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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
Pies szczeka - karawana idzie dalej, czyli
ochrona przyrody w TPN.

Poni¿szy tekst jest odzwierciedleniem przekonañ w³asnych
autora, z którymi nie zawsze trzeba siê identyfikowaæ. Zdecydowalimy siê na jego przedruk, poniewa¿ porusza on nadal aktualne zagadnienia uci¹¿liwoci realizowania jednej z g³ównych,
ustawowych funkcji parku narodowego - udostêpnienia do zwiedzania. Red.
By nie by³o obrazy - wyjaniam. Pies, to ja. W dodatku skutecznie kopniêty. Ale o kopie - pod koniec.
Gdybym dzisiaj pisa³ ubieg³oroczny tekst otwarty Wycieczka - jak siê o niej nie pisze1 nie zmieni³bym ani s³owa. Poruszone w nim problemy istniej¹ nadal - TPN nie zrobi³ wiele, aby je
rozwi¹zaæ. I nic dziwnego, skoro w przekonaniu dyrektora Parku
problemy te nie istniej¹. Nie dziwi zatem milczenie przewodnicz¹cego Rady Parku. List uzna³ za niewart odpowiedzi.
Prasa to czwarta w³adza. Zatem piszê znowu, bo po pierwsze
nie lubiê byæ publicznie ok³amywany, po drugie uwa¿am, ¿e zarz¹dzanie parkiem narodowym ma zabezpieczaæ interes narodu,
a nie finanse zarz¹dców i po trzecie wreszcie, ¿e jestem z przekonania ochroniarzem, a to - z przykroci¹ stwierdzam - stawia mnie
w pozycji adwersarza w stosunku do w³adz TPN.
Ka¿dy komu wmawia siê, ¿e bia³e to czarne mo¿e siê zdenerwowaæ - przynajmniej ja mam takie usposobienie. S³owo pisane
nie zawsze przekonuje, obrazki prêdzej. Dlatego oprowadzaj¹c
klientów po TPN postanowi³em trzymaæ aparat fotograficzny w
rêce. Efekty ilustruj¹ ten tekst.
Powracam do odpowiedzi2 Dyrektora Byrcyna na list otwarty
udzielonej tytularnie mnie, ale praktycznie ca³ej turystycznej Pol1
2

zob. Góry - nr. 17/95
zob. Góry - nr. 18/95
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sce. Mo¿e bêdê powtarza³ siê, ale szkopu³ w tym, ¿e ja wiem kiedy
Dyrektor Byrcyn - eufemistycznie formu³uj¹c - mija siê z prawd¹,
a turystyka polska nie zawsze.
Park decyduj¹c siê na darmowe ubikacje, nie by³by jedynym,
jak utrzymuje, który pozwala wysiusiaæ siê gratis. Do³¹czy³by do
schroniska w Roztoce, Stawach, na Hali G¹sienicowej, czy Kondratowej. Jak na razie Park nie mo¿e zrealizowaæ nawet p³atnych
WC (z wyj¹tkiem Palenicy Bia³czañskiej). Jest w tym metoda. Intratniej zaaplikowaæ kilkudziesiêciu osobom mandat za zejcie ze
szlaku (przyczyna zejcia nie jest istotna) ni¿ ciu³aæ grosze w p³atnym WC od tysiêcy. W maju by³em wiadkiem polowania m³odych SOP-istów na Pisanej na kobietê, która chcia³a dyskretnie
oddaæ mocz, a zatem zesz³a z drogi. Uniemo¿liwiono jej to w imiê
ochrony przyrody. Gdybym mia³ pewnoæ, ¿e w pobli¿u nie grasuj¹ stra¿nicy ochrony moralnoci, poradzi³bym owej damie, o ile
wykaza³aby siln¹ psyche i zdeterminowaniem, by zrealizowa³a swe
potrzeby nie schodz¹c z trasy przeznaczonej dla turystów.
Za dobê parkowania autobusu na Huciskach trzeba zap³aciæ
72 PLN. Uwa¿am to za rozbój w bia³y dzieñ i zastanawiam siê, czy
temat zainteresowa³by Urz¹d Antymonopolowy. Proponowane
przeze mnie rozwi¹zanie sprawy (p³acenie za ka¿dorazowy wjazd
na teren parku, a nie za godziny parkowania) zosta³o uznane za
niedobre. Niedobre, bo przynosz¹ce ajentom parkingowym i TPN
mniejszy dochód.
