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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
O kolejkach per absurdum - po raz drugi.

W roku 1957 Tygodnik Powszechny (nr. 36/451) opublikowa³ humoreskê pod podobnym tytu³em. Po czterdziestu latach
przedrukowywujemy ten ¿arcik s¹dz¹c, ze temat kolejki jest
zawsze aktualny.
Pan Adam Choynowski opisa³ swojego czasu (Dooko³a wiata - nr. 4161, rok IV) z niek³amanym zachwytem zas³ugi hrabiego Totino, którego konsorcjum dokona³o wiekopomnego dzie³a
jakim jest budowa kolejki linowej z Chamonix na Iglicê Po³udniow¹. (Ta dwiêczna nazwa ma z francuska po polsku oznaczaæ Aiguille do Midi w Grupie Mont Blanc - przyp. M.M.).
Pozytywny hrabia musia³ przy tym zwalczyæ opór ca³ego
francuskiego ciemnogrodu, któremu przewodzili duchowni,
malarze, alpinici i ministrowie. Ta obca agentura zdo³a³a wymóc na w³adzach pañstwowych formalny zakaz budowy.
Lecz hrabiowskie konsorcjum umia³o zwalczyæ te przeszkody i mimo nakazu przerwania robót, ju¿ nied³ugo uruchomi sw¹ kolejkê, która pozwoli narciarzom korzystaæ
w pe³ni z jedynych w Europie mo¿liwoci ca³orocznego uprawiania sportu narciarskiego. Bezpieczeñstwo bêdzie przy
tym zapewnione. Oblicza siê, ¿e sporód 300 tysiêcy turystów, którzy w ci¹gu roku bêd¹ korzystaæ z kolejki, miertelnym wypadkom ulegnie zaledwie 50 narciarzy.
Entuzjazm panów hr. Totino i Choynowskiego nale¿y czym
prêdzej przeszczepiæ na teren Polski Ludowej. Nale¿y wydobyæ z zapomnienia stary, a przez rodzimy ciemnogród zd³awiony projekt budowy kolejki na winicê.
Oczywicie postêp techniczny wymaga pewnych perspektywicznych modyfikacji za³o¿enia ogólnego. Uwzglêdniaj¹c
dominantê pleneru, jak¹ na obecnym etapie przedstawia odgórnie kolejka na Kasprowy - nale¿y zaplanowaæ malownicz¹ estakadê wzd³u¿ polskich stoków grani g³ównej Tatr, a¿
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do winickiej prze³êczy. Estakada bêdzie nios³a dwutorow¹
liniê kolei elektrycznej, oraz wygodn¹ promenadê dla pieszych, gdyby tacy g³upi mieli siê jeszcze znaleæ. Z prze³êczy na szczyt winicy projektuje siê kolejkê linow¹. Wstêpne
badania geologiczne wykaza³y wbrew oczekiwaniom, ¿e
fundamenty zamierzonej budowy mo¿na oprzeæ na skale
granitowej, doskonale siê do tego celu nadaj¹cej, a dotychczas zbyt ma³o w gospodarce narodowej wykorzystanej.
Kolejka odda nieocenione us³ugi rozwojowi kultury fizycznej. Anachronizmem stanie siê wreszcie typ elitarnego taternika, który chcia³by wejæ wszêdzie o w³asnych si³ach,
szukaj¹c szczêcia w nawrocie czasów jaskiniowych (jako
mówi p. Choynowski). Umo¿liwi siê szerzenie tê¿yzny fizycznej wród pokrzywdzonej dotychczas liczniejsze czêci spo³eczeñstwa, jak ludzie po zawale serca, oraz paralitycy,
zw³aszcza postêpowi.
Do czasu uruchomienia inwestycji nale¿y czym prêdzej
zorganizowaæ przy pomocy lektyk o trakcji ludzkiej. Da to
dodatkow¹ mo¿liwoæ zatrudnienia i 9 godziwej rozrywki
dla bezrobotnej m³odzie¿y góralskiej. U nas te¿ znajd¹ siê
hrabiowie, w razie potrzeby z awansu spo³ecznego, którzy
chêtnie pozwol¹ siê nosiæ ch³opom.
Spieszmy siê, póki jeszcze nie jest za póno! (koniec cytatu)
Maciej Mischke.

Recenzje.

Kurt Diemberger, DUCHY POWIETRZA.

