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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAÑSKIE A
PARKI NARODOWE
Barbara Morawska-Nowak

Referat wyg³oszony na Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej: Polska Turystyka Górska - historia,
wspó³czesnoæ, perspektywy. Konferencja odby³a siê w
Jaszowcu w dniach 12 - 15 maja 1994. Organizatorami
byli: Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury
Fizycznej AWF Katowice, Oddzia³ Akademicki PTT,
Wydzia³ Zdrowia Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach.
Tekst referatu oparty jest na tezach, przyjêtych przez
ZG PTT na posiedzeniu w Obrzycku pod Poznaniem.

Minê³o 120 lat od powstania naszego prekursora -TOWARZYSTWA TATRZAÑSKIEGO. Na wstêpie chcê przypomnieæ,
¿e to pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo górskie przyczyni³o siê z jednej strony do uprzystêpniania gór, z drugiej
strony jako pierwsze podjê³o ideê ich ochrony. Idêê tê praktycznie realizowa³o zanim utworzone zosta³y parki narodowe.

Zadania statutowe i programowe Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego.

Statut obecnego Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
na pierwszym miejscu stanowi (§ 8 pkt.1), ¿e Towarzystwo zrzesza mi³oników gór, oraz dba o ich wysoki poziom wiedzy, kultury i kwalifikacji turystycznych.
Nastêpnie statut mówi, ¿e celem PTT jest ochrona i ratowanie rodowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich... (§ 7 pkt.3), oraz ¿e PTT wspiera wszelkie
dzia³ania na rzecz ochrony górskiego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego ... oraz przeciwdzia³a szkodli-
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wym wp³ywom zmasowanego ruchu wycieczkowego na
stan zasobów przyrody górskiej (§ 8 pkt.10).
W programie czytamy: Cz³owiek przestrzegaj¹cy górskich
praw i stosuj¹cy siê do wynikaj¹cy z nich nakazów, uprawia dzia³alnoæ górsk¹ w sposób najbardziej efektywny,
racjonalny i zarazem bezkolizyjny, zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo, a równoczenie nie zagra¿aj¹cy naturalnym
przyrodzonym wartociom gór. ... Zasady te przywiecaæ
bêd¹ Polskiemu Towarzystwu Tatrzañskiemu, skupiaj¹cemu mi³oników gór, którzy nie chc¹ byæ jedynie konsumentami ich wartoci, pragn¹ natomiast powiêciæ swe
si³y duchowe i fizyczne, oraz swój czas dla dzia³añ zwi¹zanych z górami i dobrze s³u¿¹cym górom.

Sprzecznoæ interesów Towarzystwa i Parków
Narodowych, czyli - gdzie dla Ciebie miejsce
mi³oniku gór.