Kwestia wpuszczania na teren parku wycieczek bez przewodnika zosta³a w t³umaczeniu Dyrektora pokrêtnie wypaczona. Nie chodzi³o i nie chodzi o wycieczki ukrywaj¹ce sw¹ to¿samoæ w obawie
o przymus wynajêcia przewodnika. Ca³y czas chodzi o wycieczki,
które swego zbiorowego charakteru nie wypieraj¹ siê - chc¹ tylko
rzetelnej informacji o obowi¹zuj¹cej w tej materii przepisach. Mówienie o umownej linii schronisk, do których zezwala siê nieformalnie, ale oficjalnie docieraæ grupom bez przewodnika, jest
mydleniem oczu niezorientowanym. Do którego to schroniska dociera siê prze bramkê na pocz¹tku szlaku na Kasprowy w Kunicach? A przecie¿ rozumuj¹c kategoriami decydentów parkowych
przynajmniej tutaj wstêp grupy bez przewodnika powinien byæ niedozwolony.
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Ka¿dy kasjer honoruje bilety kolejowe na Kasprowy Wierch
tak jak bilety wstêpu na teren parku. Tymczasem Dyrektor Byrcyn wyjania, ¿e bilety te nie zawieraj¹ w swej cenie op³aty za
wstêp do parku, a tylko dobrowoln¹ op³atê za zniszczenia dokonane przez pasa¿era na wierzcho³ku. I dlatego s³usznym jest
pobieranie tej op³aty tyle razy w ci¹gu doby od pasa¿era ile razy
za¿yczy sobie zwiedzaæ ten wierzcho³ek.
Mój pomys³ w sprawie zwalniania od op³aty wstêpu tych zwiedzaj¹cych, którzy zobowi¹¿¹ siê posprz¹taæ mieci skwitowano
owiadczeniem, ¿e rozwi¹zanie takie jest powszechnie stosowane. Kasjer przy elektrowni wodnej w Kunicach wystraszy³ siê
gdy us³ysza³ propozycjê realizacji tej idei od mojej grupy, za
kasjer w Chocho³owskiej mia³ siê d³ugo. Jeli w tej sprawie trzeba uzyskaæ pisemn¹ zgodê w³adz TPN na kilka dni przed planowan¹ wycieczk¹, to chyba inaczej rozumiem powszechnoæ tego
rozwi¹zania ni¿ rzeczone w³adze.
W ci¹gu ostatniego roku bylimy wiadkami przebudowy chatek bramkowych na bardziej okaza³e. Widocznie miejsca pobierania myta zosta³y uznane za ma³o reprezentacyjne i ma³o
komfortowe dla pracowników, którzy sw¹ gorliw¹ prac¹ pomna¿aj¹ kiesê dyrektoriatu. A sanitariatu jak nie by³o tak nie ma.
Swoj¹ drog¹ ciekawi mnie niepomiernie jak i gdzie za³atwiaj¹ swe
potrzeby fizjologiczne pracownicy Parku, gdy obowi¹zku zagnaj¹
ich w tatrzañskie ostêpy.
Asfaltowa droga do Morskiego Oka obs³ugiwana jest przez
pojazdy konne. Wiele osób, które zobacz¹ jak ciê¿ko pracuj¹ konie
zsiada na stromszych odcinkach by im ul¿yæ. Ucieszy³em siê,
kiedy dowiedzia³em siê, ¿e Park ograniczy³ w trosce o te zwierzêta iloæ pasa¿erów do piêtnastu. Niestety liczba ta istnieje tylko
w teorii, albo cierpiê na podwójne widzenie.
GÓRY komentowa³y mój list otwarty ustami dwóch (Kulesza
i Rajwa) przewodników tatrzañskich. Wypowiedzi ich uznajê za
doæ stonowane, ale wiem na ile by³o szczere, a na ile dyplomatyczne, bowiem ka¿dy z przewodników jest uzale¿niony od
w³adz TPN po wprowadzeniu p³atnych licencji.
