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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
Zakazane cie¿ki
Andrzej S³ota
Od zarania ludzkoci, czyli krótko mówi¹c od Adama i Ewy s³owo zakazane przyci¹ga i kusi swym
magicznym brzmieniem. Cz³owiek zwyk³ siêgaæ po
ten zakazany owoc, po pierwsze dlatego, ¿e takim on by³. Dopiero potem docieka³ - dlaczego jest
zakazany.
Jednym z zadañ Towarzystwa Tatrzañskiego jest ochrona
przyrody, a co za tym idzie przestrzeganie przepisów i stosowanie siê do zaleceñ dyrekcji parków narodowych. Jednak
zagadnienie chodzenia po zakazanych cie¿kach wielu spêdza sen z powiek. Choæ góry (jak i ca³y wiat) stworzy³ Pan
Bóg i On to sprawuje w³adzê nad tym pado³em - to wród
ludzi obowi¹zuj¹ inne uk³ady.
Nie przepadamy za w³adz¹. Lecz nie nale¿y zapominaæ, ¿e
na tym wiecie to w³adza rz¹dzi cz³owiekiem. Nie wszyscy chc¹
siê pogodziæ ze starym sloganem - kto ma w³adzê - ten ma
prawo.
Wiêkszoæ przepisów reguluj¹cych poruszanie po parkach
narodowych powsta³a w epoce turystyki masowej i tyczy³a
ogólnie mówi¹c turystycznej gawiedzi, zdolnej ka¿dy przepiêkny zak¹tek tego kraju zamieniæ w udeptane klepisko pokryte
stert¹ mieci. Towarzystwo Tatrzañskie, skupiaj¹ce w swych
szeregach wielu s³awnych ludzi, którzy zawsze doceniali piêkno górskiej przyrody powsta³o jako organizacja e l i t a r n a
wiele lat wczeniej ni¿ te przepisy. Stawianie cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego w jednym szeregu z turystyczn¹ gawiedzi¹ jest sporym nietaktem. Ci, co naprawdê kochaj¹ góry,
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potrafi¹ poruszaæ siê po nich nie pozostawiaj¹c za sob¹ ¿adnych ladów, wiadcz¹cych o naruszeniu przyrody.
Idziesz w góry. Dla wiêkszoci z nas jest to oczywiste. Wiadomo równie¿, ¿e pewne rejony gór s¹ po prostu niedostêpne, nie wolno nam chodziæ tam gdzie bymy chcieli.
Sk¹d siê bierze chêæ chodzenia po zakazanych cie¿kach?
Trzeba by zacz¹æ od genezy chodzenia po górskich cie¿kach wogóle. Ka¿dy ma swoj¹, czêsto inn¹ cie¿kê któr¹
wszed³ w góry, dlatego z tym chodzeniem ró¿nie bywa.
Jedni w góry s¹ wprowadzani. Ci - to s¹ szczêliwcy. Maj¹
nauczyciela, który objania im wszystko, t³umaczy, czasem
co wspomni o swych dawnych i zamierzch³ych ju¿ czasach.
A i sam nauczyciel jest te¿ zadowolony, ¿e komu przekazuje
swe dowiadczenie i wiedzê.
Lecz wielu z nas samemu uczy siê gór. Czêsto w letni, pogodny dzieñ kto samotnie wybierze siê na wycieczkê. Po takiej
wycieczce wracasz do domu pe³en wra¿eñ, które by³y ci obce do
tej pory. Tak siê jako do tej pory sk³ada³o, ¿e wiat gór istnia³
poza Tob¹. Co gdzie czyta³e w prasie, o górskiej tragedii, lub
zdobyciu jakiego egzotycznego wierzcho³ka w Górach wiata,
lecz to wszystko odbywa³o siê jakby poza Tob¹.
Je¿eli Twoja wycieczka by³a udana - starasz za wszelk¹
cenê zdobyæ jakie informacje o górach, w których by³e Po
Raz Pierwszy.
...cie¿ka w Góry realizuje siê przewa¿nie w trzech etapach
- po raz pierwszy, po raz drugi i kolejny, oraz - po raz ostatni.