Parki narodowe zosta³y utworzone w najpiêkniejszych
zak¹tkach naszego kraju, w okolicach chêtnie odwiedzanych przez cz³owieka. S¹ to posuniêcia s³uszne jako jedyny sposób ocalenia przyrody przed napieraj¹c¹ coraz
bardziej cywilizacja i urbanizacja.
W Parkach obowi¹zuj¹ prawa i przepisy narzucaj¹ce
odwiedzaj¹cym je pewne ograniczenia i nakazy, z którymi turyci godz¹ siê. Maj¹ one zapewniæ harmoniê miêdzy otaczaj¹c¹ przyrod¹, a cz³owiekiem. Nale¿y jednak
postawiæ pytanie czy zawsze te ograniczenia s¹ zrozumia³e i logiczne i czy jakiekolwiek postulaty turystów maj¹
byæ a priori odrzucane. Czy czasem nie za du¿o formalistyczno-biurokratycznej postawy ze strony Dyrekcji Parków, a ma³o zdrowego rozs¹dku? Czy nie prowadzi to do
negatywnego postrzegania instytucji parków przez turystów?
Podam kilka przyk³adów z Tatr: dojcie ze schroniska
w Piêciu Stawach na Szpiglasow¹ Prze³êcz wokó³ stawów,
zamiast wprost pod Niedwiadkiem; zakaz wejcia z dol.
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Piêciu Stawów na G³adk¹ Prze³êcz (podczas gdy na mapie
z 1985 r. wrysowano po stronie s³owackiej dojcie od Zaworów, zakaz dojcia drog¹ jezdn¹ do schroniska w Starej Roztoce.
Wydaje siê, ¿e najchêtniej ograniczono by turystykê
w Tatrach do kilku urz¹dzonych tras, na których panowa³oby coraz wiêksze zagêszczenie ruchu.
Chcemy postawiæ pytanie czy cz³owiek nale¿y do przyrody, czy te¿ nale¿y go traktowaæ jako element obcy. Pytaj¹c o cz³owieka mylimy o turycie indywidualnym.
Zgadamy siê, ¿e turystyka masowa sta³a siê wynaturzeniem nie s³u¿¹cym ani cz³owiekowi, ani przyrodzie.
Normalnym d¹¿eniem cz³owieka jest swobodne poruszanie siê w przyrodzie, a zatem i w parku narodowym.
Gdzie znajdzie tê swobodn¹ przestrzeñ? Polskie Towarzystwo Tatrzañskie chce broniæ praw indywidualnego
turysty, mi³onika gór do prze¿ywania ich piêkna w ciszy
i pewnej intymnoci. Wyobramy sobie, jak nieszczêliwy czu³by siê mi³onik ogl¹daj¹cy sw¹ oblubienicê przez
szybkê, lub kratkê, nie mog¹cy jej dotkn¹æ, zbli¿yæ siê do
niej, byæ z ni¹ razem? Ten co naprawdê kocha nie skrzywdzi swej oblubienicy, bêdzie j¹ szanowa³ i broni³. Potrafi
sam sobie dla jej dobra narzuciæ samoograniczenia.
Uwa¿am, ¿e nic by Parkowi Tatrzañskiego nie zaszkodzi³o pozwoliæ na pewn¹ swobodê poruszania siê indywidualnemu turycie, za którego kwalifikacje i morale
mog³oby Towarzystwo porêczyæ. Czy nie móg³by on wejæ
kopczykowanymi perciami na Owcz¹ Prze³êcz, Ni¿ne
Rysy, czy Drog¹ Po G³azach na Miêguszowiecki Szczyt:
wejæ na Cubrynê, a nastêpnie móc zejæ z Hiñczowej
Prze³êczy do Morskiego Oka?
Padnie w tym momencie argument, ¿e przecie¿ TPN pozwoli³ przewodnikom tatrzañskim wodziæ turystów po kilkunastu popularnych drogach taternickich o ni¿szej skali
trudnoci. Za pieni¹dze. Czy zdecydowa³y tu bardziej wzglêdy ochrony przyrody, czy stworzenie przewodnikom mo¿-
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liwoci zarobkowych? Dobrze, ¿e jest taka mo¿liwoæ; winien tak¿e indywidualny turysta wysokogórski mieæ mo¿liwoæ samodzielnego wejcia na tatrzañskie szczyty (co
w rodzaju karty taternika). Wszak monopol przewodników zosta³ ju¿ z³amany na prze³omie wieków.
Towarzystwo nasze wystêpowa³o te¿ o otwarcie granic
w Tatrach i wspólne udostêpnienie pewnych tras przez
oba tatrzañskie parki, co przyczyni³oby siê do rozrodkowania ruchu turystycznego. Mamy nadziejê na urzeczywistnienie siê idei Euroregionu Tatry i realizacjê naszych
postulatów z tym zwi¹zanych.
Proponowanie jedynie marszu w t³umie tam i z powrotem do Morskiego Oka nie mo¿e stanowiæ piêknego programu wysokogórskiej wyprawy po asfalcie - w nieskalanej
przyrodzie rezerwatu cis³ego i dowodzi kompletnej nieznajomoci potrzeb emocjonalnych cz³owieka w górach.
Pojawiaj¹ siê tak¿e dziwne dla nas propozycje:
schroniska górskie ... s³u¿yæ maj¹ jedynie pasantom.
Czy wiêc d³u¿szy program taternicki w jednym regionie jest godny potêpienia? Gdyby jednak kto omieli³
siê pozostaæ na noc, to w schroniskach proponuje siê
karimaty, lub rozk³adane na pod³odze materace, na których pi siê w przyniesionym przez siebie piworze. Tak
zatem przy dwudniowej wycieczce nakaz dodatkowego
obci¹¿enia (dotychczas by³o to spraw¹ wyboru).
A higiena? Czy schroniska nie powinny mieæ odpowiedniego standardu sanitarnego z po¿ytkiem dla otaczaj¹cej przyrody (sprawa likwidacji zanieczyszczeñ).
Tak wiêc optujemy za poszerzeniem mo¿liwoci poruszania siê po górach dla indywidualnych turystów z zachowaniem obecnej bazy schroniskowej z dbaniem o poprawê
jej standardu pod k¹tem zmniejszenia jej uci¹¿liwoci dla
rodowiska.
Skupi³am siê na Tatrach, gdy¿ tu sprzecznoci ujawniaj¹ siê najjaskrawiej, przyk³ady mog³yby siê zapewne
znaleæ i na terenie innych parków górskich.
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Czemu siê w górach sprzeciwiamy
W wielu sprawach zwi¹zanych z ochron¹ gór stanowisko Towarzystwa jest zgodne z intencj¹ Parków. Wiele
razy wystêpowalimy w obronie gór i w obronie stanowisk reprezentowanych przez dyrekcje Parków.
Najbardziej znan¹ spraw¹ jest spór o Kasprowy i wogóle o granice dla masowego narciarstwa zjazdowego. Jest
ono ¿y³¹ z³ota i st¹d chêæ coraz wiêkszego zagospodarowania narciarskiego gór. Tymczasem obudowanie gór
kolejkami, sztuczne ich nie¿enie, wycinki lasów pod
coraz to nowe narciarskie trasy, naruszanie naturalnych
stoków, zw³aszcza ponad górn¹ granic¹ lasu - wszystko
to stanowi zagro¿enie dla gór. Tu zdecydowanie bêdziemy Parki Narodowe popieraæ.
Z drugiej strony nie widzimy szkody dla pozostawienia wiêkszej swobody indywidualnej, górskiej turystyce
narciarskiej, uprawianej przez znaj¹cych warunki zimowe dowiadczonych narciarzy. Jest ich doprawdy niewielu, gdy¿ taka turystyka wymaga sporego wysi³ku
fizycznego i predyspozycji psychicznych. Znów mylê o
Tatrach, przepisy wydaj¹ siê absurdalne.
Uwa¿am za szkodliwe dla gór tzw. nowe sporty, wnosz¹ce nowy element w przyrodê gór (lotniarstwo, rowery
górskie). Zw³aszcza te ostatnie mog¹ stanowiæ zagro¿enie i dla przyrody (obsuwanie siê cie¿ek) i dla turystów
(mo¿liwoæ kolizji).
Poznawanie i zdobywanie gór na w³asnych nogach
wydaje siê najbardziej naturalne.
Jestemy te¿ przeciwni cywilizowaniu gór i budowie
w nich nowych obiektów. W schroniskach nie musi turysta oczekiwaæ rozrywek typu telewizja, czy dyskoteka, dla
nich nie powinien w górach przebywaæ.