¯e obawy o restrykcje ze strony TPN nie s¹ bezpodstawne wiadczy skandal, jaki mia³ ostatnio miejsce w rodowisku przewodników tatrzañskich. Dzia³aj¹c bezpodstawnie, ale skutecznie
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dyrekcja Parku doprowadzi³a do usuniêcia z Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Tatrzañskich jej przewodnicz¹cego - niekwestionowanego znawcy Tatr (i nastêpcy W.H. Paryskiego) W³adys³awa Cywiñskiego, oraz pisz¹cego te s³owa. Publiczna krytyka polityki TPN w aspekcie ochrony przyrody i obs³ugi ruchu
turystycznego zosta³a ukarana. Dodatkowym przestêpstwem
W.Cywiñskiego jest podjêcie dzie³a pisania kilkudziesiêciotomowego przewodnika szczegó³owego po Tatrach, a wiêc opisywanie
m.in. terenów obecnie zamkniêtych dla zwiedzania. Obowi¹zuje
zakaz sprzedawania tego przewodnika w punktach TPN. Do
W.H.Paryskiego, jako autora monografii Tatry Wysokie, takich
pretensji nie odwa¿ono siê zg³osiæ. Ciekawi mnie, czy po ukazaniu siê tego tekstu zostanê pozbawiony licencji przewodnickiej.
Do tej pory generalnie nikt mnie nie popar³. Zadajê sobie zatem pytanie, czy rzeczywicie nie bredzê. Apelujê do tych, którzy
podzielaj¹ mój punkt widzenia, ¿e w Tatrach dzieje siê le, by nie
milczeli. Zarz¹dcy TPN przechylili w dobie gospodarki rynkowej
szalê w stronê robienia szmalu trac¹c z oczu fakt, ¿e Tatry s¹
w³asnoci¹ narodu. Zamiast zakazów, mandatów i wygórowanych op³at proponujê stwarzanie zgodnych z zasadami ochrony
przyrody warunków do zwiedzania parku.
Jacek Rados³aw Bilski
Zakopane, maj-sierpieñ 1996
Od Redakcji: W artykule umieszczone s¹ liczne fotografie podpisane m.in:
Przebudowa regla dolnego - widaæ
ciête pnie drzew o rednicy ok. 80
cm. le¿¹ce przy bramie parkowej
(chyba na Huciskach).
Obiekt zabytkowy prawem chroniony - Fiat 126 p. stoj¹cy obok zabytkowego sza³asu z umieszczon¹
nañ tabliczk¹ o takiej samej treci.
Z przyczyn technicznych nie mo¿na
ich umieciæ w Wo³aniu. A szkoda.
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Orla Peræ - honorna, ale czy bezpieczna?
Projektodawc¹ Orlej Perci by³ bywaj¹cy w Zakopanem Franciszek Henryk Nowicki - poeta, który to w roku 1901 rzuci³ pomys³ wytyczenia tej wysokogórskiej cie¿ki. Do przedsiêwziêcia
zapali³ siê pochodz¹cy z Bochni ksi¹dz Walenty Gadowski, czêsto goszcz¹cy w Zakopanem i zakochany w Tatrach. Z ka¿dym
pobytem górskie wycieczki ksiêdza Gadowskiego przynosi³y coraz to nowe osi¹gniêcia.
Wzorem krajów alpejskich Gadowski postanowi³ szerokiej
rzeszy turystów, nie bêd¹cych taternikami umo¿liwiæ odbywanie wycieczek wysokogórskich w trudniej dostêpne partie Tatr.
Wespó³ w Nowickim sam wytyczy³ wiele cie¿ek grani od Wo³oszyna do Zawratu.
Krytykowano poczynania ksiêdza Gadowskiego. Ganiono za
to, ¿e szpikuje Tatry ¿elazem, ¿e nie dba o czystoæ stylu (g³ównie taternicy), lecz on - sam bêd¹c taternikiem nie przejmowa³
siê tym zbytnio. Przeznaczywszy spor¹ czêæ swych prywatnych
funduszy rozpocz¹³ trasowanie i budowanie tego niew¹tpliwie
piêknego szlaku. W ten to sposób powsta³a Orla Peræ, która wij¹c siê po grani, prowadzi turystê po stromych tatrzañskich cianach. Umo¿liwia pokonywanie mia³ych, nieprzystêpnych stoków
i prze³êczy.
