla których wyjazd w góry - to ca³a,
czêsto kilkudniowa wyprawa, po³¹czona z rozkoszami podró¿owania komunikacj¹ masow¹, czyli PKP, lub PKS. Do Tatr
mamy zaledwie 100 km, a góry to w³aciwie zaczynaj¹ siê ju¿
za Mylenicami.
Takie korzystne po³o¿enie geograficzne sprzyja oczywicie
nawet jednodniowym wyjazdom w góry. Niekiedy jednak taki
jednodniowy wyjazd mo¿e byæ doæ mêcz¹cy i nie spe³niæ naszych oczekiwañ, zw³aszcza wyjazd w Tatry Wysokie. Mam tu
na myli stosunkowo du¿¹ ró¿nicê wysokoci nad poziomem
morza, która w Krakowie wynosi mniej wiêcej 220 m, a prawie
ka¿da tatrzañska cie¿ka jak wiemy zaczyna siê na poziomie
ok. 1000 metrów. A potem jeszcze trzeba iæ przecie¿ znacznie
wy¿ej.
Poza tym krakowski klimat i ogólne ska¿enie rodowiska,
w którym ¿yjemy nie sprzyja nag³emu, energicznym wysi³kowi, który nas czeka w takich górach jak Tatry. Mam tu na
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myli oczywicie wyjazdy rzadkie, sporadyczne, wystêpuj¹ce
kilka razy w ci¹gu roku, gdy organizm jest nieprzygotowany.
W tym przypadku mo¿na tu mówiæ o braku, lub niedostatecznej aklimatyzacji. By temu zapobiec, lub zminimalizowaæ
niekorzystne dzia³anie na nasz organizm, tak¹ wycieczkê
najlepiej jest roz³o¿yæ na przyk³ad na dwa dni. Pozwolê sobie
przytoczyæ mój punkt widzenia na t¹ sprawê. Wygl¹da to mniej
wiêcej tak:
Wyje¿d¿amy jednego dnia rano PKP, lub PKS i idziemy
wyznaczon¹ tras¹. Zatrzymujemy siê na nocleg i drugiego dnia
- te¿ jak¹ drog¹ nastêpuje powrót. Nie biorê tu oczywicie
pod uwagê korzystania z w³asnego rodka lokomocji (samochód), do którego zawsze musimy wróciæ z wycieczki, czyli
powrót musi nast¹piæ t¹ sam¹ drog¹ Sprawa bezpiecznego
pozostawienia pojazdu - jest w tym aspekcie raczej nieistotna, lecz w³aciciele samochodów znaj¹ ten problem. Idmy
jednak dalej.
Nocleg, który nas czeka powinien mieæ miejsce w jakim
schronisku, lub podobnym obiekcie o doæ przyzwoitym standardzie. Lecz czêsto zdarza siê, ¿e ten standard jest po prostu
kiepski. Turystyka bowiem, szczególnie turystyka kwalifikowana boryka siê na codzieñ z olbrzymimi trudnociami. Na
turystyce wielu chce po prostu zarobiæ z jak najmniejszymi
kosztami w³asnymi. I tu jest pies pogrzebany. Dlatego wiêkszoæ z tych, co czêsto je¿d¿¹ w góry woli wszystko mieæ ze
sob¹ i byæ niezale¿nym. Szczególnie - jeli chodzi o nocleg.
W zwi¹zku z tym trzeba zabraæ ca³y ten kram ze sob¹ czyli:
piwór, karmimat, no i poza tym kuchniê, prowiant etc. Jeli
nie mamy zamiaru korzystaæ z jakiego schroniska lub sza³asu - dojdzie jeszcze do tego namiot. Na szczêcie produkowane
obecnie namioty s¹ stosunkowo lekkie. W sumie mimo wszystko jest to jednak baga¿ doæ znaczny, do którego w przypadku
trasy grzbietowej mo¿e dojæ jeszcze zapas wody.
Lecz jeli chcemy byæ syci wra¿eñ i niezmordowani, najkorzystniejszy jest wyjazd na 3 dni (lub wiêcej), bo oprócz dwu
poprzednich dni (przyjazdu i powrotu) mamy dodatkowo jesz-
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cze jeden na wycieczkê drog¹ okrê¿n¹, obwodnic¹ i powrót
na nocleg do bazy.
Przy wyjazdach 3 dniowych wyjazd nastêpuje z regu³y w pi¹tek rano, lub w sobotê (przy powrocie w poniedzia³ek), co wymaga zwolnienia siê z pracy, lub urlopu, którego i tak nie mamy za
wiele.