Wyd. Ati 1995, stron 301.
Talent literacki Kurta Diembergera jest znany wród czytelników ksi¹¿ek górskich. Po jego pierwszej ksi¹¿ce - GÓRY I PARTNERZY, kolejna, czyli DUCHY POWIETRZA tworz¹ dalszy ci¹g
jego autobiografii, rozpoczynaj¹cej siê jeszcze w okresie wczesnej m³odoci.
W tych doæ odleg³ych, prawie ¿e pionierskich czasach Diemberger przemierza³ Alpy dokonuj¹c mia³ych wejæ na alpejskie
olbrzymy, oraz bra³ udzia³ w wielu wyprawach w Góry wiata.
Jako jedyny z ¿yj¹cych ma na swym koncie dwa pierwsze, dziewicze wejcia na wierzcho³ki omiotysiêczne: Broad Peak z Her-

5
mannem Buhlem w roku 1957 i Dhaulagiri w 1960.
W czasie trwania wypraw w Himalaje i Karakorum Diemberger wci¹ga siê w co, co staje siê jego kolejn¹ pasj¹. Filmowanie.
Coraz czêciej w czasie trwania akcji na tej, czy innej wyprawie,
sam nie przestaj¹c byæ alpinist¹ staje za kamer¹ i w tym dzia³aniu czuje swe powo³anie. Sw¹ mi³oæ do gór uwiecznia na celuloidowej kliszy, z której powstaj¹ filmy, wielokrotnie nagradzane na
ró¿nych festiwalach filmów górskich.
wiat ogl¹dany w górach, gdzie mo¿na daleko siêgn¹æ spojrzeniem - ten bezkres panoramy, która ginie gdzie tam hen - za mg³¹
ci¹gnie Diembergera do poznawania. Stare eskimoskie przys³owie
Tylko Duchy Powietrza wiedz¹ co ciê czeka - zaczyna nabieraæ
sensu.
Jego pasja filmowa sprawia, ¿e na jaki czas staje siê globtroterem, podró¿uj¹cym po wiecie, doznaj¹cym stale nowych prze¿yæ i wra¿eñ. W czasie swych podró¿y okazyjnie wyg³asza odczyty,
pokazuje zdjêcia - s³owem prezentuje swój dotychczasowy dorobek. Ma w wiecie wielu przyjació³, za ich przyczyn¹ stale styka
siê z czym nowym, dot¹d jeszcze nie poznanym.
Obojêtne co to jest, czy nie¿ne bezdro¿a Laponii i Grenlandii, czy te¿ amazoñska d¿ungla, lub skaliste, bezdenne pustynie
Ameryki Pó³nocnej - wszystko to wyzwala w nim kunszt znajdowania w krajobrazie to co najpiêkniejsze.
Jego prze¿ycia - s¹ w tej ksi¹¿ce. Nie jest to sucha i lakoniczna
relacja z wyprawy. Diemberger nie przedstawia faktów w kolejnoci chronologicznej. Pomaga sobie zapiskami, robionymi w przesz³oci. Wraca do wspomnieñ, do swych towarzyszy, którzy gdzie
tam zostali, przytacza rozmowy. Dziêki temu odnosi siê wra¿enie,
¿e czytaj¹c kolejne strony podró¿ujemy wraz z nim i jego prze¿ycia s¹ naszym udzia³em.
Ksi¹¿ka warta jest polecenia wszystkim, którzy s¹ wra¿liwi na
piêkno otaczaj¹cego wiata. wiat ten (niestety) cywilizuje siê coraz bardziej, Nawet w niegdysiejszych uroczyskach, gdzie cz³owiek by³ sam na sam z przyrod¹ - dzi s¹ t³umy. Znamy to wszyscy.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ tej ksi¹¿ki jest doskona³e t³umaczenie,
które znakomicie przekazuje treæ ksi¹¿ki w naszym, jak¿e piêknym jêzyku.
Andrzej S³ota

Andrzej Machnik DWA WIATY.
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Czy w przysz³oci tatrzañskie widoki bêdziemy ogl¹daæ tylko na starych fotografiach?
Okupacja, czy ochrona przyrody?
- te dwa pytania umieszczone s¹ na ok³adce
ksi¹¿ki  DWA WIATY.
Te dwa wiaty to ochrona przyrody i turystyka górska. Ta
druga, w dobie wietlanych lat komunizmu, umasowiana na
si³ê w narodzie polskim nijak nie mo¿e siê porozumieæ z gospodarzami i w³adcami parków narodowych. Wiemy wszyscy, ¿e
w tym temacie trudno jest tak do koñca pogodziæ interesy jednych i drugich, czyli turystów i ochroniarzy. W zagadnieniu
ochrony przyrody w naszej szerokoci politycznej od wielu lat
dochodzi do takich absurdów, ¿e a¿ g³owa boli.
Andrzej Machnik znakomicie ten problem uj¹³ w swej ksi¹¿ce.
Ksi¹¿kê podzieli³ na trzy czêci: pierwsza - Z dziejów alpinizmu i
ochrona przyrody - zawiera krótki rys historyczny, który mo¿na
opuciæ. Sam Machnik o tym wspomina, choæ przyznaje, ¿e:
[...] ukazuje on bowiem (rozdzia³), jak wykluwa siê paranoja i
jakie prze¿ywa fluktuacje w swych nastêpnych stadiach [...].