St¹panie po skalnych gzymsach, nad wielesetmetrowymi
przepaciami powoduje ten dreszcz emocji i przyp³yw adrenaliny, który wyzwala w cz³owieku niezapomniane wra¿enia. cie¿ka w tych czasach mia³a d³u¿szy przebieg, bowiem od Krzy¿nego
wiod³a dalej masywem Wo³oszynów, schodz¹c w dó³ a¿ do Polany Pod Wo³oszynem, gdzie dzi krzy¿uj¹ siê znakowane cie¿ki;
czerwona i czarna. W realizacji tego projektu pomocn¹ d³oñ wyci¹gnê³o Towarzystwo Tatrzañskie, pokrywaj¹c czêæ kosztów
budowy. Tyle historii gwoli przypomnienia.
Do dnia dzisiejszego Orla Peræ cieszy siê wielkim powodzeniem.
Jej niew¹tpliwy urok i umasowienie turystyki w epoce wietlanego komunizmu przyczyni³o siê do tego, ¿e na tej widokowej
trasie ruch jest ogromny. W³anie to owa wynaturzona epoka,
która na szczêcie minê³a, niew³aciwie zaszufladkowa³a dzia³anie cz³owieka w górach. Alpinizm i taternictwo, które wysz³y
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z turystyki wysokogórskiej podniesiono do rangi dyscypliny sportowej, w³aciw¹ za turystykê wciniêto na udeptane i wyznakowane kolorem cie¿ki. Gdzie wiêc swobodne wêdrowanie po
górskich bezdro¿ach? Socjalistyczny model wymusi³ na obywatelu posiadanie odpowiednich uprawnieñ. Nie masz karty taternika - nie lzja, nie nada! Te dysproporcje byæ mo¿e sprawi³y, ¿e
przez wiele lat nie zajmowano siê stanem technicznym tej piêknej, górskiej (trzygwiazdkowej w przewodniku Nyki) trasy.
A na Orlej Perci laty ruch wzrós³ niepomiernie. Skutek jest
taki, ¿e w niektórych jej miejscach tworz¹ siê tramwaje, czekaj¹ce w kolejce na przejcie jakiego eksponowanego odcinka.
A przecie¿ mo¿na by w takich newralgicznych miejscach pokusiæ siê o rozwidlenie drogi co usprawni³oby ruch w obu kierunkach. Uczyniono to na Giewoncie, na który w sezonie d³ugo czeka
siê na wejcie.
Brak dobrej informacji o szczególnie trudnych tatrzañskich
szlakach spowodowa³, ¿e spora czêæ ludzi sz³a na Orl¹ Peræ jak
na ka¿d¹ inn¹ tatrzañsk¹ cie¿kê. Turyci mimo woli niestety
nie do koñca s¹ obyci s¹ z zagro¿eniami w terenie wysokogórskim. Wiêkszoci tym przypadkowym turystom wydaje siê, ¿e
skoro s¹ na wyznakowanym szlaku, to nic im nie grozi.
Studiuj¹c klasyczn¹ mapê turystyczn¹ nie sposób te¿ zorientowaæ siê, ¿e Orla Peræ to droga nie dla ka¿dego. Nie wszyscy
kupuj¹ i czytaj¹ przewodniki, choæ mo¿na siê z nich dowiedzieæ
i zapoznaæ siê z wieloma aspektami tatrzañskiej turystyki. Podobnie jest w terenie. W okolicach Orlej Perci pocz¹tkuj¹cy turysta górski nie zdaje sobie sprawy, ¿e ta, a ta cie¿ka, to droga
wyj¹tkowo trudna, wymagaj¹ca szczególnej wprawy i skoncentrowanej uwagi w normalnych, czyli letnich warunkach pogodowych, a co dopiero w okresie wiosny, lub jesieni. Wiêkszoæ
tablic w TPN w stylowym, zielonym kolorze zabrania zbaczaæ ze
znakowanej cie¿ki i informuje, ¿e teren za tablic¹ to rezerwat
przyrody. Sporadyczna informacja, ¿e droga jest trudna bywa ignorowana i ginie w nadmiarze zakazów. Na postulaty o zmianie oznakowañ TPN zas³ania siê zarz¹dzeniem przewodnicz¹cego GKKFiS,
reguluj¹ce warunki bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach, a które to uniemo¿liwiaj¹ stosowanie innych oznaczeñ ni¿
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obecne. Czy¿by ludzie zza biurka decydowali o bezpieczeñstwie
w polskich górach?
