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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
Dalsza i bli¿sza przesz³oæ Oddzia³u PTT w Krakowie.
W bie¿¹cym roku obchodziæ bêd¹ rocznice swego za³o¿enia
Oddzia³y PTT: w Poznaniu - 75-lecie i w Nowym S¹czu - 90-lecie.
Nasunê³o mi siê pytanie - ile to lat liczy sobie Oddzia³ Krakowski?
Mo¿na by odpowiedzieæ, ¿e istnia³ od zawsze, od 1874 roku,
a wiêc od uformowania siê Towarzystwa Tatrzañskiego. Po pierwszym roku jego tworzenia, siedzib¹ by³ zawsze Kraków.
Po reformie Towarzystwa w 1922 roku i przyjêciu nazwy POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAÑSKIE zaistnia³a potrzeba nadania tak¿e dla Krakowa statusu Oddzia³u. Przytoczê teraz co na
temat Oddzia³u w Krakowie poda³ nasz cz³onek honorowy W³adys³aw Krygowski w spisanych przez siebie Dziejach Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego (Warszawa-Kraków 1988
Wyd. PTTK Kraj ss.110-111):
Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddzia³u odby³o siê 14 IV 1923
r. Wybrano na nim prezesem in¿. Jana Wac³awa Czerwiñskiego,
wiceprezesem dr Adama Lardermana, a cz³onkami Zarz¹du
Mieczys³awa Bia³kowskiego, Józefa Dorawskiego, Tadeusza
Dropiowskiego, prof. Walerego Goetla, Stanis³awa Krawczyka, dr
W³odzimierza £abê, dr Jana Nowickiego, dr Kazimierza
Piotrowskiego, Stanis³awa Porêbskiego, Stefana Porêbskiego,
prof. Kazimierza Sosnowskiego, prof. Franciszka Sykutowskiego
i W³adys³awa Ziêtkiewicza. W kolejnych latach do grona tego
przyby³o nazwisko dr Emila Stolfy (d³ugoletniego sekretarza
Oddzia³u) oraz dr W³adys³awa Stawowczyka, Jana Fischera,
W³adys³awa Midowicza i Bronis³awa Romaniszyna.
Kolejnym prezesem by³ dr Jan Nowicki, a do Zarz¹du weszli:
Jan Kazimierz Dorawski, in¿. Ludwik Kowalski, prof. Tadeusz
Kowalski, W³adyslaw Krygowski, dr Jerzy Lilpop, prof. Bogumi³
Paw³owski, dr Adam Soko³owski, Jan A.Szczepañski, prof. Roman
Wojtusiak. W 1938 roku prezesem Oddzia³u zosta³ W.Krygowski,
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wiceprezesami dr Jan Kie³piñski i in¿. Ludwik Kowalski, a
sekretarzem Jan Kazimierz Petecki. Ostatnim prezesem przed
wojn¹ zosta³ B.Romaniszyn. Oddzia³ nale¿a³ do silnych liczebnie
i maj¹c 1749 cz³onków w 1937 r. by³ czwartym w kolejnoci po
Katowicach, Bielsku i Warszawie.
Oddzia³ by³ gospodarzem schronisk nad Morskim Okiem i w
Roztoce. Oba schroniska stale remontowane, ulepszano i poszerzano,
zw³aszcza obiekt w Roztoce ulega³ parokrotnie rozbudowie,
zmieniaj¹cej jego pojemnoæ, charakter i funkcjonalnoæ. Otrzyma³o
ono w 1938 r. centralne ogrzewanie, ³azienki dla pañ i panów. Tzw.
stare schronisko przy Morskim Oku równie¿ zosta³o odremontowane,
gdy projektu Oddzia³u w Warszawie budowy na jego miejscu nowego
budynku nie zrealizowano. Dzier¿awc¹ schronisk nad Morskim Okiem
by³ przez d³ugie lata Teofil Janikowski.
W 1937 r. Oddzia³ zorganizowa³ za porednictwem swojej
Sekcji Narciarskiej stacjê turystyczn¹ na hali pod szczytem Gorca,
w budynku Ma³opolskiego Towarzystwa Hodowli Byd³a
Czerwonego.
Oddzia³ dokona³ budowy nowej cie¿ki do Czarnego Stawu nad
Morskim Okiem, zmieniaj¹c jej przebieg i sposób przeprowadzenia;
opiekowa³ siê tak¿e innymi okolicznymi cie¿kami, przebudowuj¹c
m.in. gruntownie szlak przez wistówkê i Opalone.
W okresie, gdy obowi¹zywa³a konwencja turystyczna z
Czechos³owacj¹, schronisko w Roztoce sta³o siê ulubionym punktem
wyjcia dla polskich taterników w Tatry S³owackie. Przyczyni³a siê
do tego wyj¹tkowo ciep³a atmosfera pobytu w schronisku stworzona
przez dzier¿awi¹c¹ je rodzinê Grabowskich: w 1932 roku dzier¿awc¹
zosta³ in¿. Roman Grabowski, a jego matka Stanis³awa z ojcem
Julianem i bratem Jerzym pomagali w gospodarce.
Oddzia³ zorganizowa³ Fundusz Naukowy, dziêki któremu móg³
subwencjonowaæ prace badawcze m³odych uczonych, prowadzone
w górach.
Orodkiem zajmuj¹cym siê ochron¹ przyrody by³a Sekcja
Ochrony Gór, prowadzona przez dr Jerzego Lilpopa, za narciarsk¹
turystyk¹ kierowa³a SN PTT, z której przyjêciem do PZN Oddzia³
mia³ sporo k³opotu w okresie, gdy trwa³y spory miêdzy PTT a PZN
na tle wykonywanych przez PZN w Tatrach inwestycji, zleconych
przez Wydzia³ Turystyki Ministerstwa Komunikacji (zapewne
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chodzi³o o kolejkê na Kasprowy Wierch). Sekcja liczy³a 54 cz³onków
w 1936 r,. 85 w 1937/38 i 155 w 1938 r. Nale¿a³a do czynnych
orodków narciarskich, urz¹dza³a rajdy i kursy, uruchomi³a stacjê