Poniewa¿ autor jest alpinist¹, w drugiej czêci ksi¹¿ki - Herosi celnie obna¿y³ tok organizowania wypraw w Góry Najwy¿sze,
czyli co kto umie, a co kto mo¿e. Status równych i równiejszych
wybija siê na plan pierwszy. Ujmuj¹c ca³oæ zagadnienia konstatuje, ¿e alpinizm i himalaizm wyszed³ z tej samej kolebki, czyli
turystyki wysokogórskiej zapocz¹tkowanej we wczesnym okresie
dzia³alnoci Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
Po nieudanym maria¿u PTT z PTK w roku 1950 i powstaniu
w latach 70-tych PZA biurokratyczna machina ruszy³a na dobre.
Ruszy³a i w swej bezsilnoci nie mo¿e zatrzymaæ swych nadmiernie rozpêdzonych trybów. Wówczas to powsta³o wiele Parków
Narodowych i inne organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ przyrody.
Choæ same za³o¿enia ochrony przyrody by³y s³uszne, to wykonawstwo z biegiem lat bra³o w ³eb. Maj¹c ogromne poparcie
w czynnikach spo³eczno-politycznych ochroniarze w tych latach wytworzyli wokó³ siebie otoczkê - nimb tak niesamowitej
troski o nasz¹ przyrodê i cz³owieka w niej przebywaj¹cego, ¿e ju¿
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po nied³ugim czasie ludzie maj¹cy olej w g³owie zorientowali siê,
¿e jest to uprawianie sztuki dla sztuki. W bardzo krótkim okresie
wszyscy przekonali siê jak przyjazny stosunek do turystyki maj¹
dyrekcje Parków Narodowych.
Tylko u by³ych demoludów istnieje przepis nakazuj¹cy
poruszanie siê w Parku Narodowym wy³¹cznie po znakowanych
cie¿kach. Na ca³ym wiecie, nawet w unikatowych rejonach,
wszystkim zwiedzaj¹cym udostêpnione Parki Narodowe
nawet na myl nie przyjdzie, by chodziæ po lesie tam gdzie
nie wolno. Ka¿dy jest wiadom, ¿e móg³by niechc¹cy
zniszczyæ co co jest cile chronione. U nas? - wszystko
jest obwarowane nakazami i zakazami. W sezonie corocznie
odbywa siê zabawa w policjantów i z³odziei, z tym ¿e
policjanci (ochroniarze) sw¹ aktywnoæ przejawiaj¹ prawie
¿e wy³¹cznie na pobieranie mandatów.

Sw¹ ksi¹¿kê Andrzej Machnik opar³ na wielu przyk³adach.
W czêci trzeciej - Okupanci przyrody przytacza ogromn¹ iloci
absurdów, które podpierane coraz to nowymi zarz¹dzeniami i rozporz¹dzeniami powoduj¹, ¿e sama przyroda mci siê na swych
etatowych obroñcach, a w³aciwa jej ochrona brnie w lep¹ uliczkê i goni wokó³ swego ogona. Przyk³adów tych jest mnóstwo. Jednym z nich jest choæby wybudowanie ceprostrady na Szpiglasow¹.
Skutki tych poczynañ s¹ op³akane. Coraz czêciej zamyka siê
bez uzasadnienia ten i ów rejon naszych gór i wprowadza coraz to
nowe obostrzenia. Ka¿dy kto m¹dry, kto kocha góry ponad wszystko umiecha siê z politowaniem i robi swoje.
Ksi¹¿ka napisana jest jêzykiem bardzo bezporednim, wrêcz
ostrym. Jej obszerne fragmenty publikowane by³y w numerze 12
Gór w roku 1994. Mo¿na j¹ poleciæ ka¿demu kto potrafi dostrzec
prawdziw¹ ochronê górskiej przyrody opart¹ na logice, a nie na
przepisach.
Andrzej S³ota

Górami pisane.

Wanda Czubernat - PROWDE W OCY

Kany jaki ceper
ka jaki pó³panek
kozdy przecie musi
rz¹dziæ Zokopanem
Naci¹ga³o ceprów
naz³azi³o z dolin
górole sie pochowali
pewnie sie ich boli
Zamieci³y hole
niepilce kochane
a teraz chc¹ odkryæ
nowe Zokopane
Pocinali smrecki
góry pokopali
kamienice carownice
na nich postawiali
Toblicki na kozdym
krzoku powiesali
to nie wolno to nie wolno
pozakazowali
A teroz sie wadzom
a teroz sie zrejom
ze im ciasno ze im duno
ze od smrodu mglejom
Gryzipapiórkowie
cow gazetach krabiom
jedni p³acom lamentujom
a drudzy sie bawiom
I ka jaki ceper
ka jaki pó³panek
radzi sie ratowaæ
biedne Zokopane
A coby sie przyjrzeæ
z bliska problemowi
kozdy sie haw cicho
wkrêci³ i wdomowi³
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Korzonki zapuci³
korone ozwinon
moje Zokopane
nie dam ci jo zgin¹æ!!!
Dobrze ze górole o tym nic nie wiedzom
bo ich tutok nie ma
w Hameryce siedzom

Po¿egnania.

