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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR

Ochrona Przyrody?
1. Gdy w numerze Nr. 1 z maja 1989 (str. 19) publikowalimy po raz pierwszy wiadomoæ o ski extrìme w Tatrach - nie podawalimy ¿adnych nazwisk obywateli polskich boj¹c siê restrykcji policyjnych wobec pionierów
tej ga³êzi narciarstwa. Wymienilimy tylko osoby mieszkaj¹ce poza krajem.
2. Góry i Alpinizm donosz¹ w numerze 3 (15)/95:
[...] o problemach mistrza ski extrìme Piotra Konopki z parkiem (TPN) mo¿emy dodaæ... ¿e: Jak do tej pory skoñczy³o
siê na pogró¿kach (nie wiem czyich) w Radiu Alex z Zakopanego i s³ownych pretensjach dyr. Czubernata.
3. GiA nr. 3 (15)/95 str. 25 informuj¹, ¿e American Alpine
Club (ACC) z³o¿y³ oficjalny protest przeciwko decyzji National Park Service nak³adaj¹cej na alpinistów obowi¹zek rejestracji 60 dni przed przyjazdem i op³aty 150 USD
za osobê za wspinanie siê na Mt. Kinley (Denali) ... rozwa¿ana jest mo¿liwoæ zas¹dzenia rz¹dowej decyzji.
4. W komentarzu politycznym wy¿ej wymienionego numeru GiA (str. 49) na temat taternictwa jaskiniowego czytamy:
Natomiast ja, posiadaj¹c tak¹ sam¹ licencjê (jak taternik powierzchniowy - red.) czujê siê jak taternik kategorii B podlegaj¹c re¿imowi osobowejæ (do jaskiñ - red).
W moim odczuciu TPN-owi wcale nie chodzi przede
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wszystkim o ochronê przyrody. Chodzi im o utrzymanie
w³adzy i kontroli na tym, nad czym siê jeszcze da. Jeli
nie bêdziemy w stanie siê z tego wyzwoliæ, to dalej bêdziemy musieli biegaæ o ósmej rano do budki po nikomu niepotrzebny papier.
5. Natomiast w Górach w numerze 17 Pawe³ Cebo w swym
licie opisuje wra¿enia pobytu z Tatr na drogach takich
jak szosa do M.Oka i Dol. Kocieliska.
Meritum ca³ej sprawy jest stosunek, a w³aciwie brak stosunku s³u¿b parku do tych wszystkich, którzy zap³acili za
wstêp a jak¿e, lecz swym zachowaniem wiadcz¹, ¿e urodzili
siê w stajni. Zdaniem SOP-istów o wiele wiêkszym zagro¿eniem dla Tatr, jest chodzenie poza szlakami, wspinanie siê
bez zezwolenia, lub nocowanie w skalnych kolebach. Zdarzenie jakie autor listu mia³ w wy¿ej wymienionej sprawie jest
tak mieszne, ¿e a¿ tragiczne.
Na tej samej stronie jest drugi list, innego autora. Dotyczy
upiêkszeniu Perci Akademików na Babiej Górze.
Polecamy oba listy, po przeczytaniu których proponowaæ
mo¿na tylko mocny rodek przeciwbólowy, bo od takich wiadomoci g³owa a¿ pêka.
Od redakcji: Zachêcamy wszystkich do nadsy³ania do nas
swych spostrze¿eñ. Piszmy otwarcie, nie bójmy siê zabraæ g³osu
w sprawach wa¿nych tak dla Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego, jak i ca³ej naszej nieco kulej¹cej turystyki. Piszmy o najpiêkniejszych chwilach spêdzonych w górach. Piszmy o górach,
bo warte s¹ tego.
Maciej Mischke
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mietnik zwany Palenic¹.

Andrzej S³ota
Szczawnica jest miejscowoci¹ znan¹ od dawna. Dziêki modzie wyjazdów do wód szybko sta³a siê uznawanym i cenionym uzdrowiskiem. Jest te¿ od dawna lubian¹ miejscowoci¹
turystyczn¹ z uwagi na dogodne po³o¿enie na przeciêciu wielu szlaków Beskidu S¹deckiego, Gorców i Pienin.