Taki trzydniowy weekendowy wyjazd w góry z regu³y zostaje zaplanowany gdy pogoda w tym okresie bêdzie murowana, lub prawie murowana. To s¹ rzeczy, o których
wszyscy doskonale wiemy - ja tylko przypominam.
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e mimo zaplanowanego wyjazdu w góry - co nas zatrzyma na sobotê. Mo¿e to byæ nag³a
zmiana pogody, lub co innego, jakie sprawy rodzinne itp.
Zostajemy wiêc w Krakowie. Jest nam oczywicie ¿al, ¿e nasza wyprawa nie dosz³a do skutku, lecz w sobotê wieczorem
Chmurka w telewizji zapowiada na niedzielê zupe³n¹ odmianê, oczywicie na korzyæ. I tu, w takich nag³ych, nieprzewidzianych okolicznociach wyjazd w dolinki mo¿e byæ
alternatyw¹. Je¿eli kto umie przepowiedzieæ dobr¹ prognozê na dzieñ bie¿¹cy, to decyzja o wyjedzie mo¿e nast¹piæ
nawet o 5 rano. Najwiêkszymi zaletami takich jednodniowych
wyjazdów w dolinki s¹:
1. Szybki dojazd z Krakowa (i powrót). Je¿eli kto nie posiada
w³asnego rodka lokomocji - mo¿e skorzystaæ z doæ gêstej sieci linii autobusowych.
2. Ca³odzienny kontakt z krajobrazem zbli¿onym do górskiego.
G³êbokoæ dolin bowiem - siega niekiedy 80 metrów. Wystêpuje tu ró¿norodnoæ formacji, od pojedynczych wzniesieñ,
lub iglic skalnych - do ca³ych ³añcuchów i grzbietów.
3. Kontakt z przyrod¹ górsk¹ (rolinnoæ naskalna) przez
okr¹g³y rok. Wyj¹tek mo¿e stanowiæ jedynie okres pónej
jesieni i wczesnej wiosny, czyli - po roztopach - przed kwitnieniem.
4. Kontakt z formami przyrodniczymi wystêpuj¹cymi pod ziemi¹ (jaskinie).
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5. Ró¿norodnoæ i d³ugoæ tras dla kogo, kto lubi na³ogowo
wêdrowaæ celem poprawienia w³asnej kondycji.
6. Charakter górski wielu cie¿ek, a niektórych wybitnie wysokogórski, a¿ do wspinaczki skalnej w³¹cznie.
...Na stuszeædziesiêciokilometrowej przestrzeni, pomiêdzy
Krakowem, Czêstochow¹ i Wieluniem rozci¹ga siê skaliste
pasmo Jury. Nie ma na obszarze Polski krajobrazu, w którym
zadziwiaj¹ce formy stworzone przez przyrodê splata³yby siê
w równie niezwyk³¹ ca³oæ z niemniej osobliwymi dzie³ami
r¹k ludzkich. Kamieniste pustkowia, tu¿ obok wielkie lasy
i bory. to znów moczary i pustynie przeciête starodawnymi
traktami, za góry i fantastycznie ukszta³towane ska³y
zwieñczone zamkami, grodziskami i twierdzami stwarzaj¹
jedyn¹ w swym rodzaju mozaikê krajobrazów...

- Tak o okolicach Krakowa pisze na wstêpie prof. Janusz
Bogdanowski w wydanym w 1990 roku przez wydawnictwo
Karpaty informatorze krajoznawczym JURAJSKIE PARKI
KRAJOBRAZOWE województwa krakowskiego, któr¹ to pozycjê polecam wszystkim zainteresowanym.
W opracowaniu tym po³o¿ono nacisk na tereny zielone wokó³ Krakowa, tereny niekoniecznie lene.
Eksploatacjê Dolinek Podkrakowskich inn¹ ni¿ stosowan¹ przez mieszkañców okolicznych wsi, czyli wypasanie byd³a i pozyskiwanie drewna na opa³ rozpoczê³o w³anie
Towarzystwo Tatrzañskie w dniu 11 padziernika 1908 roku,
kiedy to Janusz Chmielowski z tow. rozpocz¹³ treningow¹,
niedzieln¹ dzia³alnoæ w dolinkach. Dzia³alnoæ ta trwa zreszt¹
do dzisiejszego dnia. Pocz¹tkowo odbywa³o siê to w Dolince
Mnikowskiej, bowiem teren tzw. P³askowy¿u Ojcowskiego by³
terenem przygranicznym (granica z ówczesn¹ Rosj¹ przebiega³a Dolin¹ Kobylañsk¹). Zainteresowanie ca³ym obszarem
Dolinek Podkrakowskich nast¹pi³o dopiero po roku 1918.