Co dalej? Mo¿e wiêksze wspó³dzia³anie?
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Parki narodowe nie powinny istnieæ same dla siebie,
lecz uwzglêdniaæ potrzeby cz³owieka. Aby zrozumieæ siê
wzajemnie nale¿y poznaæ swoje stanowiska i przekonaæ
wzajemnie do nich. Ograniczenia, zakazy i nakazy na nic
siê nie zdadz¹, nawet je¿eli wymusi siê ich egzekwowanie. Pozostawi¹ osad niechêci i wrogoci do instytucji
parków.
Natomiast wiadomy turysta górski sam dostosuje siê
do postulatów ochrony przyrody; sw¹ postaw¹ i przyk³adem bêdzie oddzia³ywa³ na innych. Stanie siê sprzymierzeñcem parków. Niejeden chcia³by sam staæ siê
stra¿nikiem Parku, ale nikt nie kwapi siê skorzystaæ z jego
oferty.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e parki narodowe postrzegaj¹
jako intruzów organizacje turystyczne (PTT, KTG, PTTK,
PZA), chc¹ce z nimi rozmawiaæ o realizacji ochrony przyrody. Tymczasem powinny szerzej uwzglêdniaæ opinie
tych towarzystw.
Prof. Stefan Koz³owski jako Minister Ochrony rodowiska podj¹³ ideê uspo³ecznienia ochrony przyrody, niestety ci¹g³e zmiany rz¹dów nie posuwaj¹ nas do przodu
(nie tylko w tej dziedzinie). Idea ta zbyt powoli dr¹¿y sobie drogê. Dopiero w sierpniu 1993 r. powsta³a np. Spo³eczna Rada Wspó³pracy z Tatrzañskim Parkiem
Narodowym z³o¿ona i z organizacji spo³ecznych i z przedstawicieli samorz¹dów. Niebagatelnym dla nas faktem jest
to, ¿e przewodniczy jej nasz przedstawiciel. Rada podjê³a
ju¿ szereg spornych problemów z myl¹ o ich rozwi¹zaniu. Zaczêto pisaæ o sprawach Parku w specjalnym dodatku do Tygodnika Podhalañskiego. Winno to mieæ du¿e
znaczenie w tworzeniu spo³ecznej wiadomoci na rzecz
ochrony przyrody. Wci¹¿ czeka na realizacjê okr¹g³y stó³
w sprawach turystyki tatrzañskiej.
Barbara Morawska-Nowak
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POLSKIE KOCIO£Y DREWNIANE