turystyczn¹ pod szczytem Gorca.
Lokal Oddzia³u mieci³ redakcjê Taternika i Ko³o Krakowskie
Klubu Wysokogórskiego PTT. Przed 1935 r. by³ siedzib¹ Sekcji
Taternickiej AZS, ale przede wszystkim biblioteki, która z czasem
sta³a siê Centraln¹ Bibliotek¹ Górsk¹ PTT. Opiekowali siê ni¹
kolejno: Ignacy Król, Kazimierz Sosnowski, Tadeusz Dropiowski,
W³adyslaw Midowicz, Bohdan Ma³achowski, Witold H.Paryski
i najd³u¿ej Jan Magiera.
Pracê Oddzia³u przerwa³ wybuch II wojny wiatowej i okres
okupacji hitlerowskiej. Lokal Oddzia³u sta³ siê siedzib¹
Alpenverein, który tak¿e przej¹³ schroniska i maj¹tek Oddzia³u.
Po wyzwoleniu dzia³acze Oddzia³u zabrali siê do pracy
z niezwyk³¹ energi¹ i zapa³em. Na czele jego stan¹³ Wincenty
Kwapiñski, który zas³u¿y³ sobie na szczególn¹ pamiêæ za pe³n¹
ofiarnoci pracê codzienn¹ dla podniesienia z upadku Oddzia³u.
Zajêto siê przede wszystkim remontem schronisk i doposa¿eniem
zniszczonego inwentarza. W latach 1946-1950 przebudowano
schronisko nad Morskim Okiem, doprowadzono wodê do turbiny,
umo¿liwiaj¹c zwiêkszenie punktów wietlnych, przebudowano
lodowniê i gara¿. Równie¿ w Roztoce dokonano niezbêdnych
remontów i uzupe³niono wyposa¿enie. Wspólnie z Centralnym
Biurem PTT dokonano odnowy szlaków turystycznych.
Iloæ cz³onków Oddzia³u wzros³a z 2100 cz³onków w 1949 r.
do 2709 w 1950 r., wysuwaj¹c siê na pierwsze miejsce. Sprawi³a
to rzetelna praca dzia³aczy Oddzia³u, grona przodowników GOT
oraz systematyczne prowadzenie odczytów dla m³odego
pokolenia turystów. W 1949 odby³o siê ich 14, a w 1950 r. - 16.
Du¿¹ rolê propagandow¹ odegra³a Górska Odznaka Turystyczna.
Gdy w 1949 r. PTT ustanowi³a nagrodê przechodni¹ GOT dla
Oddzia³u, który zdobêdzie najwiêksz¹ iloæ punktów w ci¹gu
piêciu lat, wed³ug specjalnego regulaminu, Oddzia³ w Krakowie
zdoby³ pierwsze miejsce.
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Tyle Krygowski. Przypomnia³am ten tekst ukazuj¹cy wiod¹c¹
rolê Oddzia³u Krakowskiego w dawnym Towarzystwie.
Przypomnijmy sobie teraz nieodleg³¹ jeszcze przesz³oæ. Dobrze j¹ jeszcze pamiêtamy, pisa³y te¿ o niej pierwsze zeszyty naszego Wo³ania i I tom Pamiêtnika PTT. Podkrelê tylko
najwa¿niejsze fakty. Obywatelski Ruch na rzecz Reaktywowania
PTT powsta³ w Krakowie, tu odby³ siê 10 padziernika 1981 r.
Ogólnopolski Sejmik tego Ruchu, na którym proklamowano reaktywowanie PTT. Zaraz potem zaczêto sk³adaæ deklaracjê do PTT
i datki na fundusz za³o¿ycielski. Deklaracji z³o¿ono ok. 450. Dalszy ci¹g to stan wojenny.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddzia³u Krakowskiego po zniesieniu stanu wojennego odby³o siê 23 lutego 1983 roku. Wybrano
Zarz¹d Oddzia³u z prezesem Maciejem Mischke, wiceprezesami
Jerzym Hemzaczkiem, Karolem Jakubowskim i Marianem Zurzyckim, sekretarzami Barbar¹ Morawsk¹-Nowak i Krystyn¹ Bargiel, skarbnikami El¿biet¹ Kowal i Ludwikiem Rogowskim. Prócz
tego 12-tu cz³onków i zastêpców cz³onków Zarz¹du. Temu obszernemu sk³adowi Zarz¹du towarzyszy³y tak¿e ambitne plany.
Zamierzano powo³aæ grupy dzia³ania: turystyki letniej, turystyki
zimowej, ochrony przyrody, popularyzacji poczynañ, biblioteki
górskiej, fotografii górskiej, organizacji w³asnej bazy górskiej, do
spraw m³odzie¿y, wspó³pracy z innymi organizacjami zwi¹zanymi
z górami i do spraw organizacyjno-administracyjnych. Przyst¹piono niezw³ocznie do organizowania wycieczek górskich i zorganizowano obchody 110-lecia powstania Towarzystwa Tatrzañskiego.
Nie bêdê dalej tematu rozwijaæ.
Po roku PTT otrzyma³o nakaz rozwi¹zania siê. Kraków nie
podda³ siê, ale liczba cz³onków powsta³ego Towarzystwa Turystyki Tatrzañskiej przy DOK Kraków-Podgórze, a nastêpnie Towarzystwa Tatrzañskiego w Krakowie spad³a do ok. 150 cz³onków
i nie osi¹gnê³a jeszcze obecnie tej liczby, jakkolwiek w ostatnim
roku, po nowych wyborach zaczê³a stopniowo wzrastaæ.
Od ostatniego Walnego Zgromadzenia Oddzia³u 11 kwietnia
1995 roku do Oddzia³u Krakowskiego wst¹pili: Irena Blachowska-Kumider, Józef Czuj, Andrzej Budzanowski, Jacek Dymel,
Bronis³aw Hartwich, Zbigniew Jaworowski Joanna KarwowskaKuniarska, Andrzej Kumider, Arnold Kuniarski, Lidia Nycz-
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Czuj, Leon Rydel, Jan Staszel, Jerzy Tomaszewski, Kazimierz Trafas, Witold Udziela, Jerzy Leszek Zalasiñski, Danuta ¯yromska,
¯yczyæ nale¿y Oddzia³owi powrotu do dawnej potêgi i roli wiod¹cej w Towarzystwie.
Barbara Morawska-Nowak