Ale choæ ta pierwsza dzia³alnoæ turystyczna, zapocz¹tkowana w roku 1908 przez TT mia³a charakter wybitnie wspinaczkowy - nie ka¿dy kto chce przebywaæ w dolinkach musi
uprawiaæ tê piêkn¹, dostarczaj¹c¹ tak mocnych wra¿eñ dziedzinê - jak dzi siê mówi choæ nies³usznie - sportu.
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Wycieczki piesze dnem dolin (to dla osób starszych) spacery, oraz wyjazdy rodzinne wrêcz, pikniki - dostarczaj¹ nie
mniejszych wra¿eñ ni¿ przebywanie w górach. I co najwa¿niejsze, ¿e po takiej wycieczce - mo¿na wieczorem, po ca³ym
niekiedy mozolnym dniu - szybko i bez trudu wróciæ do domu,
gdzie czeka na nas ciep³y prysznic i mamuka (je¿eli oczywicie nie by³a z nami) z gotow¹ kolacj¹.
Andrzej S³ota

PO¯EGNANIE

Dnia 27 stycznia 1994 r. odszed³ od nas JAN KANTY
WOYCIECHOWSKI; urodzony 7 kwietnia 1967 w Lubinie,
umi³owa³ przyrodê (uczy³ siê ogrodnictwa), pasjonowa³ siê
fotografik¹, turystyk¹ i muzyk¹ jazzow¹. Pozostawi³ ¿onê
Henrykê i siedmioletni¹ córeczkê Karolinê. Towarzyszki
Jego ostatnich wycieczek w Beskidy i w Tatry.

SENIORZY PTT

Seniorzy nale¿¹cy do PTT przed rokiem 1950 otrzymali
kolejne dyplomy pami¹tkowe:
45 Józef Niweliñski (Kraków)
46 Aleksandra Furtak (Nowy S¹cz)

RECENZJE
TATRY 4.

Wydaje Tatrzañski Park Narodowy przy wspó³pracy Wydawnictwa LEVIATAN - Kraków. Format A4, stron 32, oraz
8 zdjêæ kolorowych. W tekcie fotografie czarno-bia³e, rysunki, mapki.
Publikacje na tematy ochrony przyrody na ogó³ przypisuj¹
cz³owiekowi rolê szkodnika. W omawianym zeszycie Tatr
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mo¿na wyró¿niæ dwa nurty, tym razem nie sprzecznie, a nawet wspó³graj¹ce: przyroda górska i cz³owiek w górach.
Adam Liberak pisze o geotermii, oczekuj¹c od niej pomocy
i dla przyrody i dla gospodarki ludzkiej na Podhalu. Temat
bardzo ludzki rozwija Zofia Stecka we wspomnieniu Trzy
Jadwigi o Rogulskiej-Cybulskiej, Pierzchalance i Brydównej. Apoloniusz Rajwa pisze o Kasprowym Wierchu bez ukazywania katastroficznych wizji zadeptania. Rajwa siêga do
historii ruchu turystycznego od drugiej po³owy XIX wieku.
Wspomina wiele legendowych postaci i wyznaje: Do Kasprowego mam sentyment....
Nekrologi: Kazimierz Dziób i Jan Rudnicki.
Adam Marasek omawia: Wypadki narciarskie w rejonie
Kasprowego Wierchu - rozwa¿aj¹c co jest przyczyn¹ najwiêkszej iloci kontuzji w tym terenie.
Buty na zimê - Jaros³awa Figla zawieraj¹ wskazówki w
tym temacie. Co prawda recenzent nie potrafi oceniæ prawid³owo wartoci tych rad, poniewa¿ sam zatrzyma³ siê w postêpie na etapie Himalajów - z kilkoma warstwami skarpet.
Na granicy spraw cz³owieka w górach i zagadnieñ ochrony
górskiej przyrody mo¿na umieciæ pracê Paw³a Skawiñskiego: Przyrodnicze ograniczenia dla rozwoju narciarstwa
w rejonie Kasprowego Wierchu. Skawiñski zastanawia siê
jaki poziom zniszczeñ przyrodniczych, bo tych nie da siê ca³kowicie unikn¹æ, mo¿e byæ akceptowany.