Marian Kornecki
Budownictwo drewniane nale¿a³o do nieod³¹cznych elementów historycznego krajobrazu Polski. Jego powszechnoæ,
kszta³t i przemiany wi¹za³y siê z tradycjami etniczno-kulturowymi, obfitymi niegdy zasobami budulca, ³atwoci¹ jego pozyskania i obróbki, oraz z panuj¹cymi stosunkami spo³ecznymi
i ekonomicznymi. W³aciwoci budulca, logika nadanej funkcji i wypracowania konstrukcyjne decydowa³y o uk³adach przestrzennych i formach architektonicznych budowli. W procesie
rozwoju zaznacza³y siê jakby dwie przeciwstawne tendencje:
z jednej strony tradycja odnoszona do czasów zamierzch³ych,
szczególnie trwa³a w stosunkach izolowanych, z drugiej pr¹dy
nowatorskie, oddzia³ywuj¹ce w ró¿nym stopniu i ró¿nym zasiêgu.
Uwagi te odnosz¹ siê tak¿e do kocio³ów, czo³owych dzie³
ciesielstwa, dominant struktur osadniczych w fizycznym i duchowym wymiarze - by³ bowiem Dom Bo¿y orodkiem ¿ycia
religijnego i znakiem wspólnoty kulturowej.
Najstarsze zachowane kocio³y polskie pochodz¹ z XV wieku, Ich kszta³t odpowiada³ wymogom liturgii, a zarazem by³
wynikiem wielowiekowej tradycji, zwi¹zanej z zastosowaniem
odwiecznej konstrukcji zrêbowej. Domniemanych pierwotnych rozwi¹zañ prymitywnych nie znamy - te wi¹tynie najstarsze, które przetrwa³y, to ju¿ dzie³a perfekcyjnego warsztatu
cechowego, typowego dla uniwersalistycznych stosunków
panuj¹cych w Polsce w pónym redniowieczu; przejê³y one
wiele cech panuj¹cego stylu - gotyku.
Od redniowiecza koció³ drewniany w Polsce przetwarza³ siê stopniowo w duchu przemian stylu i upodobañ. Gotyckie tradycje by³y d³ugotrwa³e, natomiast swoistym
fenomenem by³y refleksy innych stylów, zw³aszcza baroku,
niemal nie znane wi¹tyniom drewnianym w innych krajach.
Z czasem w architekturze polskich kocio³ów drewnianych
zaznacza³y siê coraz silniej cechy architektury ludowej, sprzyjaj¹ce utrwalaniu siê swoistych, rodzimych cech. Dawa³y siê
niemniej wyró¿niæ pewne odmiany i grupy regionalne; wi¹¿e
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je jednak specyficzna jednoæ w ró¿noci, wspólnota akcentów polskiej to¿samoci.
Wnêtrza zachowanych kocio³ów drewnianych - to zarazem skarbnice sztuki, od redniowiecza po czasy wspó³czesne. Niegdy kocio³ów drewnianych w Polsce by³o bardzo
du¿o i d³ugo - zw³aszcza na obszarach wiejskich - przewa¿a³y
nad murowanymi. Od dawna zaznaczy³ siê jednak postêpuj¹cy proces ich eliminacji, sprzyja³a temu ograniczona trwa³oæ budulca i podatnoæ na nag³e zniszczenie. Dzi proces
ten ulega gwa³townemu przyspieszeniu, czemu towarzyszy
obojêtnoæ, niewiedza, niedbalstwo, niekiedy z³a wola.
Wszystko wskazuje na to, ¿e minê³y ju¿ czasy, gdy polskie kocio³y drewniane postrzegane by³y w swej artystycznej i malowniczej postaci, zdawa³y siê uosabiaæ polskie tradycje
kulturowe, by³y natchnieniem artystów, ród³em uniesieñ patriotycznych. Nie trzeba bacznej obserwacji by skonstatowaæ,
¿e dzi - sporód tak bardzo przetrzebionych zasobów drewnianych wi¹tyñ - wiêcej ni¿ co trzecia nie pe³ni ju¿ swej funkcji sakralnej, zastêpowana przez nowe budowle, w swej postaci
i inspiracjach architektonicznych w w¹tpliwy sposób przystaj¹ce do to¿samoci polskiego krajobrazu kulturowego. Stary
koció³ czêsto niebawem znika.
Pragniemy z ca³ym przewiadczeniem podkreliæ: polskie
katolickie kocio³y drewniane s¹ unikatem w skali wiatowej. To w³anie na naszych ziemiach wykszta³ci³a siê ich postaæ, w najdalej na zachód wysuniêtej strefie dominacji
s³owiañskiej w swej tradycji konstrukcji zrêbowej. Dalej ku
zachodowi w zabytkach drewnianych wystêpuje konstrukcja
szkieletowa, wykszta³cona w odmiennej ewolucji - od budowli palowych masztowych, s³upowo-ramowych. Z kolei na
wschodzie rysuje siê znamienna bariera kulturowa. Podobne
do naszych zrêbowe kocio³y katolickie na po³udnie od Karpat, to tylko pojedyncze przyk³ady. Tak wiêc - czy siê to komu podoba, czy nie - nasze kocio³y drewniane to najbardziej
polskie zabytki w naszym krêgu kulturowym. Trzeba je za
wszelk¹ cenê zachowaæ, nie zapominaj¹c tak¿e o ich sakralnym charakterze - wi¹tyñ naszych dziadów i ojców.
Marian Kornecki
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Ostatnie tragiczne straty