Kopalni¹ wiedzy najczêciej jest przewodnik po tym rejonie.
Kupujesz wiêc przewodnik i czytasz. Mog³a (równie¿ i przez
przypadek) wpaæ Ci w rêce jaka ksi¹¿ka górska. Ksi¹¿ek
o górach jest bez liku. Z tej przebogatej górskiej literatury dowiadujesz siê o jakiej wyprawie, lub czytasz górskie wspomnienia, które kto spisa³. Ksi¹¿ka podoba Ci siê, id¹c wiêc
dalej tym samym ladem zachodzisz do ksiêgarni, antykwariatu, lub choæby biblioteki. O Bo¿e - ile¿ tu ksi¹¿ek o górach! Po³ykasz jedn¹, za druga, a¿ dostajesz wypieków.
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Czytasz o dawnych czasach, opisanych przez pierwszych turystów-pionierów, o dawnym Zakopanem, o ludziach, którzy
w zamierzch³ych czasach przez Zakopane siê przewinêli. Z tym
wszystkim stykasz siê po raz pierwszy, wszystko to dla Ciebie
jest nowe. Po zanurzeniu siê w ten wiat dawnych wspomnieñ
wiesz ju¿ co bêdziesz robi³. Chodzi³ w góry. Ziarno zosta³o zasiane.
I sta³o siê. Przygotowany lepiej, lub gorzej idziesz w góry.
P o R a z D r u g i . Pocz¹tkowo chodzisz po znakowanych
cie¿kach, w których opis przezorny autor przewodnika wplót³
jakie wydarzenia sprzed lat. Bêd¹c w tych miejscach próbujesz odczuæ to samo co postacie sprzed ponad pó³wiecza, które na sta³e wros³y w górski krajobraz. Miejsca te nosz¹ niekiedy
nazwiska tych s³awnych ludzi.
I tak chodz¹c z kupionym w ksiêgarni przewodnikiem i map¹
poznajesz góry, które prawie zupe³nie nie znane, s¹ dla Ciebie
z ka¿dym krokiem coraz to bli¿sze.
Potem powoli zaczynasz w domu sam gromadziæ literaturê
górsk¹, dziêki której stykasz siê z nazwami, które nie pojawiaj¹ siê w przewodniku przy opisie tras. Zawory, Pyszna
Dolina, G³adka Prze³êcz i wiele, wiele innych.
Z dawnych, górskich wspomnieñ dowiadujesz siê o przechodzeniu przez prze³êcze, lub szczyty w miejscach, którymi
dzi ju¿ siê nie chodzi. Ponadto zaczynasz dok³adnie studiowaæ mapê i stwierdzasz, ¿e teren, teren przez który nie przebiega ¿adna znakowana cie¿ka, ¿aden znakowany szlak, jest
doæ spory. Znaczna czêæ Twoich gór jest zamkniêta, wy³¹czona z ruchu turystycznego i niedostêpna, mimo ¿e na mapach (szczególnie na starszych wydaniach) s¹ w tych
miejscach pozaznaczane cie¿ki, zewsz¹d zreszt¹ doskonale
widoczne. Podczas kolejnych wyjazdów przemierzasz swe góry
i poznajesz je coraz bardziej. Na trasie, tu i ówdzie trafiasz na
umieszczone tablice z napisem - Przejcie wzbronione!
Co jest! cie¿ka za tablic¹ jest zupe³nie wyrana. Jakby
stale ni¹ chodzono. Ci¹gnie ciê jak wilka do lasu i nie wiesz
co robiæ. Stajesz przed dylematem - iæ, czy nie iæ? Jeszcze
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tam nie by³e. Jeszcze czego nie widzia³e w Twych Górach.
Pokusa jest silna. No có¿. Raz kozie mieræ!
By byæ w jakim stopniu usprawiedliwiony wybierasz cie¿kê, która na Twej mapie jest wprawdzie znakowana kolorem,
lecz ju¿ z poprzednich pobytów w tym miejscu wiesz, ¿e szlak
ów zosta³ w³anie zamkniêty.
Wzed³e w zakazany teren. Zerwa³e swój pierwszy zakazany owoc. Pachnie przygod¹, ten zapach ma swój urok. Wyczuwasz go ca³ym sob¹. Nastêpnym razem wycieczkê
planujesz tak, by niejako specjalnie, dla skrótu wejæ na teren podobny.
Znów uszczkn¹³e co dla siebie. Ju¿ wiesz, jak to smakuje. Przebieg³e ju¿ tyle cie¿ek, lecz w wielu miejscach jeszcze
nie by³e. Wiesz o tym, dlatego szukasz czego jeszcze mocniejszego. Rzut oka na mapê i znalaz³e. Olbrzymi teren, obwiedziony cienk¹, zielon¹, kreskowan¹ lini¹ i obwarowany
zakazem:

Rezerwat cis³y Wstêp surowo wzbroniony

Je¿eli jeste zwyk³ym turyst¹ i zawodowo nie zajmujesz siê
botanik¹, geografi¹, geologi¹, lub inn¹ nauk¹ cis³¹ - nie masz
¿adnych szans na uzyskanie w Dyrekcji Parku zezwolenia, by
wejæ na ów teren zamkniêty. Lecz co Ciê ci¹gnie do tych
miejsc. Pokusa nie do odparcia. Podczas pobytów w górach, ze
schroniskowych rozmów dowiadujesz siê o porach dnia i miejscach, w których natkn¹æ siê mo¿na na stra¿nika przyrody.
Dlatego którego dnia wstajesz doæ wczenie rano, o wiele wczeniej ni¿ zazwyczaj i pakujesz plecak. Chy³kiem przemykasz pomiêdzy drzewami, ¿eby kto Ciê nie zobaczy³ i nie
z³apa³. Jeste na bakier z przepisami, lecz dla uspokojenia
sumienia do portfela wk³adasz pokany banknot - to na wszelki wypadek. Stra¿nik przyrody, lub pracownik parku, który
ciê byæ mo¿e spotka ma obowi¹zek i na pewno wlepi Ci mandat. No có¿ - zap³aæ bez szemrania - z³ama³e przecie¿ zakaz,
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choæ zachowujesz siê najdelikatniej jak tylko potrafisz, z ca³ym szacunkiem dla szczególnie chronionego miejsca.
No - jeste ju¿ daleko, niebezpieczeñstwo chyba minê³o.
Poruszasz siê po rezerwacie cis³ym. Przemierzasz dawne, stare szlaki turystyczne. S¹ ju¿ prawie niewidoczne, zaniedbane
i czêciowo zaros³e. Kto je kiedy zbudowa³, lub po prostu
wydepta³. Dawno po nich nie chodzono. Wymagaj¹ naprawy.
W niektórych miejscach tkwi¹ jeszcze pordzewia³e resztki klamer, lub kawa³ek starego ³añcucha. Czasami masz ochotê naprawiæ rozmyt¹ cie¿kê, lecz nie, niech ten krzywo po³o¿ony
kamieñ, na którym ledwo co utrzyma³e równowagê le¿y tak
jak teraz. Tak go byæ mo¿e przesunê³a lawina w zimie, albo
wiosenne roztopy, lub ulewa. Niech pozostanie w tym samym
miejscu. To natura, matka natura w ten sposób siê o niego
upomina. Dlatego krzywo le¿y. Nie szkodzi. Tu jest rezerwat,
tu przyroda sama postanowi³a jak ma byæ. Cz³owiek te¿ jest
czêci¹ tej przyrody, lecz niekiedy wbrew zdrowemu rozs¹dkowi robi jej na przekór. Niszczy, mieci i zak³óca spokój.
I znów o¿ywaj¹ wspomnienia z ksi¹¿kowych kart. St¹pasz
przecie¿ po terenie, którego opis znasz z literatury.
[...] T rzeba r oz³o¿yæ star¹ mapê, rysowan¹ przez
Zwoliñskiego i drukowan¹ w Wiedniu u Freytaga i Berndta,
¿eby odczytaæ nazwê Dolina Zuberska; ¿eby zobaczyæ
Pyszn¹, us³yszeæ g³osy wype³niaj¹ce schronisko, trzeba
przymkn¹æ oczy, umiechn¹æ siê do przesz³oci[...]*