Aleksander Zaczyñski wprowadza czytelnika w zakazany
wiat przyrody esejem: Tatrzañskie szczyty i mity.
W Suchej Dolinie Kasprowej niesamowite wierki, strzeliste
i roz³o¿yste, z d³ugimi brodami porostów, które zwieszaj¹
siê z drzew w rumowisku omsza³ych zwalisk.

Przeczytajmy sobie opis tego wierka, którego nie zobaczy
nigdy turysta.
Seria artyku³ów porusza specjalistyczne tematy przyrodnicze. Jod³a pospolita - Cezarego i Paw³a Skawiñskiego. Graj¹ce owady Tatr - Leopolda liwy, Dziewiêæsi³ - Zbigniewa
Mirka. Tatrzañski firn i lód w liczbach - Zofii i Adrzeja
Wiliñskich.
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Miros³awa Dylewska: Katastrofy w Parku Narodowym
- pisze o wymieraniu trzmiela, pluszcza i os.
W pierwszym przypadku powodem by³a arbitralna decyzja
wygnania owiec z Tatr, które mia³y jakby z¿eraæ przyrodê.
Ciesz¹ s³owa autorki:
- mam nadziejê, ¿e ... wróc¹ do Tatr owce, przywróci siê
mo¿e dawny charakter halom, na których kwit³a kultura
pasterska od przynajmniej 700 lat.

Przyczyn¹ wyginiêcia pluszczy jest najprawdopodobniej
zatrucie wody... (poni¿ej schronisk).
Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana i trudno uznaæ
czyj bezporedni b³¹d i winê. Pomorem os nie mo¿na wed³ug
autorki obwiniaæ cz³owieka.
Najprawdopodobniej przyczyn¹ wyginiêcia by³ mróz w czerwcu (1991).
Zatem nie we wszystkich przypadkach bezporednio odpowiedzialny za katastrofê przyrodnicz¹ by³ cz³owiek. Niemniej
jednak sprawa winna sk³oniæ do pokory tych, którzy maj¹
moc decydowania.
W tym wietle napawa nadziej¹ relacja Marka Kota: Ryby
w Tatrach. Autor opisuje szereg mniej, lub bardziej udanych interwencji cz³owieka w zarybienie wód. Wspomina, ¿e
w TANAPIE stosuje siê aktywne usuniêcie ryb (wprowadzonych przez cz³owieka intruzów). Autor konkluduje jednak:
Je¿eli przyj¹æ, ¿e w ci¹gu ponad wieku ryby te sta³y siê
czêci¹ mechanizmów w istniej¹cych tam ekosystemach, to
równie¿ zas³uguj¹ na ochronê, nale¿y jednak strzec pozosta³e, bezrybne stawy przed nielegalnymi zarybieniami
A wiêc chroñmy przyrodê z pokor¹ bez brutalnej ingerencji.
--Na zakoñczenie nale¿y siê podziêkowanie Tatrzañskiemu
Parkowi Narodowemu, a zw³aszcza kol. Stanis³awowi Czubernatowi za przekazane Oddzia³om Towarzystwa darem TATRY i kalendarze 1994.
Maciej Mischke
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ALPY - wybór tras turystycznych i wspinaczkowych.

Wydawca: Sklep Podró¿nika - Warszawa 1994. Autorzy:
Jan Babicz i Dariusz Tkaczyk. Format A5, stron 292.
PIERWSZY napisany po polsku przewodnik po Alpach!
Zakres tej jak¿e cennej publikacji jest ogólny, tzn. obejmuje
ca³e Alpy, czyli najpiêkniejsze rejony, a tym samym te, które
s¹ najczêciej odwiedzane. Przewodnik zawiera opisy w uk³adzie - ze wschodu na zachód.
Podzielony jest na 11 rejonów alpejskich. Trasy opisane s¹
w 82 rozdzia³ach, które szybko mo¿na rozró¿niæ po nazwach
geograficznych szczytów, lub dolin. Z tych 82 rozdzia³ów - 22 to wycieczki kilkudniowe. Nierzadko 10-dniowe. Bior¹c to pod
uwagê - przewodnik staje siê przewodnikiem trekingowym.
Jako taki przeznaczony jest dla dowiadczonych turystów wysokogórskich, posiadaj¹cych umiejêtnoæ pos³ugiwania siê
podstawowym sprzêtem alpinistycznym, który na pewnych
drogach, szczególnie przy przejciach lodowców jest zalecany.