Folklor w dzia³alnoci Zwi¹zku Podhalan - fragment.

Wyj¹tek referatu Jana Staszla wyg³oszonego podczas I Spotkania Regionalistów Karpackich w Lesku 22 stycznia 1994 r.
Tekst publikowany w Materia³ach z V Seminarium Wschodnioeuropejskiego i II Spotkania Regionalistów Karpackich: Dziedzictwo Kulturowe na Pograniczach Etnicznych.
Wydawca: Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury Krajowy Orodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury - Ciechanów 1995 str. 65
[...] W ten sposób uratowano te dzieci przed nieuchronnym
wejciem w kr¹g oddzia³ywania wy³¹cznie wspomnianego
wy¿ej folkloru miêdzynarodowego [...]
Dzisiaj na Podhalu s¹ prawdziwe wesela góralskie z
piêknymi obrzêdami na 300 i wiêcej osób i muzyk¹ bez
wzmacniaczy. Uczestnicy s¹ we w³asnych ubraniach
góralskich, nie jako przebierañcy. I nie jest to warunek
stawiany przez rodziców, wrêcz przeciwnie - coraz czêciej
m³odzi pragn¹ mieæ takie w³anie wesele, a technika pomaga
tylko na nowo od¿yæ tradycji. Tamy video z takiego wesela
kr¹¿¹ po ca³ym Podhalu i to nie tylko wród goci weselnych.
Dla niejednego s¹ now¹ inspiracj¹, przypomnieniem czêsto
zapomnianego piêkna. Ubranie góralskie ju¿ nie jest tylko
na scenê, lecz do kocio³a, z okazji uroczystoci rodzinnych
i rodowiskowych.