Jan Stryjeñski - Senior PTT.
Szwajcaria Hotel górski Iltios. Luty 1945. W s¹siedniej sypialni s³ychaæ polski jêzyk... Tak nast¹pi³o spotkanie Jana Stryjeñskiego z Klubem Wysokogórskim Winterthur.
Jan, syn Karola i Zofii Stryjeñskich mia³ po rodzicach podwójne obywatelstwo: polskie i szwajcarskie. Dziêki temu uda³o mu siê przedostaæ w czasie wojny do Szwajcarii, wraz z siostr¹
Magd¹, z bratem Jackiem i bratem stryjecznym - Andrzejem
(dane z pamiêci).
Jan Stryjeñski urodzi³ siê 21 listopada 1922 roku w Krakowie. W czasie II wojny rozpocz¹³ dzia³alnoæ taternick¹. W roku
1942 stowarzyszy³ siê ze Stanis³awem Siedleckim. Bra³ udzia³ w
akcji Waga w roku 1944 (por. PAMI¥TKOWA KSIÊGA PRZYJANI, 1992 red. R.W. Schramm).
Studia rozpocz¹³ w Krakowie w Szkole Górniczej. Po ich ukoñczeniu obj¹³ w Szwajcarii stanowisko profesora w École dArchitecture de lUnoversité de Geneve i École dIngenieurs. Zajmowa³
siê problemami akustyki budowli. W czasie studiów szwajcarskich dnia 1 listopada 1945 zosta³ cz³onkiem Klubu Wysokogórskiego Winterthur.
W roku 1992 wzi¹³ udzia³ w Zakopanem w spotkaniu z okazji
osiemdziesi¹tej rocznicy urodzin Stanis³awa Siedleckiego. Wtedy odnowi³ cz³onkowsko w PTT jako senior sprzed 1050 roku.
Zmar³ 22 czerwca 1996 roku w Genewie i tam zosta³ pochowany.
Maciej Mischke