Przeznaczony jest równie¿ dla wspinaczy, uprawiaj¹cych tzw.
alpinizm rekreacyjny, nie goni¹cych za i tak ju¿ wyrubowanymi rekordami w zdobywaniu ekstremalnych cian i turni
alpejskich. Wiêkszoæ wejæ opisanych w przewodniku - s¹ to
tzw. drogi normalne, czyli z regu³y drogi pierwszych zdobywców.
Autorzy zadbali o to, by w treci poza informacjami ogólnymi by³y równie¿ inne, o charakterze historycznym, co sprawia, ¿e przewodnik jest jak ¿ywy.
Noclegi uzyskaæ mo¿na w doæ licznych alpejskich schroniskach, lecz przestrzega siê przed tym, ¿e w okresie nasilonego ruchu turystycznego mog¹ wystêpowaæ k³opoty i lepiej
zabezpieczyæ siê dokonuj¹c rezerwacji. Mo¿na to oczywicie
zrobiæ telefonicznie.
Liczne schroniska i stacje turystyczne umo¿liwiaj¹ wêdrówkê bez zbytnio obci¹¿onego plecaka, jednak¿e w³asny namiot
pozwala na indywidualny podzia³ trasy w zale¿noci od sytuacji i mo¿liwoci czasowych. To kolosalnie obni¿a koszty takiej wyprawy. W Alpach wolno biwakowaæ w zasadzie w ka¿dym
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miejscu, jednak pod warunkiem, ¿e s¹ to biwaki jednodniowe
i nie zostawia siê po nich absolutnie ¿adnego ladu.
Dalej - zawarte s¹ informacje o punktach wyjcia z podaniem odleg³oci od najbardziej znanych alpejskich miejscowoci, oraz dane o spotykanych po drodze schroniskach (w czyjej
jest ono gestii, po³o¿enie npm. iloæ miejsc, okres dzia³alnoci,
telefon i adres pocztowy, a nawet nazwisko gospodarza). Na
koñcu czêci wstêpnej danego rozdzia³u znajduje siê wykaz
zagranicznej literatury, któr¹ mo¿na siê podeprzeæ i zasiêgn¹æ bardziej szczegó³owych informacji o terenie, który zamierzamy spenetrowaæ, jak i równie¿ w miarê mo¿liwoci spis
miejscowych instytucji turystycznych, do których mo¿na zwróciæ siê z prob¹ o dodatkowe dane.
Oprócz tego wymieniony jest potrzebny sprzêt. Ta informacja jest szczególnie wa¿na, bowiem niekiedy przechodzi
siê przez lodowce i typowy sprzêt lodowy (czekan, raki) jest
konieczny. Odnonie dróg wspinaczkowych, które s¹ równie¿ proponowane podczas trekkingu wymagany jest rzecz
jasna standardowy zestaw alpinistyczny.
Po opisie trasy, z którego dowiadujemy siê o czasie poszczególnych etapów, oraz sumie podejæ i zejæ (podan¹
w metrach) - mo¿na iæ w Alpy. Nowoci¹ dla polskiego tatrzañskiego turysty jest to, ¿e przewodnik zachêca do korzystania z licznych kolejek linowych, podaj¹c równoczenie
cenê biletu. Dziêki temu mo¿na unikn¹æ wielu ¿mudnych
podejæ liczonych niekiedy w tysi¹cach metrów co wydatnie
skraca czas wejcia na wysokie wierzcho³ki. Chamonix le¿y
zaledwie na wysokoci 1030 m.npm, a wiêkszoæ innych nie
przekracza 1400 m. Drug¹ niew¹tpliwie nowoci¹ jest to, ¿e
po Alpach poruszamy siê czêsto w terenie poza cie¿kami, co
stanowi prawdziw¹ atrakcjê dla skrêpowanego zakazami administracyjnymi polskiego turysty.
Przewodnik zawiera kilka doæ uproszczonych mapek, lecz
dok³adnych informacji topograficznych szukaæ nale¿y w wietnie wydanych mapach alpejskich KOMPASS, dostêpnych na
naszym rynku. Zestawienie arkuszy tych map, wraz z ich
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numeracj¹ umieszczone jest w zbiorczej mapce na koñcu
ksi¹¿ki.
Ponadto w przewodniku umieszczone s¹ 62 rysunki panoram z naniesionymi nañ nazwami, oraz wrysowanymi niektórymi trasami. Rysunki te s¹ w miarê dok³adne, prawdopodobnie przerysowane z fotografii.