Maciej Mischke

Pozwólcie, ¿e trochê pok³amiê.
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Realia babiogórskiej turystyki i ochrony w czerwcu 1995 r.
I znowu zawita³em w babiogórskich dziedzinach. To ju¿ po raz
31, odk¹d zorientowa³em siê, ¿e moj¹ ¿yciow¹ pasj¹ s¹ góry. Poprzednio odwiedzi³em Babciê trzy miesi¹ce wczeniej - w marcu, a co widzia³em opisa³em w wiosennych numerach NS. Jak
siê okaza³o nie widzia³em jeszcze wszystkiego, bo na Babiej le¿a³a jeszcze spora warstwa niegu, a ostatnie miesi¹ce przynios³y
sporo nowego. Sporo nowego w ogóle przyniós³ ostatni rok.
Jest to czarny rok babiogórskiej turystyki. W powojennej historii turystyki górskiej w Polsce trudno znaleæ równie ponure wydarzenia.
Nie chodzi bynajmniej o dziesi¹tki miertelnych ofiar, które poch³onê³a Babia Góra - nic takiego nie mia³o miejsca, chodzi o zupe³nie co innego. Zanim wy³uszczê szczegó³y, krótka
dygresja.
Rozmawia³em na Markowych z pracownikiem Parku i dowiedzia³em siê, ¿e nasze pismo NS czytane jest w parkowych krêgach, moje za pisanie o Babiej czêsto zawiera nieprawdê.
Wyjani³em, ze piszê tylko o tym co widzê, a pozosta³e wiadomoci czerpiê np. z regulaminu BgPN, z rozmów z turystami, ratownikami. Wszyscy chyba nie k³ami¹, a ja tak¿e nie ³¿ê, a lepy te¿
nie jestem. Ale skoro w Parku uznano, ¿e mijam siê z prawd¹,
pozwolê sobie jeszcze trochê pok³amaæ.
Nie jest wiêc pewnie prawd¹, ¿e na Babiej Górze - pardon w Babiogórskim Parku Narodowym wprowadzono kagañcowe restrykcje
wobec turystyki, nieznane w powojennej historii Polski, nieznane
nawet w stanie wojennym.
Nawet wtedy, kto mia³ przepustkê, chodzi³ bez przeszkód, jakim chcia³ szlakiem, o dowolnej porze roku. Dzi nowy regulamin
Parku zawiera same nakazy i zakazy dotkliwie godz¹ce w prawdziw¹ turystykê górsk¹.
Chodzi o nastêpuj¹ce zakazy wprowadzone przez now¹ dyrekcjê BgPN: zakaz biwakowania, zakaz poruszania siê po Perci Akademików zim¹, zakaz wycieczek na szczyt od zmierzchu do
wschodu s³oñca bez towarzystwa osoby uprawnionej przez Park.
Przepisy te s¹ nie tylko nielogiczne, ale i bezprawne. Po pierwsze,
nie ma w Polsce przepisu zakazuj¹cego uprawiania turystyki gór-
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skiej zim¹. Turystykê, a tak¿e inne formy rekreacji i sport uprawia siê na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Po drugie, od spraw bezpieczeñstwa w górach jest GOPR, a nie instytucja, której zadaniem
jest ochrona krajobrazu i przyrody przed skutkami rozwoju cywilizacji. Wreszcie po trzecie, turysta górski z odpowiednim wyposa¿eniem i umiejêtnociami jest, obok ratownika GOPR jedyn¹
osob¹ mog¹c¹ bezpiecznie poruszaæ siê w górach zim¹. Jest to
cz³owiek znaj¹cy góry i umiej¹cy siê w nich zachowaæ.
Nie ma tak¿e ¿adnego przepisu prawnego zabraniaj¹cego poruszania siê obywatelowi Polski noc¹ po terytorium w³asnego
kraju. Parki Narodowe nie maja uprawnieñ policyjnych i nie mog¹
wprowadzaæ tego typu przepisów.
Nie ma uzasadnienia wynajmowania licencjonowanego przewodnika, lub przodownika z licencj¹ BgPN, by móc noc¹ iæ na
Babi¹ Górê. A zreszt¹ jak sobie to dyrekcja wyobra¿a? Turysta
bêdzie biega³ ze schroniska do dyrekcji w Zawoi Markowej po
jaki papier, lub przewodnika? To przecie¿ nie ma sensu. Ani
trudnoci terenowe, ani ¿adne inne wzglêdy nie uzasadniaj¹ tego
przepisu. Jest to zbiorowa kara za to, ¿e KTO (to nie znaczy
turysta) pali³ ognisko gdzie na grani. Dyrekcja twierdzi, ¿e to
robota turystów, a ja powtarzam, ¿e to bzdura. Nikt nikogo za
rêkê nie z³apa³ i nie ma ¿adnych dowodów, ¿e to dzie³o turystów!
Dyrekcja BgPN zastosowa³ odpowiedzialnoæ zbiorow¹ traktuj¹c nas jako bandê debili i chuliganów. Park Narodowy Bawi siê
w policjê, zapominaj¹c o zadaniach stoj¹cych przed parkami
narodowymi, a do tego cichcem realizuje program przebudowy
tego masywu górskiego w park dworski w stylu angielskim, jeli
nie francuskim. Przypominam zatem, ¿e najpierw dawno, dawno temu powsta³y góry, potem d³ugo nic, wreszcie pojawili siê
mieszkañcy, jeszcze póniej turyci. I w³anie turyci zapocz¹tkowali wszelkie ruchu ochrony przyrody, z ich inicjatywy powsta³y pierwsze rezerwaty i parki narodowe.
Parki nie s¹ jednak w³acicielami, a tylko administratorami
obszarów chronionych. Tymczasem na Babiej Górze jest niczym
na janiepañskich w³ociach. Turysta jest intruzem jak ch³op,
który przyszed³ po chrust do pañskiego lasu. Mo¿e wzi¹æ dwie
wi¹zki pod warunkiem, ¿e zap³aci. No i p³acimy. Janosik Ondraszek, Bury i inni zbóje mogliby siê sporo nauczyæ od dyrekcji Par-
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ku. Wprowadzi³a ona ³upie¿cze op³aty za przebywanie na terenie
BgPN. Teraz nie ma ju¿ Babiej, jest tylko Babiogórski PN.
Wchodz¹c w granice Parku p³aci siê 1.5 z³., do ka¿dego noclegu na Markowych Park dolicza 1 z³., a chc¹c nastêpnego dnia
rano wyjæ na szczyt, lub choæby na Bronê trzeba zap³aciæ kolejne
1.5 z³. W czasie przeciêtnego statystycznego pobytu na Babiej zostawiamy Parkowi 4 z³. Tyle kosztuje nocleg ze zni¿k¹ w schronisku na Markowych. Jak wspomnia³em pobiera siê na Markowych
dop³atê do ka¿dego noclegu w schronisku! Nie raz, jak tzw. taksê
klimatyczn¹, tylko za ka¿d¹ noc, chocia¿ ze schroniska wyjæ nie
wolno - zakaz turystyki nocnej. Bilety parkowe wa¿ne s¹ w dniu
datowania, a nie przez dobê. To kolejne nadu¿ycie. Po³owa turystów wchodzi w granice Parku po po³udniu, co wynika z marszruty, toku wêdrówki. P³ac¹ wiêc za ca³y dzieñ, choæ praktycznie
korzystaj¹ z prawa pobytu (bilet) przez parê godzin do zmierzchu.
Potem Park pobiera pieni¹dze za spanie w schronisku. Rano niemal wszyscy wyk³ócaj¹ siê z bileterem na Markowych pokazuj¹c
ju¿ raz wykupione bilety. Nic z tego. Trzeba p³aciæ jeszcze raz,
mimo ¿e za poprzednio zap³acone 1.5 z³. wêdrowa³o siê przez godzinê, lub dwie dnia poprzedniego. Przecie¿ to jest jawny rozbój,
ordynarne wy³udzenie!!!
P³acimy kilka razy za to samo, a za to wolno nam przejæ siê
tylko w dzieñ, od wiosny do jesieni i po sztucznie zbudowanych
chodnikach. Tak jest. Nie ma ju¿ prawie normalnych szlaków
na Babiej!
Od granic Parku wolno siê poruszaæ po wie¿o zbudowanych
z drewnianych bali i gliny chodnikach. Tak oto po stu latach
regularnej turystyki babiogórskiej, zmieniono górê w park miejski (raczej dworski), a turystów w spacerowiczów (w najlepszym
przypadku)!
Albo dyrekcja Parku nie wie, co to jest turystyka górska, albo
wie i chce siê pozbyæ turystów wprowadzaj¹c restrykcje i staraj¹c
siê obrzydziæ, lub chocia¿ utrudniæ pobyt na Babiej. Wystarczy
popatrzeæ na nowe chodniki, którymi zast¹piono szlaki turystyczne. ¯al popatrzeæ na te gliniane ceprostrady porodku gór. Ja wiem,
¿e dyrekcja powie, ¿e s¹ to wygodne cie¿ki ekologiczne. Teraz
jest taka moda, a zas³aniaj¹c siê ekologi¹ wolno zniszczyæ wszystko, tak¿e prawdziwy górski szlak turystyczny. Czy ci ludzie nie
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widz¹ jakiego dokonali spustoszenia, jak nienaturalnie wygl¹daj¹ te ich chodniki: ze schodami, barierkami i nawierzchni¹ z obc¹,
glinian¹ nawierzchni¹?
Pozostaj¹ pytania: jak do tego dosz³o? Czy dzisiejszy stan turystyki na Babiej Górze jest wynikiem uk³adu PTTK z BgPN? Wy
nam oddacie szlaki, zrobimy z nimi, co siê nam podoba, a my
wam ³askawie pozwolimy chodziæ po parkowych cie¿kach. Nie
wiem, czy zawarto taki uk³ad. Raczej nie. By³aby to jawna zdrada interesów turystów. Nie pos¹dzam o z³¹ wole dzia³aczy petetekowskich, choæ jak wiemy w Pieninach oddano Parki szlaki
bez jednego strza³u. Gdzie by³a Pañstwowa Inspekcja Ochrony rodowiska, kiedy wcinano siê w stok buduj¹c kretyñskie
schody na pocz¹tku Perci Akademików?
Kiedy w Toruniu projektowalimy cie¿kê rowerow¹, trwa³y
ciê¿kie boje o kawa³ek trawnika, tutaj lekk¹ rêk¹ zryto kawa³
stoku, pobudowane obce w krajobrazie chodniki, barierki,
wszystko pod has³ami ochrony przyrody i wygody turystów. Jednoczenie depcze siê podstawowe prawa obywatelskie i pobiera
haracz od turystów.
Czekam na oficjalne stanowisko Komisji Turystyki Górskiej
PTTK, wyra¿one jasno i stanowczo, czekam na wniosek ZG PTTK
do Rzecznika Spraw Obywatelskich w kwestii swobody ruchu
turystycznego na obszarach chronionych, w szczególnoci odnonie restrykcji wprowadzonych przez BgPN. Oczekujê zbadania legalnoci op³at wprowadzonych przez BgPN.
Na koniec jeszcze jeden kwiatek z babiogórskiej ³¹czki. Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej otrzymali nowe zabawki - motocykle przystosowane do jazdy w trudnym terenie. Korzystaj¹ z tych
zabawek nader skwapliwie. Skutkiem tej zabawy s¹ miejsca na
Górnym P³aju mocno rozje¿d¿one, z g³êbokimi koleinami, z zalegaj¹cym ci¹gle b³otem. Gratulujê i ¿yczê dobrej zabawy.
Jeli kto uwa¿a, ¿e to wszystko nieprawda, niech jedzie na
Babi¹ Górê. Jeszcze stoi.
Juliusz Wys³ouch
Ten ciekawy artyku³ Jerzego Wys³oucha z przedrukowywujemy
ubieg³orocznego numeru Na Szlaku, czasopisma wydawanego
przez PTTK. Uwa¿amy, ¿e sprawa staje siê coraz bardziej dra¿liwa.
Ró¿ne dziwne przedsiêwziêcia dyrekcji parków narodowych mog¹
nasz¹ kulaw¹ turystykê zapêdziæ w lepy zau³ek.