(przyk³ady z Polski po³udniowej)
05.06.1992 - sp³on¹³ (podpalony) koció³ w Niedwiedziu pod
Gorcami, zbudowany 1695-99, z licznymi cennymi zabytkami sztuki;
05.08.1992 - sp³on¹³ czêciowo (od uderzenia pioruna) koció³ w Ro¿nowicach ko³o Biecza, jeden z cenniejszych przyk³adów drewnianych kocio³ów
barokowych z koñca XVII w. Ugaszony i prowizorycznie nakryty wymaga pilnego remontu ;
26.10.1992 - sp³on¹³ koció³ w £êkawicy ¯ywieckiej, z 1536r.
z wietn¹ polichromi¹ z XVII w. - jeden z cenniejszych zabytków regionu;
27.01.1993- sp³on¹³ koció³ w Miêdzyrzeczu Górnym ko³o
Bielska, z 1522r. - m.in. przepad³ tu wspania³y
tryptyk z XV w;
06.04.1993 - sp³on¹³ koció³ w Sieklówce ko³o Jas³a, z XVIIIXIX w;
16.09.1993 - sp³on¹³ koció³ w Olszówce pod Gorcami, znów
jeden z najcenniejszych, ze znakomitymi malowid³ami ciennymi, dawno ju¿ nie u¿ywany.
(przyczyna...?);
30.01.1994 - sp³on¹³ koció³ w £¹czy ko³o Gliwic, sprzed 1490r.
prawdopodobnie najstarszy koció³ drewniany
na Górnym l¹sku.
W koñcu ubieg³ego roku znikn¹³ koció³ w Wielgiem ko³o
I³¿y, z XVIIw. unicestwiony w zwi¹zku z budow¹ nowej wi¹tyni.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
G³ówna Komisja Ochrony Zabytków Zarz¹du G³ównego
Sekcja Kocio³y Drewniane Oddzia³u Krakowskiego
Dosyæ! Ratujmy polskie kocio³y drewniane!