W ubieg³ym stuleciu nie istnia³a oczywicie turystyka
w takim wydaniu jak dzi. Pierwszymi turystami w tych latach byli kuracjusze lecz¹cy swe zdrowie cudownymi w³aciwociami szczaw, czyli róde³ o kwanym charakterze. Oni to
w³anie w pocz¹tkach wietnoci uzdrowiska wychodzili na
Palenicê - górkê najbli¿ej Szczawnicy le¿¹c¹.
Mimo, ¿e podejcie na wierzcho³ek Palenicy jest stosunkowo ostre, gramolono siê nañ, by podziwiaæ widoki z do³u nieznane - masyw skalnych Pienin i Tatry. Tatry w ówczesnej
Galicji dopiero co poznawano. By³a to kraina, która swym
piêknem urzeka³a coraz to wiêksze krêgi spo³eczeñstwa. S³awa Tatr siêga³a daleko, poza Galicjê, nawet do s¹siednich
zaborów.
Ten stan rzeczy trwa³ a¿ do niedawna. Przetrwa³ nawet
epokê niechlubnej turystyki masowej, gdy po solidnej wycieczce, zapocz¹tkowanej w Homolach i Wysokiej mo¿na by³o
si¹æ w trawach Palenicy i patrz¹c w promieniach zachodz¹cego s³oñca na grzbiet Ma³ych Pienin wróciæ mylami do przebytych miejsc. Jeszcze na Palenicy by³o siê w górach, dopiero
po zejciu w dó³, do Szczawnicy dopada³ nas gwar i szum
uzdrowiska, które dopiero wieczorem k³ad³o siê do snu.
W roku 1991 Szczawnica zafundowa³a sobie wyci¹g krzese³kowy. Ucywilizowanie mia³o przysporzyæ kasie miejskiej
funduszy. Wraz z wyci¹giem na górze zwanej Palenica postawiono ma³¹ gastronomiê. Do niedawna te¿ ³¹czka nad Grajcarkiem, poni¿ej ulicy wieci³a pustkami.
Wraz z wybudowaniem wyci¹gu powsta³ kompleks gastronomiczny. Wieczorem dansing, w sezonie karuzele, cyrki i insze atrakcje. No có¿ - wczasowicze oprócz wody zdrojowej
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potrzebuj¹ tego i owego. wietlne reklamy, neony, kolorowe
parasole z napisem Marlboro - zapachnia³o wielkim wiatem.
A szczawnickich turystów mimo woli wywozi siê na wierzcho³ek. Tam poogl¹daj¹ sobie to i owo, pójd¹ do bufetu, zjedz¹,
wypij¹ i zostawi¹. Zostawi¹ pieni¹dze - to na pewno. I to ciê¿kie
pieni¹dze. Szasz³yczek pieczony na drucie (ka¿dy sam sobie nad
ogniem - upiecze, albo przypali) kosztuje blisko 6 z³otych. Piwo
do tego - 2 z³ote.
Nie przewidziano jednego, ¿e Palenica to nie park, lecz góry
i masowe spacery po Palenicy i okolicznych Szafranówkach,
£anych Ska³ach itp. bêd¹ przyczyn¹ klêski ekologicznej. Lecz
kogo to bêdzie interesowa³o? Ochroniarzy? Teren nie jest objêty ochron¹ krajobrazow¹. Sami ochroniarze maj¹ doæ roboty w parku narodowym, ledwo wydalaj¹ z obs³ug¹. Kto
bêdzie siê przejmowa³ i interesowa³ tak¹ niewinn¹ górk¹ jak¹
jest Palenica. Na turystyce trzeba przede wszystkim zarobiæ,
co w dobie lokalnej samorz¹dnoci, która nie wydêbi pieniêdzy z bud¿etu pañstwa, jest spraw¹ nader wa¿n¹ dla w³adz
miasta Szczawnica.