Dialog.
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- No to powiedz mi jaki widok Tatr jest na ok³adce tego
kalendarza, podobno jeste w tych sprawach specem.
- Przecie¿ to jest proste; jest to otoczenie Hali G¹sienicowej. O widzisz, tam jest ¯ó³ta Turnia - wzi¹³em jego wskazuj¹cy palec i przy³o¿y³em do kopulastego szczytu. Wodz¹c nim
po konturach grani wymienia³em kolejno:
- To jest Szczyt Pod Fajki, a ta ma³a to Pañszczycka Turnia, nazwê wziê³a od Pañszczyckiej Doliny. Potem mamy ju¿
masyw Granatów. Ten pierwszy to Skrajny Granat, potem
idzie Poredni, a ten ostatni nazywa siê Zadni Granat. A dalej
s¹ Czarne ciany, niby bardzo poszarpane, ale w zasadzie
doæ ³atwe do przejcia. Dalej mamy Buczynow¹ Stra¿nicê,
to ta ma³a prze³¹czka w grani, gdzie ¯leb Kulczyckiego ³¹czy
siê z przejciem Orlej Perci. Dalej jest masyw Koziego Wierchu, potem Kozie Czuby, a tam w dole jest piêkna Kozia Dolinka.
- Cudowne, jakie to cudowne. Nigdy ta nie by³em ale wiem,
czujê, ¿e to musi byæ wspania³e - b³ogi umiech rozjani³ jego
zwykle kamienn¹ twarz.
Nie wiem dlaczego, ale mówi³em dalej.
- No, a tu ca³kiem z prawej widaæ kawa³ek Kasprowego
Wierchu. W³aciwie mo¿na siê tam dostaæ bez ¿adnych trudnoci, wystarczy wsi¹æ do kolejki linowej i wjechaæ prawie
na sam szczyt.
- I mówisz ¿e to jest mo¿liwe?
- No naturalnie, zobacz, wsiadamy w samochód, jedziemy
do Zakopanego, potem dalej do Kunic, zostawiamy samochód
i przesiadamy siê na kolejkê. Jedziemy, trochê to nieprzyjemne uczucie szczególnie na podporach, kiedy wagonik siê obni¿a, ale to nic, pestka! Potem wysiadamy, no mo¿e dwiecie
metrów prawie po równym i potem ten widok, wspania³a panorama. Wyobra¿asz sobie, g³êboko w dole potê¿na i d³uga
Dolina Cicha. Nad ni¹ ca³y mur Hrubego, a bardziej w prawo
potê¿ny masy Krywania.
- Powiedz mi, to wszystko widaæ, jak na d³oni?
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- Wszystko, jak tylko jest pogoda. I ta przestrzeñ, wyobra¿asz sobie, wko³o wyczuwalna, wprost namacalna nasycona
wilgoci¹ otaczaj¹c¹ ciebie wko³o, nic tylko przestrzeñ.
- Wiem, wyobra¿am sobie. to musi byæ co takiego co siê
wyczuwa tylko nie mo¿na tego dotkn¹æ. Szkoda, nigdy nie
bêdê tam. Ale wiem, ¿e to musi byæ wspania³e uczucie, tak
chodziæ po Tatrach.
- Ale¿ nie, mo¿esz byæ, mówi³em ci, ¿e wystarczy tylko wejæ
do kolejki, sama wywiezie ciê na a¿ na szczyt Kasprowego, to
takie proste. A potem ta panorama; winica przy piêknej pogodzie wydaje siê byæ tu¿, na wyci¹gniêcie rêki, chocia¿ trochê traci ze swego majestatu, bo widaæ w³aciwie tylko jej
kopu³ê szczytow¹. Ale to nic, wystarczy podejæ pod Beskidek ¿eby zobaczyæ jak przerasta otaczaj¹ce szczyty.
- By³e tam?
- By³em w lecie i w zimie. Wiesz to jest takie wspania³e
uczucie kiedy siedzisz na szczycie, a wszystkie inne s¹ poni¿ej ciebie i te doliny gdzie tam nisko i daleko.
- Wyobra¿am sobie ile to daje szczêcia . to musi byæ jak
narkotyk, boisz siê, a jednak bierzesz, ba ¿¹dasz, wymagasz
coraz wiêkszej stawki!
- Sk¹d ty to wszystko wiesz, przecie¿ nie chodzisz po górach?
I znów ten umiech, rozjaniaj¹cy jego ca³¹ twarz.
- Przecie¿ wystarczy ciebie pos³uchaæ z jakim entuzjazmem
mówisz, to siê wyczuwa w barwie tonu, w ka¿dym s³owie ta
nuta jak gdyby ponownego prze¿ywania tych zdarzeñ. Ja to
widzê, czujê, a nawet prze¿ywam jakbym by³ z tob¹ tam wysoko w górach. Szkoda, naprawdê szkoda, ¿e nie mogê tam byæ.
I nie wiem dlaczego wtedy to zrobi³em, mo¿e faktycznie uwierzy³em, ¿e wszystko jest mo¿liwe.
- Ale¿ dlaczego nie - powiedzia³em - przecie¿ mówi³em ci,
¿e wjazd kolejk¹ na Kasprowy to ¿aden problem. dojazd do
Zakopanego samochodem tym bardziej bez ¿adnych przeszkód. A tam czujesz na twarzy lekki powiew powietrza. a¿
pachnie kosodrzewin¹ i wko³o tylko przestrzeñ, przestrzeñ
bez koñca. Raz w ¿yciu to prze¿yæ, rozumiesz prze¿yæ.
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Zapad³a g³êboka cisza, jego twarz by³a ju¿ inna, skupiona,
pe³na wewnêtrznego napiêcia. Po chwili, jak gdyby z wysi³kiem
wyksztusi³ z siebie: - No dobrze, przemylê to i dam ci odpowied. To by³oby wspania³e.
Opuszkiem palca wprawionego do czytania dotkn¹³ tarczy
zegarka i czuj¹c uk³ad wskazówek powiedzia³:
- Jest dziesiêæ po ósmej, id ju¿, spónisz siê do pracy.
Mo¿e mi siê tylko wydawa³o, ¿e ucisk naszych d³oni na po¿egnanie tym razem by³ silniejszy ni¿ zwykle. I od tego czasu s³yszê s³owa wyjête z pisma: I nie zaznasz spokoju dopóki nie
wype³nisz danej obietnicy jednemu z maluczkich. A przecie¿ ja
chcia³em tylko przekazaæ mu jak piêkny jest widok Tatr obojêtne, czy z Kasprowego, czy ze winicy. To przecie¿ nie moja wina,
¿e On nigdy tego nie zobaczy, jedynie swoj¹ w³asn¹ wyobrani¹ mo¿e lepiej ni¿ ja?
Tadeusz Wojtera