Z ostatniej chwili !
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W nocy z 2 na 3 padziernika 1994 sp³on¹³ wszystkim dobrze znany, stoj¹cy przy zakopiance, drewniany koció³ek
na Obidowej w Rdzawce. Od ca³kowitego zniszczenia uratowa³ go wóz bojowy Stra¿y Po¿arnej, która wszczê³a natychmiastow¹ akcjê. Koció³ek bêdzie odbudowany! Teraz nale¿y
to co zosta³o zabezpieczyæ przed zim¹. Rozpoczêto zbiórkê
pieniê¿n¹ na ten cel.
Przedstawiciele PTT zainicjowali zbiórkê na ten cel podczas
konferencji na temat: Obecny stan rodowiska i program ekorozwoju Tatr, Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców, która
mia³a miejsce w Zakopanem 18.10.br. Zebrano 2 mln z³.

DOLINA BIA£EJ WODY

Zofia Jab³oñska-Erdmanowa
Jest takie miejsce na ziemi,
gdzie umrzeæ przyjdzie mi ³atwo;
tam wierk i limba, nad nimi
cieg grani w niebie siê gmatwa;
tu las sie koñczy i do nóg
g³azom zielonoæ przypada,
wierk limbê ramieniem wspomóg³,
¿yje i szumi arkada.
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Spod jej lenego podcienia
raz jeszcze uchwyci oko
doliny kres, co skamienia³
w b³êkitnosin¹ wysokoæ
i cie¿ki na skalnym progu
nik³y, stargany kosmyk ich dwoje, odejæ nie mog¹:
jeszcze echa siklawy siê nios¹,
g³osy wszystkiego co ¿y³o
z nimi w godzinach dni tych,
mówi³y góry i mi³oæ,
kadzi³y pod niebo szczyty!
W miejscu jedynym na ziemi,
gdzie szczêcie tak by³o ³atwe,
korzeñ skurczem ramienia
spru³ cie¿kê i pogmatwa³.

Wiersz ten pochodzi z wydanego ostatnio przez Oficynê
Podhalañsk¹ tomiku pt. Stara ciupaga. Autorka ma dzi
przesz³o 97 lat i jest jeszcze w pe³ni si³ twórczych, choæ mo¿e
ju¿ nie fizycznych.
Mi³ym akcentem ostatniego spotkania taterników-seniorów w Morskim Oku (7-9.10.1994) by³ wieczór poezji Zofii
Jab³oñskiej-Erdmanowej zorganizowany przez jej córkê.