Znów odbywasz kolejn¹ podró¿ w czasie. Czujesz siê jak
odkrywca, choæ to co widzisz ju¿ zosta³o dawno przecie¿ odkryte. Odkryte, a potem zamkniête.
Zauroczony jeste tym wszystkim co ciê woko³o otacza.
W Twych górach, w sezonie, na uczêszczanych szlakach, jest
nader t³oczno. Ten t³um, zgie³k przed ka¿dym schroniskiem jest
mêcz¹cy. Gwar, pe³no ludzi. A tu, w rezerwacie - cisza i spokój.
Ta cisza - brzmi jak muzyka. Ca³a ta ha³aliwa otoczka turystyki pozosta³a daleko.
* Stanis³aw Zieliñski - W stronê Pysznej
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Jeste sam. Tylko Ty i Góry. Idziesz powoli, bo po co siê
spieszyæ? Przebywasz w tak cudownym miejscu, ¿e ¿al bêdzie wracaæ. Niczym okrêt p³yniesz po polanach, wród wysokich traw. Ledwo ciê widaæ.
Wêdruj¹c po rezerwacie spotkaæ mo¿esz zwierzêta, które na
pozosta³ym obszarze unikaj¹ cz³owieka. Czêsto z lenej gêstwiny, wród olbrzymich jode³ i wierków wy³oniæ mo¿e siê jeleñ,
król dawnej puszczy. Popatrzy na Ciebie i zadzwoniwszy sw¹
szerok¹ koron¹ o ga³êzie oddali siê majestatycznie. Nim zniknie wród drzew - zaryczy jeszcze swym dononym basem, jakby
chcia³ Ci przypomnieæ, ¿e to jest jego teren. On tu jest panem,
ty - tylko intruzem. Czasami te¿ natkniesz siê na resztki jakiego sza³asu, lub starej chaty, w której nocowano. Nie uprz¹tniêto starych zbutwia³ych resztek. Tu, w rezerwacie,
pozostawiono to przyrodzie.
Wy¿ej - pod prze³êcz¹, wchodzisz do kot³a. Kocio³ jak ka¿dy - g³êboki, otoczony skalnym olbrzymami. Lecz nagle co to?
- wygrzebane w ziemi jamy. To przez przypadek wszed³e do
wistaczego królestwa. Stajesz zdumiony. wistak - zwierzê
p³ochliwie. Nie ka¿dy ma okazjê ujrzeæ go na w³asne oczy.
Têpione kiedy dla leczniczego sad³a kry³y siê przed cz³owiekiem. Dobrze, ¿e s¹ pod cis³¹ ochron¹. S¹ jakby reliktem
dawnej epoki.
Tu - wistaki nie uciekaj¹. Tu - nikt na nie nie poluje. Jest
ich tak wiele, ¿e czujesz siê jak na podwórku wród biegaj¹cych kurcz¹t. Siadasz wiêc i patrzysz. I na wistaki i na wszystko dooko³a. Jeste zachwycony przyrod¹, czujesz, jakby sam
wrasta³ korzeniami w te Cudowne Góry. Chcia³by, aby to
tak trwa³o jaki czas. Chciwie, niczym narkotyk wch³aniasz
w siebie wszystko co Ciê w tym tak cudownym miejscu jakim
jest rezerwat otacza.
Po powrocie jaki czas jeste jeszcze tam. Wspania³y wiat
gór, w którym odkrywasz stale co nowego ci¹gle stoi Ci przed
oczami. Wspomnienia przenosz¹ Ciê w ten wiat, który jak¿e
ró¿ni siê od codziennej nêdzy ¿ywota. Po pewnym czasie dochodzisz do wniosku, ¿e Twe dni, w których walczysz o byt, to
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okresy pomiêdzy jednym, a drugim wyjazdem w góry. Masz tê
nadziejê, ¿e ostatni wyjazd w Twoje Góry jest jeszcze daleko.
Idziesz w góry. Idziesz by zobaczyæ to, co jeszcze z dzikiej
przyrody zosta³o. Idziesz w góry, by daæ siê ponieæ i jeszcze
raz skosztowaæ tego zakazanego owocu, który zerwa³e. Czasami celowo.
Idziesz w góry by potem innym
opowiedzieæ swe prze¿ycia o tej
cudownej krainie, gdzie cz³owiek
nie st¹pa, gdzie wszystko jest tak
jak kiedy stworzy³ Bóg.
I niech tak zostanie, niech zostanie dla tych, którzy przyjd¹
tu po Tobie i tak samo stopi¹ siê
z przyrod¹, której czêci¹ i Ty jeste.
Andrzej S³ota

SPORTY PRZESTRZENNE I OCHRONA
PRZYRODY
Maciej Mischke

Dochodz¹ nas sygna³y z Deutcher Alpenverein: Odwrót
od nakazowej ochrony przyrody (G.Fritztuhm - Neue Zûrcher
Zeitung - Alpinismus - 1994.06.09). Otó¿ DAV pracuje nad
programem, który wychodzi ze stwierdzenia, ¿e co najmniej
od XIV wieku Alpy nie s¹ ju¿ N a t u r l a n d s c h a f t  lecz
K u l t u r l a n d s c h a f t , krajobrazem, w którym decyduj¹ce
by³y ma³e formy u¿ytkowania. Zatem by zachowaæ góry tak,
jak je znamy i kochamy nale¿y prowadziæ przemylan¹ gospodarkê, nastawion¹ na d³ugowieczne u¿ytkowanie. Ta potrzeba staje siê coraz bardziej widoczna dzisiaj, kiedy
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gospodarka ludzka wycofuje siê z gór. Tam gdzie przyroda
górska jest pozostawiona sama sobie, nie wracaj¹ warunki
idealne lecz jaki obraz zaniedbania.
St¹d program DAV opiera siê na zasadzie: wychodz¹c z za³o¿enia jednoci ekologii i ekonomii - stworzyæ ochronne formy u¿ytkowania. Winny one z jednej strony zapobiegaæ
intensyfikowaniu u¿ytkowania. Z drugiej za strony nie hamowaæ zagospodarowania, bo mo¿e to w pierwszym rzêdzie
uderzyæ w interesy mieszkañców gór, ale nastêpnie ma z³e nastêpstwa ekologiczne wskutek erozji terenu.
Program DAV stanowi wiêc rewolucjê w dotychczasowych
pogl¹dach na ochronê przyrody, uwzglêdniaj¹c ¿e w górach
istniej¹ oprócz rolin i zwierz¹t - tak¿e ludzie.
Konflikt miêdzy ochroniarzami, a cz³owiekiem nie wystêpuje tak jaskrawo w Alpach, gdzie turysta mo¿e poruszaæ siê
swobodnie i stosowaæ czynn¹ ochronê przyrody. Natomiast
ofiar¹ policyjnych metod ochrony padaj¹ wspinacze ska³kowi. Jak podaje E. Rohtgang - DAV - Landesverband Nordhein
- Westfalen - w bardzo wielu regionach wprowadzono zakaz
wspinania. W innych okolicach, DAV który liczy 560 tysiêcy
cz³onków walczy o kompromisowy dostêp do ska³. W niektórych czêciach Niemiec wspinacze ratuj¹ siê poprzez dzier¿awê terenów ska³kowych. Mimo wszystko DAV ma nadziejê na
pomylne rozwi¹zanie problemu wed³ug formu³y Josefa Klennera: wspinanie i ochrona przyrody.
W Monachium odby³o siê 29 kwietnia 1994 Sympozjum
Kuratorium Sport i Przyroda z udzia³em przedstawicieli parlamentu i DAV. Wynikiem sympozjum jest Deklaracja Monachijska, w której czytamy m.in. (pkt.3) :
[...]Zakazy uprawiania poszczególnych rodzajów sportu,
np. zamykanie dostêpu do ska³ek wspinaczkowych czy
akwenów, niewpuszczanie lotniarzy w przestrzeñ
powietrzn¹, czy niemo¿noæ korzystania z rowerów
górskich, odmawianie wstêpu do lasów - nie odci¹¿¹
przyrody w znacz¹cy sposób. Powoduj¹ one natomiast,
¿e ludzie dobrej woli czuj¹ siê pokrzywdzeni, wyw³aszczeni
i straceni dla ochrony przyrody.
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Fatra