Alpejska pajêczyna.
Z³ota myl.

Rok 1959 - wschodni¹ cian¹ Monte Rosa - na Silber Sattel
- przeszlimy z Hel¹ Hajdukiewiczow¹ i Adamem Skoczylasem
w 21 godzin. Biwak na prze³êczy. Przed nami dwaj m³odzi austriacy szli 17 godzin. Spotkalimy ich potem w naszym obozie
w Zermatt i zaprosilimy na obiad, bo byli g³odni i bez pieniêdzy.
Na dwiêk s³owa Kraków pytali; ile Niemców ¿yje in Krakau? Uprzejmie wyjanilimy m³odym ch³opcom, ¿e pytanie to
by³oby aktualne w XIII wieku w czasie kolonizacji. Obecnie mieszkaj¹ w Krakowie tacy mo¿e Niemcy jak np. Mischke. I natychmiast wyg³osi³em tê z³ot¹ myl:
Gdyby wszyscy ludzie byli alpinistami - nie by³oby wojen.

Rok 1942.
Szesnastego sierpnia 1942 przeszlimy Grañ Bianco - Bernina. Hajdukiewicz prowadzi³ ca³y czas w wie¿ym niegu. Za nami,
z lotn¹ asekuracj¹ szli dwaj urlopowani ¿o³nierze szwajcarscy:
Paul Hell i Emil Buchmann. W pewnej chwili Emil zelizgn¹³ i
polecia³. Sytuacja stawa³a siê beznadziejna, lecz Hell asekuro-
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wa³ wspaniale i zatrzyma³ upadek tu¿ nad krawêdzi¹ obrywu
ciany. Buchmann utraci³ czekan; by³ zszokowany. Zwi¹zali siê
z nami w jeden zespó³.
Zwi¹zali siê z nami przyjani¹, która trwa pó³ wieku. Co kilkanacie lat spotykamy siê, czy to w St. Gallen, czy te¿ w Krakowie.
Rok 1996.
Paula, wybitnego alpinistê dotkn¹³ ciê¿ki los. Ma sztuczne
biodro... Uda³o mu siê jednak przezwyciê¿yæ kalectwo; od lat bierze udzia³ w Maratonie Engadyñskim. W tym roku mia³ niestety
ciê¿ki upadek na zalodzonej trasie...
Natychmiastowej pomocy po wypadku udzielili mu pañstwo
Kazimierz i Bo¿ena Konieczny. Pañstwo Konieczny pochodz¹ z Krakowa. Od 14 lat osiedli w Szwajcarii. Paul przys³a³ mi kopiê listu do
pp. Koniecznych z 22 stycznia 1996, w którym pisze:
- (mój)  ... sztuczny staw nie poniós³ szkody... Mam nadziejê,
¿e wkrótce bêdê móg³ znowu startowaæ...
 ... Ty i Twoja kochana Pani odprowadzilicie mnie do
restauracji Schwägalp. Zaraz potem odwielicie mnie
wprost do domu, Buchstrasse 14 w St. Gallen. W rozmowie
okaza³o siê, ¿e pochodzicie z Krakowa. Mam tam dobrego
i wiernego przyjaciela Mathiasa Mischke, in¿yniera skrytka pocztowa 791. W dniach 15/16 sierpnia 1942
pozna³em go, oraz Jerzego Hajdukiewicza, póniej lekarza,
który zamieszka³ w Kunicach ... zmar³ 10 lipca 1989...
By³ chirurgiem i lekarzem szwajcarskiej wyprawy na
Dhaulagiri z Maxem Eiselinem i tow. w roku 1958 ...
 ... Wierzê, ¿e mój wypadek by³ zrz¹dzeniem boskim, by
Was poznaæ...

Alpinici wszech krajów...