Tatry - jedyne góry w wiecie
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Marian Maurizio - Abramowicz
Góry od zarania ludzkoci wywiera³y na cz³owieka urzekaj¹cy wp³yw, któremu z nieprzemo¿onej ciekawoci zawsze
ulega³. Poznanie nieznanego le¿y g³êboko zakorzenione w ludzkiej psychice, a tak¿e chêæ szukania cennych kruszców i drogich kamieni, chêæ wzbogacenia siê przy jednoczesnym
prze¿yciu przygody! Ale prócz pobudek materialnych niema³¹ rolê odgrywa strona psychiczna, emocjonalna, pobudzona
niezwyk³ym krajobrazem górskim.
Góry tej samej formacji geologicznej i utworzone z tego
samego materia³u np. granit, podlegaj¹ce wydawa³oby siê tym samym czynnikom erozji i do tego w takim samym klimacie - powinny byæ do siebie bliniaczo podobne w kszta³cie
szczytów, turni, ska³, oraz w kolorycie. A jednak tak nie jest.
Ró¿nice bywaj¹ ogromne. Zale¿ne s¹ w du¿ej mierze od wielkoci masywu górskiego. Wemy dla przyk³adu choæby zestawienie Himalajów z Alpami, czy Pirenejami, nie mówi¹c
ju¿ o mniejszych formacjach jak niektóre ³añcuchy górskie
Hiszpanii (Gredos, Sierra do Guaderrama etc.), no i nasze
Tatry.
Pod wzglêdem rzeby mo¿na by wiêc porównywaæ góry
podobnej wielkoci, których rzeba ska³ i turni bêdzie podobna. Takie porównanie nasuwa mi dla Tatr w³anie hiszpañska Sierra do Gredos. Formacja geologiczna, trzon granitowy,
kszta³ty ska³ i turni, w wy¿szych partiach doliny skalne i jeziora-stawy polodowcowe, bardzo podobne.
A jednak granit tatrzañski ró¿ni siê od normalnego granitu
w formacjach geologicznych innych gór i otrzyma³ nazwê tatryt, nadan¹ mu przez prof. M.Turnau - Morawsk¹ i prof.
Juliusza Tokarskiego, znanych naukowców-petrografów. Odrêbnoæ zasadza siê na sk³adzie mineralogicznym granitu tatrzañskiego, zawiera on mniej ortoklazu. co w konsekwencji
wyra¿a siê specyficznym kolorem granitu tatrzañskiego. Gredos i Tatry wysokoci¹ szczytów s¹ mniej wiêcej tego samego
rzêdu (ok.2600 m.), rolinnoæ podobna, bo i klimat podobny,
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a tak¿e d³ugoæ ³añcucha, która wynosi 75 km ze wschodu na
zachód. koloryt tych dwóch ³añcuchów górskich jest ró¿ny tak
w ca³oci, jak i we fragmentach dolin, czy te¿ stawów i czêci
zalesionych. Przypuszczalnie nale¿y to przypisaæ natê¿eniu
wiat³a s³onecznego, które jak wiadomo w Hiszpanii jest o wiele janiejsze, k¹t padania promieni jest wiêkszy, co siê miêdzy
innymi objawia w braku zmierzchu. Gdy s³oñce zapadnie za
horyzont - w pó³ godziny potem jest ciemno. Nie ma w Hiszpanii szarej godziny, zmierzch trwa króciutko, kilkanacie minut zaledwie, rozgraniczenia wiat³a i cienia s¹ ostre, nie ma
pó³-cieni przed³u¿aj¹cych i nadaj¹cych w krajach pó³nocy, jak
i w Polsce nastrój zmierzchom jesiennym.
Góry pod ka¿d¹ szerokoci¹ geograficzn¹ maj¹ jeden wspólny element, które je ³¹czy. Jest nim woda. Wystêpuje w górach w ró¿nych postaciach - jezior, potoków, rzek siklaw,
deszczu i mgie³. Ta ró¿norodnoæ wody w górach ³¹cznie z temperatur¹ wytwarza swoisty mikroklimat, inny w dolinach regli, inny w skalistych dolinach stawów, jeszcze inny w dolinach
szeroko p³yn¹cych rzek. Charakterystyk¹ ka¿dego z tych mikroklimatów jest zapach!
Nale¿y tu przypomnieæ, ¿e wêch jest naszym najsubtelniejszym zmys³em pamiêci. Niczego nie pamiêta siê tak trwale i tak wyranie, ostro - jak zapachu.
Tatry maj¹ swój zapach wielce zró¿nicowany, zale¿nie od