Kooniec wiata! - powiedzia³by pan Popio³ek gdyby nagle
wyszed³ od strony Szafranówki na ³¹czkê pod Palenic¹. Zreszt¹ im bli¿ej tego miejsca - w terenie robi siê coraz bardziej kolorowo. Torebki, kartoniki walaj¹ siê w trawie na Górze zwanej
Palenica, b³yszcz¹ w s³oñcu, przypominaj¹c wszem i wobec,
jak to dochodzimy do Europy i wiata. Producenci ciastek,
chipsów, napojów i innych smako³yków przecigaj¹ siê
w kolorystyce opakowañ. Z³oto, srebro, k³uj¹ca oczy czerwieñ
bije zewsz¹d. Drugie s³oñce wieci z poziomu traw - taka od
tego bije ³una. Prym wiod¹ przeroczyste kubki, oraz wiadereczka z pokrywk¹ po Coca Coli z wetkniêt¹ w rodek rurk¹.
Walaj¹cych siê kubków naliczy³em w jednym miejscu (czyli w kupie) blisko 20 sztuk. Co to by³a za wycieczka? Czy to
jacy dzicy z dalekiego kraju, czy to mo¿e kolonici, którym
pan wychowawca zafundowa³ solidn¹ porcjê napojów, by dzieci wreszcie nie wrzeszcza³y, w swe krzykliwe buzie wsadzi³y
rurki i cedzi³y Coca Colê i by³y przez chwilê cicho.
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- Proszê pana co zrobiæ z kubkiem? Aha, tu dylemat. Nie
ma nigdzie kosza na mieci Jak tak mo¿na!
- Dzieci, zostawcie tu pod krzaczkiem, to kto przyjdzie i
pozbiera.
Kto pozbiera - krasnoludki?
Zapomnieli rajcowie miejscy o koszach na mieci. Swoj¹
droga tu trzeba by zainstalowaæ ogromny kontener, jaki spotkaæ mo¿na na Kleparzu, bo tu tyle tego.
Mikroklimat i zaciszne po³o¿enie powoduj¹, ¿e wiosn¹ nieg
w Szczawnicy szybko topnieje i jest po zimie. Jedynym miejscem, gdzie nieg le¿y d³u¿ej s¹ pó³nocne stoki Palenicy. Tu
pokrywa nie¿na siê utrzymuje najd³u¿ej. Buduj¹c wyci¹g
mylano chyba te¿ o narciarzach, bowiem niebawem wyciêto
nartostradê, tyle tylko, ¿e strom¹. Nie jest to ola ³¹czka na
zboczach Anta³ówki. Tu, na Palenicy byle kto nie pojedzi, tu
trzeba or³ów. Lecz gdy tacy siê znajd¹ sezon na Palenicê bêdzie trwa³ ca³y rok. Ca³y rok bêd¹ przez Palenicê przewalaæ
siê opakowania po s³odyczach, napojach, a¿ góra mieci pokryje wierzcho³ek i okolice, tak niegdy lubiane wród starych mi³oników Pienin. Urok tego miejsca przepadnie na
zawsze.
mietnik zwany Palenic¹. Wstyd. Wstyd siê pan Panie Burmistrzu, ¿e nie zadba³e w porê o nale¿yty porz¹dek na swych
w³ociach. Nie wiesz pan co to ludzie potrafi¹?
Wêdruj¹c po terenie Pieniñskiego Parku Narodowego trzeba
uiciæ op³atê za wejcie na Sokolicê i na Trzy Korony. Pod obu wierzcho³kami stoi pracownik PPN i pobiera op³aty. Nie jest ona zbyt wysoka - zaledwie z³oty piêædziesi¹t. W ten sposób kasa parku
wzbogaca siê o jak¹ kwotê ¿ywcem ci¹gniêt¹ z niebogatych turystów, którzy ju¿ nie tak t³umnie je¿d¿¹ dzi w góry, bowiem bud¿et
domowy na to nie pozwala.
Pyta³em siê ile dziennie w sezonie sprzedaje siê wstupienek.
Ró¿nie: od 300 do 600 szt. Za jeden dzieñ to niewiele. Ale wystarczy³oby, by np. na podejciu na Sokolicê, tam gdzie cie¿ka pnie siê
w zakosy postawiæ drugiego pracownika PPN. Czeka³by on na ol-
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brzymie watahy m³odzie¿y, która w zejciu - pêdzi. Byle prêdzej do
Szczawnicy, na dó³! Tam czeka na nich dyskoteka, flippery, lody
i Bóg wie co jeszcze! Pêdzi w dó³ i skraca. Te skróty spowodowa³y tak
olbrzymie zniszczenia na samych cie¿kach i na stoku, ¿e w przypadku Tatr - cie¿kê zamkniêto by od razu!