Tak to dziwnie splataj¹ siê losy ludzkie. Gdyby wszyscy ludzie byli alpinistami... Takie jest braterstwo górskie, bez wzglêdu na pochodzenie, narodowoæ. Alpejska pajêczyna oplata ca³y
wiat. Mo¿na sparafrazowaæ przebrzmia³e has³o:
- Alpinici wszech krajów ³¹czcie siê!
Maciej Mischke

Czarna zima w Tatrach.
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Poch³onê³a dziesiêæ ofiar. To du¿o, bardzo du¿o. Kroniki TOPR
od lat nie zanotowa³y takiej liczby wypadków. W zdecydowanej
wiêkszoci wiadczy³y o braku dowiadczenia w poruszaniu siê
w warunkach zimowych i lekcewa¿eniu grozy Tatr.
Bo lekcewa¿eniem by³o wybranie siê letni¹ cie¿k¹ pod Giewont, na oblodzone stoki Kondrackiej Prze³êczy bez odpowiedniego wyposa¿enia. Lekcewa¿eniem te¿ by³o wiadome
wchodzenie na strome pola nie¿ne ledwo trzymaj¹ce siê pod³o¿a. Tej zimy Tatry, sk¹po odziane w pokrywê nie¿n¹ ukaza³y
swe lodowe oblicze. Jedno wielkie lodowisko. Nonsensem wtedy
jest przecie¿ wyjcie w góry bez podstawowego sprzêtu zimowego - czekana i raków.
Nie wszyscy wiedz¹ jak zim¹ chodziæ po Tatrach. Tego nie ma
w przewodniku. Tylko dowiadczeni podwiadomie czuj¹ gdzie
czyha niebezpieczeñstwo. A dowiadczenie przychodzi samo. Po
latach.
Kiedy zim¹ po Tatrach chodzili przewa¿nie taternicy, dzi
zimowe wycieczki sta³y siê modne, chodz¹ wiêc na nie wszyscy
nie bacz¹c na zagro¿enia. Ofiarami tatrzañskiej zimy najczêciej
pada m³odzie¿, ledwo licealna, która za nic ma komunikaty lawinowe umieszczane przez TOPR na widocznym miejscu w ka¿dym tatrzañskim schronisku, jak równie¿ przestrogi starszych
wiekiem i dowiadczeniem innych bywalców Tatr. M³odym
gniewnym wydaje siê, ¿e skoro raz (w lecie) siê uda³o, to ju¿
wystarczy. I id¹ w Tatry nieprzygotowani na zimow¹ aurê i padaj¹ ofiar¹. Nie ma ich kto wprowadziæ i uwiadomiæ o gro¿¹cych niebezpieczeñstwach.
Piêkne s¹ Tatry zim¹. Wszyscy o tym wiedz¹. Piêkne i zarazem niebezpieczne. Zimowe Tatry to nie ¿arty, nie mo¿na ich
grozy porównywaæ z takimi np. Beskidami, w których te¿ przecie¿ zdarzaj¹ siê wypadki.
Dziesiêæ istnieñ ludzkich, dziesiêæ ofiar lekkomylnoci, a byæ
mo¿e g³upoty (tak rzecz ujmuje prasa). Ofiar zupe³nie niepotrzebnych. Wielki tatrzañski dramat.
TPN straszy zamkniêciem Tatr na okres zimowy, podobnie
jak to uczyni³ s³owacki TANAP. Dyrekcja nie chce karaæ niepo-
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s³usznych (choæ mo¿e przyda³oby siê). Jako naród zawsze bylimy niepokorni, za nic mamy zakazy, obojêtne jakiej rangi.
Uczmy m³odych mi³oci do gór. Uczmy ich szacunku poprzez
postrzeganie niebezpieczeñstw. Niech ka¿dy m³ody cz³owiek na
swej cie¿ce w góry spotka wreszcie swego mistrza, który wprowadzi go w ten cudowny wiat i nauczy kochaæ.
Mistrz i adept. Tak by³o kiedy. Wróæmy wiêc do tego.

Andrzej S³ota
Od Redakcji: Wszystkim polecamy zamieszczony w marcowym - 3/22 numerze GÓR (wyd.
Leviatan) pierwszy artyku³ z serii W TATRACH
PRZEZ CA£Y ROK.
Jego autorem jest Jerzy Wala, znany taternik,
wysoko ceniony w rodowisku, posiadaj¹cy olbrzymie dowiadczenie w przebywaniu w Najwy¿szych
Górach wiata, w których cz³owiek musi liczyæ i tylko i wy³¹cznie na samego siebie.
Autor udziela wielu cennych rad i wskazówek
potrzebnych podczas uprawiania turystyki wysokogórskiej (ostatnio nazywanej turystyk¹ ambitn¹).
Podpowiada i objania urz¹dzenia przydatne
w czasie wêdrówek skalnymi bezdro¿ami, a którymi kiedy pos³ugiwali siê wy³¹cznie taternicy. Przytacza marki i typ sprzêtu dostêpnego w naszym
handlu, k³ad¹c szczególny nacisk na sprzêt zimowy (raki i czekan). Wiemy wszyscy, ¿e s¹ miejsca
w Tatrach, gdzie nawet w rodku lata czêsto natkn¹æ siê mo¿na na zmarzniête niegi i wylodzone
¿leby. Namawia do turystyki narciarskiej, jak¿e innej od narciarstwa kolejkowego.
Artyku³ jest nowatorski, wype³nia lukê w zagadnieniu, bowiem jak
wszyscy wiemy opisy wiêkszoci przewodników turystycznych ograniczaj¹ siê do cie¿ek znakowanych kolorem i to wy³¹cznie w sezonie letnim.
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Cenne równie¿ s¹ uwagi o bezpieczeñstwie poruszania siê po takich drogach jak Orla Peræ. Wielu turystów nie maj¹cych dowiadczenia na zalodzonych klamrach i ³añcuchach cudem unika nieszczêcia.
Na temat pokonywanie tych dróg (Via Ferrata) Jerzy Wala pisa³ ju¿ we
wczeniejszych numerach GÓR.
Podobnego w treci poradnika jeszcze nikt u nas nie publikowa³.
Ponadto jako uzupe³nienie, oraz mo¿e i ku przestrodze do³¹czamy
tabelkê zawieraj¹c¹ now¹, piêciostopniow¹ skalê zagro¿enia lawinowego. Poza Alpami obowi¹zuje ona równie¿ w Pirenejach. Do nas te¿
byæ mo¿e dotrze.
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Recenzje

Spóniona wiadomoæ (+ P.Segantini)