I dalej w punkcie 4:
[...]Dzia³acze ochrony przyrody i sportów przestrzennych
musz¹ siê ³¹czyæ, je¿eli chc¹ co osi¹gn¹æ[...].

za Marlies Schurz podkrela:
[...]Wspinacze poznaj¹ coraz to lepiej przyrodê, w której
poruszaj¹ siê. Czy to chodzi o ska³ki pogórza, czy szczyty
alpejskie, czy góry najwy¿sze. Wielu rozumie kiedy i gdzie
winien cz³owiek pozostawiæ przyrodê samej sobie[...].

W Polsce zaczynaj¹ podnosiæ siê g³osy w obronie praw ludzi
gór. Miesiêcznik Góry i Alpinizm Nr. 9/94 z wrzenia 1994 r.
- Wroc³aw, przynosi szereg informacji ze wiata i z kraju.
W jednoci si³a (str. 16) - informuje, ¿e wspinacze w USA,
podobnie zreszt¹ jak w innych krajach przeladowani s¹ przez
ró¿nych nawiedzonych osobników i instytucje... Amerykanie...
powo³ali... organizacjê... (która) dzia³a na zasadach wykupu
ska³...
Jerzy Kolankowski (str. 23) pisze, ¿e:
[...] ¯adne uzgodnienia z Karkonoskim Parkiem Narodowym
- jak dot¹d - zim¹ nie s¹ potrzebne. Nie nale¿y stwarzaæ
precedensów, gdy¿ turystyka górska, nawet indywidualna,
natrafia na nowe, wcale nie ma³e przeszkody[...].

Numer 11/94 Góry i Alpinizm na str. 12 umieszcza artykulik Zielona plaga:
[...] W tym roku wspinaczy gnêbi³y dwie plagi, plaga
deszczu i plaga zielonych... ta druga jest ca³kiem nowym
zjawiskiem... Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e z upodobaniem
przeladuje w³anie wspinaczy...

Mowa tu o stra¿nikach przyrody.

Od Redakcji: Zainteresowanych zagadnieniem wspinanie,
a ochrona przyrody odsy³amy do artyku³u Piotra Korczaka
Kto niszczy ska³ê, zamieszczonego w Taterniczku, z roku
1984, zeszyt 1, w którym to autor przedstawi³, zupe³nie odmienne ujêcie ochrony przyrody w terenie ska³kowym.
Maciej Mischke
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Andrzej S³ota