Niechby pracownik PPN ³apa³ tê rozpêdzon¹ m³odzie¿ i ka¿demu po stóweczce, czyli po 10 z³otych! Szybko pustawa kasa parku
zape³ni³aby siê gotówk¹ i by³yby pieni¹dze na to i owo. A tak to co!
Niech lepiej turyci p³ac¹!

Co dalej Tatrzañski Towarzyszu?
Andrzej S³ota

Trudne nasta³y czasy. Byæ mo¿e ten stan rzeczy jest wynikiem nieustannej pogoni za pieni¹dzem, który jest niezbêdny
w owym wi¹zaniu koñca z koñcem (jest to smutna i naga
prawda) i byæ mo¿e wielu z nas z tego powodu nie znajduje
doæ czasu by w codziennej krz¹taninie uczciwie zaj¹æ siê
tym co dla ducha. ¯ycie w odnowionej III Rzeczypospolitej
opornie toczy siê do przodu. Coraz trudniej te¿ z domowego
bud¿etu wygospodarowaæ fundusze na kulturê, sztukê i wiele innych rzeczy, które byæ mo¿e nie s¹ w ¿yciu niezbêdne,
lecz dziêki którym cz³owiek staje siê bogatszy.
Trudne nasta³y czasy i dla turystyki. wiadcz¹ o tym pustki
w górach, pustki w schroniskach, które w ka¿dy normalny
(choæ w sezonie) dzieñ, nie têtni¹ gwarem i zgie³kiem, zape³niaj¹c siê turystami jedynie w d³u¿sze, bo ³¹czone z kilku dni
weekendy. Swoj¹ drog¹ - oferowane w nich us³ugi i ceny rosn¹ce w astronomicznym tempie odstraszaj¹ ka¿dego potencjalnego kandydata na skrzypi¹ce, schroniskowe ³o¿e. Epoka
turystyki masowej, która przyczyni³a siê do zamykania coraz
to wiêkszych po³aci naszych gór, sama idzie ku koñcowi umiera mierci¹ naturaln¹. Przypadkowi ludzie w góry ju¿
nie je¿d¿¹, bowiem nie ma ju¿ dawnych sponsorów, finansuj¹cych gromadne vystupy.
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Parki Narodowe w dalszym ci¹gu stoj¹ okoniem - nie tylko
zreszt¹ dla PTT. Ka¿dego turystê, obojêtne jakiej jest przynale¿noci najchêtniej posadzi³yby przed szklanym ekranem telewizora. Po co ma siê biedaczysko t³uc po cie¿kach, deptaæ,
niszczyæ trawkê i kwiateczki, powietrze górskie zu¿ywaæ, nara¿aæ na niewygody? Czy nie lepiej by³oby, gdyby siedzia³ sobie w domu, poogl¹da³ to i owo i te¿ by by³ zadowolony?
PTT dyplomatycznie walczy na wielu frontach (mo¿e zbyt
wielu) z obostrzeniami ze strony ochroniarzy, z bezsensem
naszej obecnej turystyki, staj¹c oko w oko z coraz to nowymi
zagadnieniami. Niewiele wywalczy³o. W ka¿dym zakresie, czy
to w Oddzia³ach, Ko³ach, czy na szczeblu centralnym nie za³atwionych i coraz czêciej od³o¿onych do szuflady spraw stale
przybywa.
Mo¿e ostyg³ zapa³, który w latach 80-tych, a potem w 90tych by³ motorem do dzia³ania. Mo¿e wielu z nas obiecywa³o
sobie wiêcej po PTT? Starsze szczególnie pokolenie z rozrzewnieniem wspomina przedwojenne lata, kiedy to towarzysze
tatrzañscy swobodnie wêdrowali po Tatrach w te i we-wte za
nic maj¹c sobie ca³¹ tê administracyjn¹, niezbyt lubian¹ otoczkê. Wiadomo by³o, ¿e te stare, dawne dobre czasy nie wróc¹,
a przynajmniej nie prêdko. Rz¹dy odnowionych po odwil¿y
dawnych demoludów maj¹ na g³owie ca³¹ masê innych
wa¿niejszych problemów i dlatego swoboda wêdrowania wzorem krajów alpejskich - w naszym wydaniu pozostanie
d³ugo w krêgu marzeñ.