Dolinkowe spo³eczeñstwo.
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Dolinki Podkrakowskie - cudowna kraina le¿¹ca tu¿ pod Krakowem. Teren w zasiêgu rêki, bo wystarczy wsi¹æ do autobusu komunikacji miejskiej i za niespe³na 20 minut jest siê ju¿ prawie
na miejscu. Z dolinkowych ska³ek zupe³nie wyranie widaæ te¿
miejsk¹ zabudowê Wielkiego Krakowa. Krakusy dobrze znaj¹ ten
teren, od wielu lat pozwala on odetchn¹æ w miarê zdrowym powietrzem i oderwaæ siê szumu, gwaru i innych uci¹¿liwoci wielkiego miasta. Zazdroszcz¹ nam wszyscy tak piêknego regionu
le¿¹cego nieopodal, bo to góry - nie góry, ale niew¹tpliwe piêkne.
Podkrakowskie Alpy - tak nazywano ten teren jeszcze w pocz¹tkowych latach naszego stulecia. Górski charakter i obfitoæ ska³y
przyci¹ga³y pierwszych mi³oników turystyki i wspinaczki. Oni to
czêsto z braku mo¿liwoci wyjazdu w prawdziwe góry zadowalali
siê podkrakowskimi dolinkami.
Z dolinek korzysta siê w ró¿noraki sposób. Pocz¹wszy od edukacyjnych wycieczek dziatwy szkolnej, letnich spacerów, pikników, namiotowych i beznamiotowych biwaków, turystyki pieszej
i rowerowej, a¿ do wspinaczki skalnej w³¹cznie.
Dlatego dzi w dolinkach t³ok. To nie te same dolinki co dawniej. Ju¿ nie wszêdzie mo¿na znaleæ spokój, ciszê i wypoczynek. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat wiele siê tu zmieni³o,
zmienili siê ludzie i ich model zachowania. Wyodrêbni³y siê typy
korzystaj¹ce z dolinek w charakterystyczny dla siebie sposób,
choæ i tu z biegiem czasu pewne zdawa³oby siê sta³e nawyki nieco uleg³y zmianie.
Najstarszymi i najwytrwalszymi bywalcami Podkrakowskich
Dolinek s¹ weterani. Weterani to seniorzy, stara, czêsto taternicka gwardia, nadgryziona nieco zêbem czasu. Oni to nie wydalaj¹c ju¿ na górskich cie¿kach, tym bardziej te¿ nie porywaj¹ siê
na skalne ekscesy. Jeszcze kilka lat temu wielu z nich doje¿d¿a³o
w dolinki na w³asnych rowerach, wioz¹c swego czworono¿nego
przyjaciela z ty³u na baga¿niku, lecz dzi rower sta³ siê dla nich
zbyt niebezpieczny. W³ócz¹ siê wiêc po dolinkach ³akomie spozieraj¹c na Grañ Pokutników, zêbate Pieninki, lub wystrzelaj¹c¹ ostro
w niebo turniê ¯abiego Konia.
- Chcia³aby dusza do raju! - widaæ to po b³ysku w oku,
lecz nie te lata, ju¿ nie te lata niestety...
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Nieraz ukradkiem - gdy nikt nie widzi - pieszczotliwie g³aszcz¹ ska³ê, lecz ta - zimna - nie odpowiada na ich pieszczoty. Czasem tylko serce w nich niekiedy mocniej zabije, lecz dobrze wiedz¹
o tym, ¿e czas ich walki ze ska³¹ ju¿ siê skoñczy³ - zosta³y tylko
wspomnienia, wspomnienia i d³ugie, piesze wêdrówki dnem dolin. Z ma³ym plecaczkiem, (czêsto z horolezk¹ kupion¹ na S³owacji) spotkaæ ich mo¿na wszêdzie, na ca³ym obszarze Jury, nie tylko
w dolinkach. Pojawiaj¹ siê nawet na Zakrzówku. Czasem w rozmowie napomkn¹ o czasach swej górskiej wietnoci. S¹ obeznani z tematem, jedyn¹ zagadk¹ dla nich to nowoci sprzêtowe.
Wygl¹dem swym i zachowaniem zbli¿onym do weteranów s¹
dolinkowi turyci. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest wiek, bowiem tu jednak
dominuje m³odzie¿, choæ rednie pokolenie trafia siê czêsto.
Dolinkowi turyci wygl¹daj¹ i zachowuj¹ siê zupe³nie jak na górskiej wycieczce. Buty turystyczne, plecak czêsto ze stela¿em,
aparat fotograficzny, w rêku mapa. Mapa Dolinek Podkrakowskich ju¿ dawno nie mia³a wznowienia, czêsto wiêc jest to odbitka ksero. Wêdruj¹ grupkami, dla odpoczynku zatrzymuj¹c siê
najchêtniej nad potokiem, lub w pobli¿u ród³a.
Najliczniejsz¹ jednak nacj¹ w ska³kach s¹ ³ojanci, czyli wspinacze. Przedzia³ wiekowy jest tu ogromny. Dominuje m³ód. Wielu m³odych szukaj¹c sposobu na ¿ycie bierze siê za ska³kowanie,
które sta³o siê jak wiadomo modne na ca³ym wiecie. Dla nich
wszystko wokó³ jest nowe i niezdobyte. £oj¹ wiêc po kolei ka¿dy
skrawek ska³y pocz¹wszy od standardowych dróg dla kursantów, a koñcz¹c niekiedy na wyrubowanych problemach, o których z lêkiem i dr¿eniem w g³osie mówi siê w kuluarach klubów
wysokogórskich rozsianych wokó³ Jury. Z biegiem lat wielu z nich
stworzy elitê wspinaczkowych asów, by potem jako ci najlepsi jechaæ w inne góry, czêsto Góry Najwy¿sze. I choæ tam czuj¹ siê
najlepiej - chêtnie wracaj¹ w ska³ki, bo tu i bli¿ej, a i spotkaæ
mo¿na w dolinkach kogo, z kim kiedy bywa³o siê, bywa³o... czasem starego przyjaciela, lub kompana dawnych wypraw.
Dawnymi laty amatorzy dolinkowego biwaku z namiotem cigani byli przez nadgorliwego stra¿nika przyrody, który w asycie
r¹czych mundurowych ¿arliwie troszczy³ siê o czystoæ krajobrazu. W przypadku nieobecnoci w³aciciela namiotu rekwirowa³ nieraz ca³y ten majdan, zabieraj¹c go na komisariat. Te czasy
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ju¿ siê skoñczy³y, wobec ogromnej skali zjawiska w³adze machnê³y rêk¹, dlatego mo¿liwoæ takiego biwaku ci¹ga dzi w weekendy t³umy ludzi.
Czêsto te¿ m³ode, ale obdarzone ju¿ rodzinnymi obowi¹zkami
pokolenie wspinacze, pakuje do plecaka szpej, bierze kilkunastomiesiêcznego brzd¹ca w nosi³ki i jedzie w dolinki, opiekuj¹c
siê maluchem na zmianê pomiêdzy jedn¹, a drug¹ ska³kow¹ drog¹. Bywa te¿, ¿e inna, wspinacza latorol - lecz taka ju¿ podroniêta dostaje w prezencie majtki1 i uwi¹zana z drugiej strony
liny do ojcowskiego paska ochoczo wêdkuje, próbuj¹c swych si³
na skale.
Nieraz te¿ rednie pokolenie ³ojantów, czêsto przyprószone siwizn¹, ³ysiej¹ce tu i ówdzie - staje pod cian¹ i stara siê dorównaæ
ska³kowej m³odzie¿y, która chy¿o przebiegaj¹c szeæczwórkowe2
dziurki, bierze mia³o przewieszki, jakby ci¹¿enie dla nich w zupe³noci nie istnia³o. Lecz gdzie tam - nie daj¹ ju¿ rady!
- Za du¿o siê jad³o - szyneczki i sad³o! - odzywa siê g³os z g³êbi
- zupe³nie jak w bajce o kotku co by³ chory.
Dla wielu z nich pi¹tkowe drogi s¹ szczytem mo¿liwoci, mimo
¿e solennie i uczciwie obiecuj¹ sobie - przed przysz³ym sezonem
zrzuciæ zbêdne kilogramy.
Ca³e szczêcie, ¿e w tym przedziale wiekowym mieci siê tak
samo ju¿ siwa i wy³ysia³a kadra instruktorska szkol¹ca narybek,
która niekiedy daje pokaz eleganckiego baletu na skale, a nawet
¿ywcuje (!). Honor rycz¹cych czterdziestek zostaje uratowany.
Walkê ze ska³¹ obserwuje t³um, czêsto swym wygl¹dem zak³ócaj¹cy harmoniê natury i nie pasuj¹cy do otoczenia, stwarzaj¹cy
mieszne skojarzenia. Zacne matrony, nobliwe panie w sukniach,
dostojni panowie w krawatach, a wród nich rozwrzeszczane i rozbiegane dzieci. Wiêkszoæ dzieci na wiecie jak wiemy zawsze drze
siê w niebog³osy, lecz te s¹ jako wyj¹tkowo zdolne.
To spacerowicze, czêsto w porze popo³udniowej zaje¿d¿aj¹cy
w okolice dolinek, na swych wymuskanych i wypielêgnowanych
czterech kó³kach.
- Tata - patrz jak ten pan wysoko siê wyspindra³! - drze siê na
ca³¹ dolinê taki b¹k, a echo niesie te wrzaski do uszu potencjalnego kandydata na mistrza ska³y, w pocie czo³a i w znoju zdoby1
2