Fatra - jak¿e piêkne góry. Moja przygoda z Fatr¹ zaczê³a
siê stosunkowo niedawno i trwa jeszcze. Jeszcze siê nie skoñczy³a, jeszcze jest na Fatrze co do odkrycia, jeszcze s¹ miejsca, w których nie by³em. A zaczê³o siê od którego z wielu
wakacyjnych wyjazdów w góry.
Przebywaj¹c w Beskidzie ¯ywieckim i bêd¹c na wycieczce
z Przegibka na Wielk¹ Raczê - na moment (by³ to dzieñ nieszczególnej pogody) ods³oni³y siê w kierunku po³udniowowschodnim jakie góry. Pocz¹tkowo myla³em, ¿e to Tatry,
bowiem ostra, skalista grañ wygl¹da³a doæ gronie. Lecz ów
niezidentyfikowany masyw znajdowa³ siê raczej na po³udnie.
Tatry powinny byæ - bardziej na wschód. Poniewa¿ nie posiada³em mapy terenów s¹siaduj¹cych od po³udnia z workiem
raczañskim - nie wiedzia³em co to te¿ mo¿e byæ. Niepocieszony wróci³em do domu i tu w przewodniku Krygowskiego po
Beskidach odnalaz³em jedyn¹, interesuj¹c¹ mnie panoramê
- Ma³a Fatra - widok z Abramowa.
Co to za Ma³a Fatra? Co to za góry? W dalszym ci¹gu by³a to
dla mnie wielka niewiadoma. Na naszym rynku nie by³o wówczas bowiem ¿adnych wydawnictw o s³owackich górach, poza
nielicznymi, lecz wy³¹cznie tatrzañskimi albumami, dostêpnymi w antykwariatach. Dopiero po roku 1990 wraz z pojawieniem siê map s³owackich dowiedzia³em siê nieco wiêcej o Ma³ej
Fatrze.
W roku 1992, podczas pobytu na M³adej Horze u Józka
Michlika, po gronej burzy wybralimy siê w góry, w zasadzie
na spacer, który niechc¹cy zakoñczy³ siê na Ma³ej Rycerzowej. Tu, w przejrzystym po burzy powietrzu, w ca³ej krasie,
po raz drugi ukaza³a mi siê poszarpana grañ Rozsutca i tu,
na borowinowych stokach Ma³ej Rycerzowej powsta³ plan
wakacyjnego wyjazdu w³anie na Ma³¹ Fatrê.
Patrz¹c z Rycerzowej na oddalone szczyty choæ dla mnie
jak ka¿de góry bliskie, nie s¹dzi³em, ¿e zostanê zauroczony
t¹ przepiêkn¹ i niepowtarzaln¹ krain¹. Moje dotychczasowe
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wyobra¿enie o Fatrze - to takie sobie Beskidy, z racji bezporedniej bliskoci Beskidu ¯ywieckiego. Lecz po przyjedzie okaza³o siê, ¿e to jednak inne góry, niezupe³nie do Beskidów
podobne.
Fatra - dziêki swej budowie i wymogom jakie stawia przeciêtnemu turycie górskiemu podobna jest do Tatr Zachodnich.
Przede wszystkim dziêki znacznej g³êbokoci dolin i du¿emu
nastromienie stoków. Owa ró¿nica miêdzy dolinami i wierchami to niebagatelne prawie tysi¹c metrów. Blisko tysi¹c metrów
podejcia trzeba pokonaæ, by znaleæ siê na fatrzañskiej grani.
Owa grañ nie jest te¿ tak ostra i skalista jak niekiedy w Tatrach
Zachodnich, lecz by j¹ ca³¹ przebyæ trzeba siê dobrze napociæ.
Te znaczne wysokoci i ogromne nastromienie, szczególnie
od strony pó³nocnej - to pozosta³oci po ostatnim zlodowaceniu. Pó³nocne stoki Ma³ej Fatry - w zimie s¹ lawiniaste. wiadcz¹ o tym postawione na stoku p³otki przeciwlawinowe.
Dziêki takiej nietypowej jak na ten rejon górski rzebie terenu, szczególnie w Dolinie Vratnej wystêpuj¹ znakomite warunki narciarskie. Aby u³atwiæ sprawê - zainwestowano w teren
i liczne wyci¹gi zabezpieczaj¹ narciarzy w zimie. Wyci¹gi krzese³kowe czynne s¹ równie¿ w okresie letnim, korzystaj¹ z nich
turyci. Najwiêkszy z nich - koñcz¹cy siê pod Snilovskim Sedlem (1520 m. npm) pokonuje wysokoæ 750 metrów i jest
zdolny przewieæ w ci¹gu godziny 240 osób.
Centralnym punktem Ma³ej Fatry jest Vratna Dolina. Z niej
jest wszêdzie blisko. I na Krywañ (ile¿ to tych Krywaniów!),
najwy¿szy wierzcho³ek ca³ej Fatry i na Velký Rozsutec - najpiêkniejszy szczyt, opiewany przez poetów, malowany przez
malarzy.
Jest on nieco ni¿szy od Wielkiego Krywania, lecz jego strzelista i wspania³a sylwetka wyzywa i przyci¹ga. Ska³y Wielkiego Rozsutca widoczne s¹ z wielu miejsc, nie tylko z okolicznych
miejscowoci, lecz nawet z daleka. To w³anie te ska³y, odcinaj¹ce siê na tle b³êkitu nieba rzuci³y wyzwanie.
Wkraczaj¹c do Doliny Vratnej przez g³êboko wciêty skalny
prze³om rzeczki Varinki od razu pada na nas czar tej prze-
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piêknej krainy. Nad Tesòavami, skalnym w¹wozem, którym
prowadzi jedyna droga jezdna - po obu stronach rozpociera
siê las skalnych turnic o fantastycznych i mia³ych kszta³tach - wypisz, wymaluj grañ Pokutników w podkrakowskiej
Dolince Bolechowickiej. Tesòavy porównaæ mo¿na równie¿
do Pienin, tylko ¿e w o wiele wiêkszej skali. Owe skalne formacje ustawione s¹ na stromym, poros³ym lasem stoku.
W czasie pierwszej wycieczki cie¿k¹ nad Tesòavami nie
mog³em siê oprzeæ, by nie wejæ na kolejn¹ i ka¿d¹ nastêpn¹
ska³kê, która stanê³a na mej drodze. Z ka¿dej inny widok.