Na koñcu ksi¹¿ki, w za³¹cznikach autorzy umiecili wiele
cennych informacji m.in:
- listê 57 wierzcho³ków o wysokoci ponad 4000 m. ze skróconymi informacjami o drogach normalnych.
- standardowy zestaw sprzêtu (dla dróg typowo alpinistycznych).
- oznakowania w terenie (nieco inne ni¿ u nas). Zalecane
jest posiadanie kompasu i altimetru (wysokociomierza). Bardzo cenn¹ umiejêtnoci¹ jest znajomoæ meteorologii i przewidywanie pogody. Zaznajamianie siê z komunikatem meteo
na dzieñ bie¿¹cy przed wyjciem w Alpy jest regu³¹.
- informacje o sposobie poruszania siê po terenie lodowonie¿nym i zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeñstwa. Przypomina siê, ¿e Alpy s¹ górami lodowcowymi nie
tak jak Tatry i tu nie ma ¿artów.
- jak chodziæ po drogach z ubezpieczeniami podobnymi do
naszej Orlej Perci (Via Ferrata)
- bardzo szczegó³owe informacje o bogatych wydawnictwach i literaturze alpejskiej. Dotyczy to tak przewodników
jak i map.
Autorzy zdaj¹c sobie sprawê, ¿e przewodnik mo¿e zawieraæ
doæ ogólne dane, prosz¹ o ewent. sprostowania i dodatkowe
informacje. Te drobne braki s¹ niczym w porównaniu z ogromem pracy w³o¿onym w opracowanie pierwszego polskiego
przewodnika po Alpach.
Cena przewodnika jest przystêpna jak na tego typu pierwsze wydawnictwo w Polsce, bo nie przekracza 100 tys. z³otych.
Andrzej S³ota

WYSOKIE SZCZYTY ALP Tom 1: Czterotysiêczniki
alpejskie.
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Wydawca: At Publications 1993. London. Str. 224, Format 30 x 29 cm, liczne kolorowe fotografie w ró¿nych formatach.
Trudno byæ obiektywnym w ocenie tak wspania³ej pracy
jak¹ s¹ Wysokie Szczyty Alp, samemu z zami³owania namiêtnie fotografuj¹c górskie pejza¿e. Dlatego pozwolê sobie
przytoczyæ wprowadzenie wydawcy umieszczone ju¿ na samym pocz¹tku, bo na wewnêtrznej stronie obwoluty.
Od czasu pierwszego wejcia na Mt. Blanc w 1786 roku
wielkie alpejskie szczyty rzucaj¹ nieodparte wyzwanie dla
¿¹dnych przygód. Wród szeædziesiêciu jeden szczytów przekraczaj¹cych wysokoæ 4000 metrów znajduj¹ siê s³ynne góry
jak: Matterhorn, Jungfrau, Monte Rosa, Weisshorn i Grandes Jorasses.
Historia ich zdobywania (g³ównie w ci¹gu ostatnich stu
lat) tworzy fascynuj¹c¹ opowieæ o poszukiwaniach ludzkoci, aby poznaæ nieznane to fascynuj¹cy okres, który mia³
miejsce w Europie w wirze rewolucji przemys³owej i politycznych przewrotów.
Ukazuje ona dziesi¹tki energicznych ludzi z ró¿nych warstw
spo³ecznych ruszaj¹cych na podbój surowego i gronego wiata niegu, lodu i ska³.
Opisuje równie¿ przemiany spo³eczne zachodz¹ce wród
miejscowych górali, którzy z prostych wieniaków przemienili siê w przewodników górskich o wysokich kwalifikacjach.
Ich pionierskie wspinaczki s¹ obecnie standardowymi drogami wejciowymi pokonywanymi ka¿dego roku przez tysi¹ce pe³nych entuzjazmu mi³oników gór.
Ka¿de wyjcie w góry jest przygod¹ pe³n¹ przypadków i niebezpieczeñstw. W Alpach jest to szczególnie niebezpieczne ze
wzglêdu na niespodziewane zmiany pogody, które mog¹ ca³kowicie zmieniæ charakter dróg czyni¹c naj³atwiejsz¹ z nich
nie do przebycia. Wyprawa alpejska to: nocne podejcie lodowcem, wspinaczka po nie¿nych zboczach, poszarpanych
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ska³ach, eksponowanych lodowych graniach z nawisami nie¿nymi i ostateczna radoæ staniêcia na wierzcho³ku. Droga zejciowa czêstokroæ stwarza wiêksze problemy ni¿ wejcie na
szczyt. Pomimo zmêczenia wymaga pe³nej koncentracji i precyzyjnego wykonywania wszystkich operacji zwi¹zanych ze
wspinaczk¹ w dó³, a¿ do momentu, w którym ostatni lodowiec
zostanie w tyle i wkraczamy do zielonej doliny.