Wspomnienia o dawnej wietnoci PTT udzieli³y siê byæ mo¿e
m³odszemu, powojennemu pokoleniu, lecz dzisiejsza rzeczywistoæ potrafi ka¿de, nawet wznios³e idea³y obaliæ, przypominaj¹c o twardych, ekonomicznych realiach naszego ¿ycia.
Taternictwo i alpinizm wysz³y z krêgu PTT po nieudanym maria¿u w roku 1950. Powsta³e póniej PZA sw¹ dzia³alnoæ w górach ujê³o w klasie sportowej, nie zawsze zreszt¹
logicznej, lecz w tych latach inaczej nie by³o mo¿na. Lecz chwa³a tym, którzy rozs³awili nasz kraj w Górach Najwy¿szych.
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By³o ich wielu, wielu odesz³o, spora gromada jeszcze do
dzi pozosta³a.
Równolegle i równoczenie wyodrêbni³ siê kr¹g turystów wysokogórskich, którzy nie uto¿samiaj¹c siê do koñca z alpinizmem chodzili po taternickich cie¿kach czekaj¹c na lepsze
czasy, z dusz¹ na ramieniu umykaj¹c przed filancami, szczêciem w piêtro tatrzañskich turni nie zapêdzaj¹cych siê zbyt
czêsto, a zadowalaj¹cych siê gawiedzi¹ turystyczn¹ zbaczaj¹c¹ ze znakowanej cie¿ki w krzaczki. Oni to byæ mo¿e szukali poparcia staj¹c pod sztandarami PTT - kto wie? Spora ich
liczba w koñcu machnê³a rêk¹ na przepisy ochrony przyrody,
wymagane uprawnienia i niejako na lewo chodzi tam gdzie
chce. Nosz¹ dumnie znaki przynale¿noci, lecz co z tego. S¹
osamotnieni w swym dzia³aniu.
Lecz góry trwaj¹ niezmiennie. Od lat. I bez wzglêdu na politykê zajmowaæ bêd¹ siê nimi ludzie, którzy kochaj¹ wszystko to co z górami jest zwi¹zane. Tyle tylko, ¿e w samotnoci
bêdzie im siê wiod³o coraz gorzej. Trzeba by im pomóc.
Polskie Towarzystwo Tatrzañskie musi nieco zmieniæ profil swego dzia³ania, musi przyci¹gn¹æ, zachêciæ, otworzyæ nowe
perspektywy. A mo¿e trzeba zjednoczyæ si³y, wejæ w uk³ady?
Zale¿y te¿ z kim.
Rozmowy wstêpne z PTTK jak wiadomo nic nie da³y. PTTK
jako moloch, posiadaj¹cy i bazê turystyczn¹ i prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie liczy siê z nami, zdaje sobie sprawê,
¿e jestemy ju¿ niegroni.
W jednoci si³a - stary, wywiechtany slogan, byæ mo¿e
znów oka¿e siê pomocny. Róbmy co! Szukajmy poparcia u
innych tego typu stowarzyszeñ. Mo¿e znajdzie siê kto, kto
pomo¿e nam uchyliæ nieco jak¹ furtkê, do której od lat bezskutecznie siê dobijamy? Róbmy, bo PTT umrze! Bo pozostanie tylko wzmianka w Encyklopedii Tatrzañskiej;
[...] - Polskie Towarzystwo Tatrzañskie - ... by³o.
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Brawo Basiu.

Maciej Mischke
Sekretarz Towarzystwa - Basia Morawska-Nowak - jest równie¿ dusz¹ Taterników-Seniorów. Basia od lat organizuje Spotkania Seniorów, pocz¹tkowo w Dolinkach Podkrakowskich.