Sama ska³a - jak dzwon, powiedzia³by kto kto kocha szorstkoæ wapienia, mimo ¿e ska³y tego typu, czyli wapieñ i dolomit, w przeciwieñstwie do tatrzañskiego, surowego granitu
s¹ ¿ywe, pe³ne rolinnoci, przyjazne kwiatom i zio³om. Na
takiej nas³onecznionej ciance skalnej w pe³ni górskiego lata
pachnie jak w sklepie Herbapolu.
Diery. Jest to na Ma³ej Fatrze miejsce szczególne. Nie spotka³em w naszych polskich górach nic podobnego. Wêdruj¹c
po Dierach idzie siê ladem górskiego, szumi¹cego potoku, który
ostro wcina siê w dolinê sp³ywaj¹c¹ miêdzy Ma³ym, a Wielkim
Rozsutcem. Dobrze utrzymana cie¿ka prowadzi tu¿ tu¿ obok
kaskad spienionej wody, lub w trudniejszych miejscach umocowan¹ w skale stalow¹ galeryjk¹, która mo¿e troszkê szpeci
naturalny krajobraz, lecz co tu du¿o mówiæ bez niej pokonanie
Dier, szczególnie Górnych by³oby wrêcz niemo¿liwe. Licie opad³e z drzew zalegaj¹ w tym g³êboko wciêtym skalnym w¹wozie.
St¹pa siê po nich miêkko, niczym po dywanie. Tych lici jest
mnóstwo, nie zd¹¿¹ rozpaæ siê i zasiliæ len¹ ció³kê, stopiæ
z pod³o¿em. Kolejna jesieñ pokryje je z³otem.
Najpiêkniejsza jednak jest Obsivanka. Skalny, g³êboko wciêty (o wiele g³êbiej ni¿ Tesòavy) w¹wóz, wyprowadza ka¿dego
Zbójnickim Chodnikiem, który stromo pnie siê wród ska³, nad
przepaciami Obsivanki. W trudnych miejscach cie¿ka jest
ubezpieczona podobnie jak na naszej Orlej Perci. Id¹cemu z Terchovéj t¹ skaln¹ drog¹ co chwila ods³ania siê coraz to wiêksza
i szersza panorama. cie¿ka wyprowadza w koñcu na wierz-
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cho³ki Skalnego Sokolia, najwy¿sze skalne baszty nad Tesòavami, z których widok jest najpiêkniejszy. I na Krywañ i Rozsutce i ca³¹ przepiêkn¹ Dolinê Vratn¹.
Krajobraz Ma³ej Fatry nie jest wszêdzie jednaki. Czêæ
grzbietu g³ównego przypomina nieco nasze rodzime Bieszczady - podchodz¹c z do³u stosunkowo doæ wczenie wychodzi siê z piêtra lasu, wkraczaj¹c na po³oniny. Tylko
skalne, dolomitowe czapy, wystaj¹ce na wierzcho³kach przypominaj¹, ¿e znajdujemy siê w górach zdecydowanie wy¿szych ni¿ Beskidy.
Co mnie uderzy³o na Fatrze, to w³anie lasy. Piêkne, zdrowe
i pachn¹ce. Niewiele w nich uschniêtych drzew. Nie ma w Fatrze, tak czêsto wystêpuj¹cych w naszych górach ogromnych
wiatro³omów i wielkich po³aci lasu powalonego przez halny.
Jest to zas³ug¹ chyba tego, ¿e przemys³owe zag³êbie ostrawsko-karwiñskie, które tak szkodzi naszym Beskidom, szczególnie Beskidowi l¹skiemu po³o¿one jest bardziej na pó³noc,
dziêki temu zanieczyszczenia przenoszone przez wiatry zachodnie omijaj¹ Fatrê.
Ma³a Fatra jest bodaj¿e jednym z ostatnich zamieszka³ych
rejonów rodkowej Europy, gdzie woda czysta i trawa zielona. Dziêki tej trawie pasterze wypasaj¹ swe byd³o i to na ³¹kach, po³o¿onych bardzo wysoko, bo nawet pod samym
Snilovskim Sedlem. Kilkakrotnie mia³em okazjê sam o tym
siê przekonaæ.
Najpiêkniejsza na Fatrze jest jesieñ. Mieszane lasy, w których dominuje buk - graj¹ swym z³otem. Fatrzañskie ³¹ki,
pe³ne borówek i brusznic czerwieni¹ siê z daleka.
Mimo, ¿e mój pierwszy pobyt by³ doæ d³ugi, bo wynosi³
trzy tygodnie, przyjecha³em tu ponownie podczas nastêpnych
wakacji. Nie tylko te piêkne góry, które jesieni¹ pustoszej¹
przyczyni³y siê do tego. Równie¿ ludzie. Lubi¹ tu nas, Polaków. Z ka¿dym napotkanym S³owakiem mo¿na z ³atwoci¹
siê porozumieæ.
Mieszkañcy tak Terchovéj, która szczyci siê tym, ¿e tu w³anie w roku 1688 urodzi³ siê legendarny Janosik, jak i tefa-
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novej, ma³ej osady, wciniêtej w g³¹b Starej Doliny Vratnej,
starej wsi przekszta³caj¹cej siê w letnisko s¹ ¿yczliwi dla nas,
Polaków. S³owiañska rasa lgnie do siebie. Nie s¹ zamo¿ni,
wiêkszoæ ¿yje z roli, a nieliczni doje¿d¿aj¹ do pracy w miecie; ¯ylinie, Martinie, czy Dolnym Kubinie. Dlatego znaczna
czêæ ludnoci utrzymuje siê z turystyki wynajmuj¹c kwatery, niekiedy o wysokim standardzie.
Wêdruj¹c wierchami Ma³ej Fatry czu³em, zw³aszcza za
pierwszym pobytem, ¿e pewna czêæ mnie i to doæ spora
zostaje tam - na ska³ach i podniebnych ³¹kach. Poza najpiêkniejszymi górami, jakimi dla mnie s¹ Tatry - Ma³a Fatra rzuci³a na mnie swój urok.
Ma³a Fatra. Ma³a, ale jak¿e piêkna. W rzeczywistoci panoramy Ma³ej Fatry s¹ o wiele piêkniejsze ni¿ fotografie w s³owackim albumie pod tym samym tytu³em. Album ten, dostêpny
na naszym rynku ksiêgarskim ukazuje zaledwie w dziesi¹tej
czêci piêkno tych gór. Nie wierzycie? - Jedcie na Fatrê, przekonacie siê sami.
Andrzej S³ota
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Aktualnoci z myszk¹
SKI EXTRÉME