Idea wejcia na wszystkie czterotysiêczniki alpejskie zosta³a zrealizowana przez niemieckiego alpinistê Karla Blodiga, a jego ksi¹¿ka Viertausender der Alpen inspirowa³a ca³e
generacje wspinaczy.
Pierwszym Polakiem, który osi¹gn¹³ wszystkie wierzcho³ki
wszystkich czterotysiêczników alpejskich by³ dr Jerzy Hajdukiewicz.
Idea wejcia na wszystkie alpejskie czterotysiêczniki nie
zestarza³a siê do dnia dzisiejszego a jej zrealizowanie uwa¿ane jest za du¿y wyczyn.
Ksi¹¿ka ta przeznaczona jest g³ównie dla wspinaczy, ale
bêdzie równie fascynuj¹ca i u¿yteczna dla turystów górskich,
narciarzy i wszystkich zainteresowanych Alpami.
Tekst zosta³ urozmaicony anegdotami zaczerpniêtymi z ksi¹¿ek i czasopism, miedzy innymi z wczesnych egzemplarzy Alpine Journal.
Ka¿dy szczyt jest bogato ilustrowany zdjêciami i opisany
oddzielnie z historycznym komentarzem i uwagami dotycz¹cymi obecnie panuj¹cych warunków na popularnych drogach
wspinaczkowych. Omówiono równie¿ mo¿liwoæ zjazdu narciarskiego z poszczególnych wierzcho³ków.
--WYSOKIE SZCZYTY ALP - album? Monografia? Przewodnik?
I pierwsze i drugie i trzecie. Bardzo istotne jest to, ¿e ksi¹¿ka wydana jest po polsku. Dziêki temu treæ zawarta w niniejszej pozycji dotrze do szerszej rzeszy mi³oników spraw
górskim w naszym kraju. Jako ksi¹¿ka w domowej bibliotece
mo¿e stanowiæ uzupe³nienie do innych przewodników po Al-
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pach, które oczywicie ze wzglêdu na ma³y format nie mog¹
zawieraæ zdjêæ. Dodatkowo - w Wysokich Szczytach Alp
obok fotografii znajduj¹ siê diagramy topograficzne z drogami wejcia na wierzcho³ki w postaci naniesionej na nie linii
przerywanej.
Autorami wiêkszoci zdjêæ s¹ dwaj fotograficy: Helmut
Dumler i Willi Paul Burkhardt. Du¿ego formatu pejza¿e Burkhardta s³awne s¹ z dosadnej szczegó³owoci i wietnego
nawietlenia. Ponadto wielk¹ zalet¹ tych fotografii jest mistrzowskie wkomponowanie cz³owieka jako sta³ego, bardzo
wa¿nego elementu alpejskiej panoramy. Obaj fotograficy byli
kiedy wspinaczami i wiedz¹, ¿e cz³owiek potrafi znakomicie
o¿ywiæ surowy, alpejski krajobraz.
Jakoæ techniczna druku jest rewelacyjna. Cena 440 tys,
z³otych konkurowaæ mo¿e z innymi, bardzo drogimi albumami o podobnym charakterze, wydawanymi przez ró¿nych,
zachodnich wydawców, a pojawiaj¹cymi siê coraz czêciej na
naszym rynku ksiêgarskim.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce uka¿¹ siê dalsze czêci tego znakomitego albumu, który znacznie przybli¿y nam
niegdy bardzo odleg³e góry jakimi by³y Alpy.
Andrzej S³ota

PRACE PIENIÑSKIE, Tom 6.

Szczawnica 1994, str. 99, nak³ad 750 egz. Redaktor Ryszard M.Remiszewski. 48 publikacja Orodka Kultury, Turystyki Górskiej PTTk w Pieninach.
Niedawno by³ tom 5, wydany na 100-lecie Oddzia³u Pieniñskiego TT, a ju¿ do naszych r¹k trafi³ tom 6 Prac Pieniñskich
pod Redakcj¹ niestrudzonego Ryszarda M.Remiszewskiego. Na
99 stronach formatu A5 jak¿e bogat¹ zgromadzono treæ! Ka¿dy artyku³ wraz z zgromadzon¹ bibliografi¹ stanowi istotny
przyczynek do dziejów tego piêknego i ciekawego zak¹tka naszej Ojczyzny.