miejsca. Inaczej wiêc pachnie las na Poroñcu, a inaczej na Filipkach, jeszcze inaczej w Ciemnosmreczynach (pisownia autora). £opuchy w Dolinie Bia³ego rosn¹ce tu¿ przy potoku maj¹
gorzki zapach wilgotnej zieleni i goryczek - nigdzie indziej nie
spotykany! Wilgotne ska³y pó³nocno-wschodniej ciany Kocielca pachn¹ kwanym mchem (trudno mi sprecyzowaæ ten
zapach, ale po latach ci¹gle mam go wyranie zapamiêtany),
a tê wspinaczkê zrobi³em chyba w 1927 (!) - nie pamiêtam dok³adnie.
Woda w Czarnym Stawie pod Kocielcem inaczej pachnie
ni¿ Morskie Oko, a Du¿y Staw w 5-ciu Stawach jeszcze ina-
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czej ni¿ G¹sienicowe Stawki pod winic¹. Jedne stawy maj¹
zapach ciep³y, a inne zgo³a zimny!
Pozna³em kilka stawów w hiszpañskich górach, jak np.
Gredos, Sierra do Guadarrama; w Pirenejach: Lagos de San
Mauricio etc. i nigdzie nie by³o zapachu choæby podobnego
do tatrzañskich wód.
W piêkny, s³oneczny dzieñ letni, ziemia i nagrzane s³oñcem wanty porozrzucane po Hali G¹sienicowej, wydzielaj¹
ostry zapach porostów pomieszany z gor¹cym granitem. Kiedy indziej - gdy sucha mg³a zacieli Halê - powonienie dra¿ni
subtelny smak zió³ i traw. Przy mokrej mgle zapach kinie,
kwanieje, przewa¿a w nim wilgotna próchnica ziemi, zw³aszcza w bliskoci lasu.
Takich zapachów poza Tatrami nigdzie nie spotka³em. Te
hiszpañskie góry, które znam pachn¹ oczywicie swoim specyficznym zapachem, ale kompletnie innej barwy, smaku jakby s³odkawego, o ile to wogóle mo¿na okreliæ s³owami! Aby
zanalizowaæ zapach i zapamiêtaæ go trzeba go pow¹chaæ! Innej rady nie ma.
W Alpach np. w wy¿szych partiach ponad granic¹ smreka
nie ma tego zapachu, zapachu igliwia kosówki, który mo¿naby
okreliæ jako leny - z tej prostej przyczyny, ¿e w Alpach kosówka nie ronie! Porosty, glony, mikroskopijne grzybki wszystkie one posiadaj¹ swe charakterystyczne zapachy. ¯eby
daæ wymowny przyk³ad takiego rozpoznania, po zapachu
grzybów paso¿ytniczych na uprawach rolnych - przytoczê
dwa z nich, identyczne w wygl¹dzie i formie usychania lici na
ziemniakach i pomidorach: jeden to - Phythoptora infestans mildiu; drugi: Oidium (nie wiem jak po polsku, oidio po hiszpañsku). Aby je rozró¿niæ nale¿y rozgnieæ w palcach kawa³ek
uschniêtego licia z odrobin¹ zielonego i pow¹chaæ. Mildiu
pachnie wyranie rybami, sardynkami, oidio - pleni¹. Mildiu
zwalcza siê ciecz¹ bordosk¹, a oidio siark¹. W tym wypadku
wêch rolnika zastêpuje bez pud³a analizê laboratoryjn¹.
Jak widzimy Przyroda wyposa¿y³a i obdarzy³a swoje twory
szczodrobliw¹ rêk¹, prawie ¿e rozrzutnie w charakterystyki
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cile okrelone, po których bez b³êdu mo¿na je zindentyfikowaæ.
Cz³owiek bior¹c asumpt z przyrody sfabrykowa³ subtelne
perfumy o znanych i cenionych zapachach, dla podkrelenie
i uwydatnienia charakterystycznych cech swej osoby, w czym
oczywicie celuj¹ kobiety.
Najwa¿niejsz¹ i najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ Tatr
jest szczególny ich zapach.
Marian Maurizio-Abramowicz
Barcelona, wrzesieñ 1990

Do Czytelników

Wo³anie jest pierwszym periodycznym wydawnictwem odnowionego PTT. Niestety, po 8 latach istnienia i ukazaniu siê
16 numerów, mo¿e powstaæ koniecznoæ wstrzymania wydawnictwa w roku 1995.
Powód jest prozaiczny - brak pieniêdzy - poniewa¿ wiêkszoæ Cz³onków Oddzia³u zalega uporczywie ze sk³adkami.
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