- dolna uprz¹¿ wspinaczkowa
- VI.4 - wspinaczkowa skala krakowska
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waj¹cego kolejne centymetry. Wielu wspinaczy nie reaguje - gapie
s¹ przecie¿ wszêdzie - a ujarzmianie ska³y nie jest chlebem powszednim - nic dziwnego, ¿e wzbudza zainteresowanie. Pal szeæ,
gdy widzowie tylko obserwuj¹ zmagania ze ska³¹ - gorzej, gdy
z do³u dobiega obszerny komentarz wiadcz¹cy o kompletnej
indolencji i nieznajomoci tematu.
- Wybacz im Panie, bo b³¹dz¹ w niewiedzy...
Có¿ - trzeba nabraæ wody w usta i robiæ swoje, choæ jêzyk
wierzbi i chcia³by rzuciæ co mocniejszego.
Przed æwieræwieczem w dolinki jedzili przewa¿nie ludzie w jakim stopniu zwi¹zani z turystyk¹, najczêciej turystyk¹ górsk¹.
Dzisiejsza moda na wyjazdowe weekendy za miastem przyczyni³a
siê do tego, ¿e w podkrakowskich dolinkach pojawi³ siê nowy, dziwny stwór dawniej zadowalaj¹cy siê, spacerem na krakowskie B³onia, nadwilañskie bulwary, wyjazdem na Bielany, Zarabie, lub
do Cikowic. Ten nowy stwór to - piknikowicze biesiadni - co na
kszta³t ceperskiej stonki w górach - utrapienie Podkrakowskich
Dolinek. K³opotów z nimi jest najwiêcej.
Celem ich gremialnych wycieczek jest spo¿ycie. Spo¿ywaj¹
wiêc ile dusza zapragnie, pozostawiaj¹c po sobie stertê odpadków. To dla nich w³adze gminne ustawiaj¹ u wylotów dolin potê¿ne kontenery. Dziêki zaradnoci piknikowiczów kluby
wysokogórskie, najbardziej zainteresowane ska³kami zmuszone s¹ organizowaæ akcje Czyste Ska³ki, wlok¹c na zakoñczenie ka¿dej obfity plon w postaci pêkatych worków ze mieciami.
Gdyby tego nie robiono co jaki czas wszystko w szybkim tempie
wygl¹da³oby jak wysypisko w Baryczy.
Rzucaj¹ siê w oczy od razu. Poniewa¿ najczêciej s¹ zmotoryzowani - taszcz¹ ze sob¹ w dolinê rozmaity sprzêt - le¿aczki,
stoliczki, sk³adane foteliki, wielkie butle gazowe, a ostatnio - coraz
czêciej kupowany w sklepie ¿elaznym grill na nó¿kach i do tego
wielki wór GRILLKOHLE, który obs³u¿yæ móg³by pluton wojska.
Jakby nie mo¿na by³o upiec tej zwyczajnej na patyku nad ogniskiem. Przy okazji zu¿yliby spory zagajnik olszyny, która w dolinkach rozrasta siê niesamowicie. Pytanie tylko - czy potrafi¹
rozpaliæ ognisko? A wogóle ognisko - to rzecz dla nich ogromnie
niemi³a - dym szczypie w oczy!
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Brak jeszcze tylko kolorowego parasola nad biesiadnikami
i by³oby jak na werandce przed domkiem letnim. Pobyt umila im
jakie rycz¹ce radio, graj¹ce muzyczkê umba, umba, disco
polo, lub inny relaks. Szczêciem piknikowicze biesiadni s¹ s³abi kondycyjnie, sprzêt swój zdo³aj¹ donieæ niedaleko - zadowalaj¹c siê tylko siê polankami na pocz¹tku doliny.
Piknikowicze biesiadni, zw³aszcza ci posiadaj¹cy namiot - czêsto staj¹ siê balangowiczami. Wówczas, gdy w miarê ubywania
dnia przybywa w ich otoczeniu iloæ pustych butelek po napojach
z akcyz¹. Na pocz¹tek robi siê weso³o, choæ nie dla wszystkich
amatorów dolinkowego piwora. Balangowicze bowiem, ponad
miarê zaprawieni t³uk¹ siê potem po nocy wydzieraj¹c w niebog³osy, a¿ dopiero zbli¿aj¹cy siê wit utuli ich umêczonych i wymiêtych. Rano po przebudzeniu - swe pierwsze kroki kieruj¹ do
pobliskiego sklepu, sk¹d wracaj¹ wy³adowani siatkami z butelkami full beer, które opró¿nione walaj¹ siê potem w wygniecionej trawie ich obozowiska. Na szczêcie miejscowi smarkacze
zbieraj¹ je i zamieniaj¹ w tym samym sklepie na gumy do ¿ucia.
Mountan Bike, czyli MTB - to dzi wspania³a rzecz, prze¿ywaj¹ca swój dynamiczny rozwój. Radzi sobie w Alpach, dlatego
dolinkowe cie¿ki nie s¹ dla niego ¿adnym problemem. Dobrze,
¿e górski rower sta³ siê atrakcj¹ dla m³odzie¿y, dawniej ca³ymi
dniami wysiaduj¹cej przed telewizorem i komputerem. Rzecz
tylko w tym, ¿e wielu mistrzów kierownicy i peda³ów teren dolinek traktuje jako odcinki specjalne, wypadaj¹c znienacka zza
zakrêtu na wystraszonych innych u¿ytkowników.
- Panowie - wiêcej kultury - i po hamulcach!
Niedaleko od krakowskich Bronowic s¹ dolinki. Cudowna kraina, kiedy oaza ciszy i spokoju. Ostatnio coraz bardziej cywilizuje siê, zatraca swój pierwotny charakter. Niestety. Przybiera postaæ
parku miejskiego le¿¹cego na obrze¿ach miasta. Traci przez to
wiele, choæ jej walory dalej podziwiane s¹ przez sta³ych bywalców.
Byæ mo¿e nied³ugo przyjdzie czas, ¿e trzeba bêdzie poszukaæ
nowych miejsc, gdzie jeszcze jest woda czysta i trawa zielona, bowiem cz³owiek, który mieni siê panem tego wiata, niekiedy sam,
wbrew zdrowemu rozs¹dkowi - wiadomie zniszczy to co piêkne.
Obymy tego nie doczekali.
Andrzej S³ota
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Swobodne wêdrowanie