Mieszane uczucia.
Tak zatytu³owa³ Greg Child swój zbiór wra¿eñ górskich: Mixed
Emotion. Mo¿e autor mia³ mieszane uczucia przy pisaniu. Czytaj¹c równie¿ mia³em mieszane uczucia. Ale mi³e by³o to, ¿e ksi¹¿kê
24 lutego 1966 ofiarowali mi na imieniny przyjaciele z prezydium
Zarz¹du G³ównego PTT.
Ksi¹¿ka zawiera kilkanacie rozdzia³ów (273 strony), w tym
po³owa opiewa wra¿enia autora z wielkich dróg w ró¿nych stronach wiata: w rodzimej Australii, Ameryce Pó³nocnej, Himalajach, wspomnienia z wypraw, w czasie których autor straci³ wielu
towarzyszy, a sam wielokrotnie otar³ siê o mieræ.
Druga po³owa nosi tytu³ Spotkania z niecodziennymi ludmi. Mi³ym akcentem dla Polaka s¹ fragmenty powiecone Voytkowi Kurtyce, Jerzemu Kukuczce, Wandzie Rutkiewicz.
Ciekawe s¹ wspomnienia o wielkich nazwiskach alpinizmu:
Doug Scott, Don Whillans. Rozdzia³ powiêcony Whilansowi (str.
245) zawiera z³ote myli Dona, równie treciwe, jak s³awne.
Because they there are ... Malloryego.
A oto maksymy Whillansa:
Ostatecznym celem alpinizmu Dona by³o prze¿yæ i po¿yæ.
Wiele jego maksym ilustruje ten punkt widzenia:
- Góry bêd¹ zawsze. Sztuczka polega na tym, ¿eby ty by³
równie¿;
- Nie mam nic przeciwko temu, ¿eby walczyæ o wydostanie siê
z k³opotów. Nie mam jednak zamiaru walczyæ, aby nie wpaæ.
- S¹ dwa rodzaje wspinaczy: sprytni i martwi.
Mieszane uczucia - Greg Child. Pierwsze polskie wydanie. Wyd.
AT - Hudowski & Marcisz - Londyn - Kraków 1994.
Maciej Mischke.
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W 6 (10) numerze Wo³ania (Aktualnoci z myszk¹: Union Internationale des Assotiations dAlpinisme - str.19) o dokonanym w roku
1991 wyborze dra med. Pietro Segantini, lekarza z Graubünden
(Engadin - Szwajcaria) ur. 1940, na prezydenta UIAA. Powo³alimy siê przy tym na Neue Zürcher Zeitung z dn. 20.01.1991.
Autor notatki w NZZ wi¹za³ wielkie nadzieje z osob¹ elekta.
Niestety dr Segantini nie ¿yje. W lutym 1996 dostalimy ze
Szwajcarii od pani Marty Widmer, cz³onka honorowego Klubu
Wyskogórskiego Winterthur wiadomoæ o mierci dr Segantiniego w lecie 1995.
We wspomnieniu o zmar³ym czytamy w Die Alpen Biuletyn,
(lipiec 1995, str. 315), ¿e szczególnie interesowa³ siê on pomoc¹ dla Krajów Wschodniej Europy w dziedzinie alpinizmu i turystyki.
Maciej Mischke

Pamiêtnik PTT.
Ukaza³ siê kolejny IV tom Pamiêtnika PTT wydany przez Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. Zachowano
tradycyjny uk³ad i podzia³ tematyczny na dzia³y.
Artyku³ wiod¹cy powiêcony zosta³ tym razem zwierzêtom
Karpat Polskich.
Cz³owiek i góry - ten dzia³ zawiera tematy, przemylenia, oraz
refleksje widziane z dzisiejszej perspektywy. Oto kilka tytu³ó[AS1]w: Tragedia na Ma³ym Jaworowym, Refleksje z Chocho³owskiej, Bieszczadnicy, Droga wyklêtych, Wschodnia Mnicha,
Komu i czemu winny s³u¿yæ góry. W kilku z nich pojawia siê Jan
D³ugosz.
Ocaliæ od zapomnienia - dzia³ historyczny, zawieraj¹cy materia³y przypominaj¹ce wydarzenia i ludzi dawnego PTT. Tematycznie artyku³y powiêcono m.in. Leopoldowi wierzowi, Orlej Perci
i dawnemu przewodnictwu tatrzañskiemu obchodz¹cemu swój
120 letni jubileusz.
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Kronika PTT - rejestracja najwa¿niejszych wydarzeñ PTT. W roku
1995 najwa¿niejszy by³ III Zjazd Towarzystwa. Na Zjedzie nadano
8 cz³onkostw honorowych: Zdzis³awowi Dziêdzielewiczowi, W³adys³awowi Krygowskiemu, Maciejowi Mischke, Zofii i Witoldowi Paryskim, Janowi Sawickiemu, Stanis³awowi Siedleckiemu i Janowi
Staszlowi; w tomie opublikowano wszystkie laudacje. Kronika Oddzia³ów zawiera sprawozdania z dzia³alnoci za rok 1994 oraz imienny sk³ad osobowy wszystkich oddzia³ów.
Pocz¹wszy od tomu III jeden z dzia³ów Pamiêtnika powiêcony jest okrelonej grupie górskiej. W ostatnim IV-tym tomie górami tymi s¹ Pireneje.
Zachêcamy do lektury Pamiêtników PTT, najlepiej podczas
pobytu na M³adej Horze, aby przekonaæ siê, ¿e obecna dzia³alnoæ Towarzystwa - mimo wszelkich trudnoci stanowi kontynuacjê tradycji dawnego Towarzystwa Tatrzañskiego. Chy¿ u Bacy,
któremu powiêcony jest specjalny artyku³ Józka Michlika wiêtuje sw¹ dziesiêcioletni¹ dzia³alnoæ. Zwa¿my, ¿e w tym naszym
jedynym schronisku górskim, które jest wizytówk¹ Towarzystwa
- ka¿dy jest gociem, a nie klientem.
Piszmy do Pamiêtnika PTT. Pamiêtajmy, ¿e fakty dzi wygl¹daj¹ce na zapis codziennoci - dla nastêpnych pokoleñ bêd¹
histori¹.
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