Od roku 1993 spotkania te odbywaj¹ siê w odnowionym Morskim Oku u £apiñskich. Wród setki uczestników panuje
dawny nastrój, którym ja - outsider pokoleniowy przecie¿ omielam siê nazwaæ kurnikowym.
Kurnika nie ma, ale zosta³ duch miejsca, wspania³a atmosfera ukochanego schroniska - jak mawia³ Henryk Bednarek (mr. Parkins) - Podró¿ w czas zaprzesz³y GiA - 8 (20)/
95 str. 24-25. Tê atmosferê przywo³a³ równie¿ Adam Bu³at
Zaduma na werandzie (tam¿e str.26).
Moje serdeczne wspomnienia sprzed dwu lat, g³osy Henia i Adama wynagrodz¹ Basi trud i serce w³o¿one w ¿ycie
Seniorów.

RECENZJE

Wielka Encyklopedia Tatrzañska.

Andrzej S³ota
Jest, nareszcie jest! Po wielu, wielu latach ujrza³a wiat³o
dzienne! Tatrami urzeczeni, a jest ich spora grupa s¹ wreszcie kontenci. Olbrzymia grupa mi³oników Tatr ma teraz pokan¹ lekturê do wertowania. Ponad tysi¹c piêæset stron nie jest to bagatela.
Jak pisz¹ w przedmowie sami autorzy tej publikacji - Wielka Encyklopedia Tatrzañska nie jest monografi¹. Nie jest to
te¿ kompendium wiedzy o Tatrach. Przeznaczona dla osób
znaj¹cych Tatry pobie¿nie, niektóre tematy traktuje doæ sucho z obawy by nie przekroczyæ rozs¹dnych rozmiarów.
Wszyscy dociekliwi i pragn¹cy dok³adniej zg³êbiæ ten temat czyli TATRY - musz¹ poszperaæ w wydawnictwach specjalistycznych.
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Autorzy - Zofia i Henryk Paryscy. Nazwiska te na trwa³e
wpisa³y siê w dzieje naszych Gór Najwy¿szych. Któ¿ z taternickiej braci nie zna przewodników W.H. Paryskiego? Po wydanej w 1912 roku pozycji Janusza Chmielowskiego to w³anie
owe s³ynne WuHaPy o numerach od 1 do 24 by³y przez d³ugi
czas jedynymi - tak dok³adnie obejmuj¹cymi teren ca³ych Tatr,
nie tylko polskich.
Podobnie jak wy¿ej wspomniane - Wielka Encyklopedia Tatrzañska wiadczy o benedyktyñskiej pracy autorów, którzy
ju¿ po pierwszym wydaniu encyklopedii w roku 1973 przyst¹pili do zbierania materia³ów do drugiego, obecnego wydania.
Z rozdartych zaborami ziem polskich, w³anie w Tatrach,
w Zakopanem spotyka³a siê polska inteligencja i wiele osób,
które sw¹ inicjatyw¹ wp³ynê³y na dalsze dzieje naszej pañstwowoci. To tu pod Tatrami na jaki czas skupi³o siê ¿ycie
polityczne, kulturalne, które w dobie pary i elektrycznoci
mia³o ogromny wp³yw na kolejne losy odrodzonej w roku 1918
II Rzeczpospolitej. Dlatego liczba umieszczonych w encyklopedii nazwisk ludzi zwi¹zanych z Tatrami, z Tatrami pod ka¿dym
wzglêdem, jest ogromna. Reprodukcje starych drzeworytów,
grafik i nielicznych fotografii z pocz¹tku stulecia uzupe³niaj¹
nasza wiedzê o ludziach minionej epoki.
W takim samym stopniu wymieniono w encyklopedii dzi
ju¿ nieistniej¹ce stowarzyszenia i kluby, sw¹ dzia³alnoci¹ na
trwa³e zwi¹zane z terenem Tatr. Historia turystyki tatrzañskiej
dominuje w has³ach encyklopedii. Hase³ tych jest w sumie
5800.