- marzy siê ka¿demu. Starzy wspominaj¹ dawne lata, spora
liczba tych co je¿d¿¹ np. w Alpy g³osi o wolnoci w tamtejszych
górach, a u nas co? Jak do tej pory zastój i marazm. Dlatego nik³ym zielonym wiat³em w tym tunelu jest fakt, ¿e nasi bracia
Czesi wiosn¹ tego roku otworzyli kilka górskich przejæ granicznych w Sudetach i Karkonoszach.
Dobre i to, ale jednak nasz region od gór granicznych z Republik¹ Czesk¹ jest nieco oddalony. Fizycznie i emocjonalnie to
zdecydowanie bli¿ej nam do Beskidów, Tatr, czy Pienin. Wygl¹da na to, ¿e Czesi szybciej dojd¹ do Europy. Mo¿e winnimy braæ
z nich przyk³ad?
Co na to nasi drudzy bracia - S³owacy? S¹ jacy wystraszeni,
lub zbyt ostro¿ni, bowiem wszelkie rozmowy przeprowadzone na
szczeblu ministerialnym jak do tej pory schodz¹ na niczym. Rzeczpospolita jest gotowa podpisaæ ju¿ ju¿ odpowiednie rozporz¹dzenia, lecz S³owaków co wstrzymuje. Czy¿by siê czego obawiali ze
strony naszej turystycznej braci? Mo¿e s¹dz¹, ¿e polski górski
turysta zajmie siê przemytem przez wysokogórskie cie¿ki? Faktem jest, ¿e standardy ¿ycia obywateli ró¿ni¹ siê w naszych krajach.
Dlatego jaskó³k¹ na niebie sta³ siê fakt otworzenia przejcia
granicznego w Szczawnicy, w samych Pieninach - pod Hukow¹
Ska³¹. Nie jest to typowe przejcie dla turystów górskich, aleæ
zawsze. Szkoda tylko, ¿e z tym przedsiêwziêciem spóniono siê
i przepad³ tegoroczny wakacyjny sezon turystyczny.
Miejmy nadziejê, ¿e w roku przysz³ym z wiosn¹ sprawa swobodnego wêdrowania po rejonie przygranicznym ze S³owacj¹
ruszy wreszcie do przodu.
Andrzej S³ota