(Patrz WO£ANIE Nr. 6/10 str. 19)
W miesiêczniku Góry i Alpinizm Nr. 1 (12-13) 1995 str.
54 w artykule Wiosenne zabawy na niegu, czyli nowe nartostrady w Tatrach opisuje Piotr Konopka zjazdy: wschodni¹
cian¹ Miêguszowieckiego Szczytu Czarnego, oraz Zachodem
Groñskiego.
Z Miêguszowieckiego Szczytu Czarnego Piotr jecha³ 11 maja
1994 drog¹ WHP 990. Jecha³ - nie jecha³. Czêciowo musia³
zwspinaæ siê z nartami na nogach.
Drugi zjazd - 4 czerwca 1994 - prowadzi³ drog¹ WHP 957
z Ma³ej Wo³owej Szczerbiny do Czarnostawiañskiego Kot³a.

Pamiêtnik Polskiego Towarzystwa
Tatrzañskiego Tom 3 rok 1994.

Z koñcem lutego ukaza³ siê trzeci tom Pamiêtnika. Opónienie by³o spowodowane k³opotami z drukiem fotografii. Zgodnie z zapowiedzi¹ tom zosta³ powiêcony Karpatom Wschodnim,
a powsta³ dziêki nieustêpliwej pracy Redaktorów: Barbary
Morawskiej-Nowak i Adama Liberaka. W tym przedsiêwziêciu
zostali tym razem wsparci Zespo³em Redakcyjnym Oddzia³u
£ódzkiego PTT, który przygotowa³ dzia³ Karpaty Wschodnie Huculszczyzna. Innego rodzaju poparcia udzieli³ cz³onek honorowy PTT prof. Ryszard Schramm z Poznania.
Pamiêtnik otwieraj¹: rozprawa prof. Jerzego Fabijanowskiego: Lasy Karpackie, nobilituj¹ca niejako g³ówny temat tomu,
oraz Adama Liberaka: 45 lat TANAP-u. Tu rozpoczyna siê trzon
tematyczny Karpat Wschodnich, w którym realizuj¹ siê statutowe has³a PTT: badania naukowe i regionalizm.
Nastêpuj¹ potem dzia³y tradycyjne i nowe: Cz³owiek i Góry,
Ocaliæ od zapomnienia, Refleksje nad wspó³czesnoci¹, Niebezpieczne góry i na koniec - Kronika PTT.
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