Ze wzglêdu na od dawna zauwa¿an¹ lukê w informacji o
Tatrach wiêkszy nacisk po³o¿ono na przekaz s³owny, dlatego
w Wielkiej Encyklopedii Tatrzañskiej s³owo drukowane dominuje. Lecz mimo to spora liczba fotografii górskich mile
³echce tych, którzy tatrzañskim pejza¿em paraj¹ siê od lat.
Wiele zdjêæ umieszczonych w ksi¹¿ce pochodzi z zamierzch³ych
czasów, czêsto przedwojennych. Spora liczba z nich wykonana jest z miejsc dostêpnych jedynie taternikom, a omijanych
raczej przez klasycznych, tatrzañskich fotografików.
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S³abym punktem encyklopedii s¹ mapy, mapy graniowe,
które doæ pobie¿nie ukazuj¹ rzebê terenu. Tu obostrzenia
reguluj¹ce objêtoæ woluminu dominowa³y. Swoj¹ drog¹ edycja w dwóch tomach by³aby porêczniejsza i mniej nara¿ona
na fizyczne zu¿ycie.
Choæ doæ wysoka cena w sprzeda¿y detalicznej nieco odstrasza (100 z³otych) - Wielka Encyklopedia Tatrzañska jest
pozycj¹, która wród mi³oników gór na pewno zajmie poczesne miejsce w domowej bibliotece górskiej. Jak dot¹d nikt
nie dokona³ tego w tak szerokim zakresie. Jeszcze raz chwa³a
jej autorom.
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Zaniepokojeni przed³u¿aj¹c¹ siê nieobecnoci¹ kolegów pozostali uczestnicy wyprawy, przebywaj¹cy w bazie zawiadomili górskie pogotowie ratunkowe w Huaras.. Peruwiañski
ratownik Marco Perez-Lopez po dwóch dniach wspinaczki ci¹gn¹³ ze ciany Mieczys³awa Kwapicha i cia³o Bernarda
Uchmañskiego. W niedzielê ca³a polska grupa dotar³a do Huaras.
O tragedii pisa³ równie¿ uczestnik wyprawy Wies³aw Cypry (Przegl¹d Polski, 20 lipca 1995 str. 8-9.

Z ostatniej chwili

Nekrolog.

Bernard Uchmañski ur. 1936 w Pruszkowie k. Warszawy.
W Nowym Dzienniku (Nowy Jork nr. 6359 z dnia 13
czerwca 1995 ukaza³a siê notatka o katastrofie B. Uchmañskiego pt: mieræ polskiego alpinisty w Peru.
Poni¿ej przekazujemy treæ wiadomoci wg. Nowego Dziennika.
Nowy Jork (Informacja w³asna)
- W czwartek 8 czerwca o godz. 2.45 ppo³. zgin¹³ w masywie Kordyliera Blanca 58 letni Bernard Uchmañski z Warszawy. Pozostali uczestnicy ekipy atakuj¹cej cianê
szczytow¹ Alpa Mayo (5947 m. n.p.m. - Mieczys³aw Kwapich
(cz³onek lubelskiego klubu wysokogórskiego) Wies³aw Cypry
(m.in. wieloletni wspó³pracownik Nowego Dziennika) s¹ cali
i zdrowi.
Do tragicznego wypadku dosz³o w chwili, gdy na dwójkê
polskich wspinaczy spad³a lawina lodowa. Kieruj¹cy wypraw¹ 43 letni Mieczys³aw Kwapich z Nowego Jorku straci³ przytomnoæ i run¹³ w dó³ zwisaj¹c na linach. Po odzyskaniu
wiadomoci i wspiêciu siê do wisz¹cego powy¿ej Bernarda
Uchmañskiego, stwierdzi³ zgon.

Mo¿na lataæ nad Tatrami! TPN ³askawie zezwoli³ na korzystanie z paralotni nad terenem ca³ych Tatr Polskich. Niczym
dot¹d nieuzasadniony zakaz uprawiania tego cile z górami
zwi¹zanego i niew¹tpliwie piêknego sportu zosta³ uchylony pod
warunkiem, ¿e start i l¹dowanie odbêdzie siê na znakowanej
cie¿ce.
A co bêdzie jak niesprzyjaj¹cy wiatr zniesie lotniarza obok
cie¿ki - mandat?