WO£ANIE - spis treci - lata 1993 - 1996
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Nr.10/14 listopad 1993

Ruch taternicki i alpinistyczny. w PTT cz. I:
B.Morawska-Nowak
Wiersze: M.Maurizio - Abramowicz
Berenik: A. S³ota
120 lat PTT
Seniorzy PTT
Sprawy TPN
Po¿egnanie
Recenzje;
Pamiêtnik PTT t.2: M.Mischke
Atlas Tatrz. Parku Narodowego: M.Mischke
Przew. Narciarski - Tatry, Beskidy, Karkonosze: M.Mischke
Pisali o nas

Nr.11/15 maj 1994

Ruch taternicki i alpinistyczny. w PTT cz. II:
- B.Morawska-Nowak
Polemika wokó³ statutu: A. Des³awski
Dolinki Podkrakowskie - alternatyw¹ wyjazdów w góry: A. S³ota
Po¿egnanie
Seniorzy PTT
Recenzje;
Tatry 4: M. Mischke
Alpy - wybór tras turystycznych i wspinaczkowych: A. S³ota
Wysokie Szczyty Alp T. 1: A. S³ota
Prace Pieniñskie: B. Morawska - Nowak

Nr. 12/16 listopad 1994

Polskie Tow. Tatrzañskie a Parki Narodowe: B.Morawska - Nowak
Polskie Kocio³y Drewniane: M. Konecki
Z ostatniej chwili
Dolina Bia³ej Wody: Z. Jab³oñska - Erdmanowa
Tatry - jedyne góry na wiecie: M. Maurizio - Abramowicz
Do Czytelników

str. 3
str. 6
str. 9
str. 13
str. 13
str. 15
str. 15
str. 17
str. 20
str. 21
str. 23
str. 3
str. 9
str. 11
str. 15
str. 15
str. 15
str. 18
str. 20
str. 23
str. 3
str. 9
str. 12
str. 12
str. 14
str. 17
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Nr. 13/17 maj 1995

Zakazane cie¿ki: A. S³ota
Sporty przestrzenne i ochrona przyrody: M. Mischke
Fatra: A. S³ota
Aktualnoci z myszk¹
Pamiêtnik PTT Tom 3

str. 3
str. 9
str. 12
str. 17
str. 17

Ochrona przyrody: M. Mischke
mietnik zwany Palenic¹: A. S³ota
Co dalej Tatrzañski Towarzyszu? A. S³ota
Brawo Basiu: M. Mischke
Recenzje;
Wielka Encyklopedia Tatrzañska: A. S³ota
Nekrolog
Z ostatniej chwili

str. 4
str. 5
str. 8
str. 11

Nr. 14/18 listopad 1995

Nr. 15/19 maj 1996

Dalsza i bli¿sza przesz³oæ Oddz. PTT w Krakowie:
- B.Morawska - Nowak
Folklor w dzia³alnoci Zwi¹zku Podhalan: M. Mischke
Pozwólcie, ¿e trochê pok³amiê: J. Wys³ouch
Dialog: T. Wojtera
Alpejska pajêczyna: M. Mischke
Czarna zima w Tatrach: A. S³ota
Recenzje;
Mieszane uczucia: M. Mischke
Spóniona wiadomoæ: M. Mischke
Pamiêtnik PTT T. 4

str. 11
str. 13
str. 14
str. 3
str. 8
str. 9
str. 14
str. 17
str. 19
str. 22
str. 23
str. 23
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Niedaleko wiêta Bo¿ego Narodzenia, czyli Gody.
Z tej okazji Redakcja Wo³ania
sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia wi¹teczne, oraz wszystkim
Towarzyszom Tatrzañskim ¿yczy
szczêcia i pomylnoci w nowym - 1997 roku.