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wiêto Pienin - tu sam Redaktor jeszcze raz podsumowywuje padziernikowe uroczystoci i snuje refleksje.
W kolejnym artykule czytamy o opisach pierwszych XIXwiecznych turystów, odwiedzaj¹cych te strony. Opisuj¹cy s³awi¹ urodê tego zak¹tka Kto raz wst¹pi³ w urocze tych gór
wnêtrze (...) bêdzie za nim têskni³, jakby za ukochan¹ osob¹,
bêdzie pragn¹³ zobaczyæ j¹ raz jeszcze (Bronis³aw Gustawicz).
W³anie Krocienko - reporta¿ Tadeusza Staicha, przedruk z Dziennika Polskiego z 1957 roku, przekazany przez
wdowê po nim, nic nie straci³ na swej aktualnoci. Szczególnie na czasie, gdy zawieci³o zielone wiat³o dla samorz¹dów
lokalnych. Oby tej szansy nie straciæ!
Z tego punktu widzenia równie wa¿ne i aktualne jest Adama Stadnickiego - Przes³anie dla Szczawnicy. Adam Stadnicki - d³ugoletni w³aciciel Szczawnicy, który przyczyni³ siê
do jej rozwoju w okresie miêdzywojennym, napisa³ to przes³anie w 1945 roku po konfiskacie swego maj¹tku, zatroskany o los Szczawnicy - o to, aby dorobek jego dzia³añ i jego
wizja nie zosta³y zaprzepaszczone.
Jak powsta³o Sanktuarium b³. Kingi na Górze Zamkowej
w Pieninach dowiemy siê z artyku³u R.M.Remiszewskiego. Grota zosta³a zbudowana w roku 1904 z inicjatywy Towarzystwa
Tatrzañskiego. Czytelnik dowie siê te¿ o zwi¹zanych z tym k³opotach.
Jak du¿¹ wagê przywi¹zuje redakcja do poprawnoci nazewnictwa wiadcz¹ artyku³y Romana Walewskiego: Wysokie Ska³ki, czy Wysoka? i W³adys³awa Midowicza: O Trzech
Koronach.
Z ka¿dej strony Prac bije troska o oddanie prawdy historycznej. Pieniny i Spisz to tereny pogranicza; trudno nie pisaæ
o problemach z tym zwi¹zanych. Doæ sporo wiemy o czasach
po I Wojnie wiatowej, gdy wiêkszoæ terenów Spisza i Orawy
przypad³a Czechos³owacji. Znacznie mniej, lub zgo³a nic nie
wiemy o okresie bezporednio po ustaniu dzia³añ II Wojny
wiatowej. Warto wiêc przeczytaæ artyku³ Ewy Orlof. Wspó³gra
on z tym, co bezporednio us³yszelimy od pana Leona Rydla,
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który by³ w styczniu br. gociem Oddzia³u Krakowskiego (nota
bene ju¿ jest cz³onkiem).
I znów przedstawione s¹ osoby, które ³¹cz¹ oba narody urodzony na pograniczu (Jurgów) Franciszek Martinczak - lekarz, historyk medycyny, spo³ecznik, autor monografii nt. historii medycyny na Spiszu. Patron £apsz Ni¿nych w. Kwiryn
wiadczy o osadnictwie niemieckim na Spiszu. W Lendaku
dziêki Miechowitom trwa³a polskoæ. Dowiedzia³am siê z kolei,
¿e patron mej ulicy ks. Stanis³aw Konarski odbywa³ nowicjat
w Podoliñcu (ten artyku³ w jêzyku czeskim).
Lektura Prac sk³ania do takich refleksji: - W historii pogranicza przeplata³y siê i przenika³y ze sob¹ ró¿ne w¹tki. Ziemie przechodzi³y z jednych r¹k do drugich, ludnoæ
zamieszkuj¹ca je trwa³a, czêæ z niej przemieszcza³a siê i miesza³a z s¹siadami. A¿ wykszta³ci³y siê granice pañstwowe i ograniczy³y swobodê poruszania siê. Czy nadal winny dzieliæ nas
czy zbli¿aæ?
Ca³y tom wart przeczytania, szczególnie winien zainteresowaæ mi³oników tych stron, których zapewne nie brak.
Barbara Morawska-Nowak