W czasie silnego za³amania pogody, gdy woko³o szaleje burza przebywaj¹cy na Orlej Perci turysta nie ma mo¿liwoci bezpiecznego zejcia z grani, a tym samym unikniêcia wynikaj¹cych z sytuacji zagro¿eñ. Tak jest m. in. na najd³u¿szym odcinku od
Krzy¿nego do Granatów, na którym jak wszêdzie nie wolno zbaczaæ ze znakowanego szlaku. A mo¿na by przecie¿ wytyczyæ cie¿kê zejciow¹, która nie by³a trudna dla wprawnych turystów. Te
zejciówki od dawna znaj¹ taternicy, no - ale im wolno.
Tej klasy historyczna, wysokogórska cie¿ka jak¹ jest Orla
Peræ przyci¹ga wielu. Przyci¹ga i kusi. Sama jej nazwa ju¿ dzia³a
jak magnes - no bo to droga dla or³ów, a któ¿ nie chcia³by pretendowaæ do tego miana? Ka¿dy w rodku samego siebie marzy
o piedestale.
Ksi¹dz Walenty Gadowski podobn¹ cie¿kê wytyczy³ w Pieninach. Nazwa³ j¹ Sokol¹ Perci¹. Jest oczywicie ³atwiejsza, lecz
podobna w charakterze.
I sta³o siê to siê mia³o staæ. Gdy w epoce ksiêdza Gadowskiego Orl¹ Peræ odwiedza³o dziennie ok. 300 osób to pod koniec XX
wieku liczba ta uros³a do kilku tysiêcy.
Popularnoæ Zakopanego sprawia, ¿e szczególnie w miesi¹cach
wakacyjnych, gdy w przybywa tu ogromna liczba wczasowiczów
w wysokich partiach Tatr mo¿na spotkaæ ludzi, którzy wybieraj¹c
siê na spacer poszli zbyt wysoko. Niekiedy cudem jest, ¿e nie dochodzi do tragedii. Jerzy Wala - osoba znana w rodowisku taternickim sam przytacza o kilku takich przypadkach:
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[...] Wracaj¹c z Koziej Prze³êczy, poni¿ej Zmarz³ego Stawu,
na progu spotka³em matkê z dwojgiem dzieci - ch³opiec 10,
dziewczynka - lat 11. Matka jeszcze by³a wstrz¹niêta
prze¿yciami tam, na górze. Posz³a na wycieczkê do Piêciu
Stawów i na podstawie mapy TPN, mimo z³ej pogody podjê³a
decyzjê kontynuowania wycieczki w kierunku Hali
G¹sienicowej. Po drodze przeczyta³a tablicê, ¿e szlak ¿ó³ty
(przez Kozi¹ Prze³êcz) jest zagro¿ony padaniem kamieni,
zlêk³a siê i skierowa³a niebieskim szlakiem ku Zawratowi.
Spotkani m³odzi ludzie poinformowali j¹, ¿e to niedaleko,
lecz nie przysz³o im do g³owy ostrzec, co j¹ czeka po drugiej
stronie prze³êczy [...].

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e pó³nocne stoki Tatr s¹ wyj¹tkowo strome. I dalej przytaczam s³owa J.W:
[...] W upalny dzieñ majowy wszed³em na Zawrat w rakach,
z czekanem, ¿lebem po twardym, zlodzonym niegu i
schodzi³em tzw. Nowym Zawratem, czyli normaln¹, letni¹
drog¹. By³o du¿o starego niegu, b³ota i ciekaj¹cej wody;
oblodzone i przysypane niegiem ³añcuchy, a w górnym
odcinku cie¿ki wydeptane stopnie i wg³êbienia od palców
wyciniête w niegu - nie da³oby siê na nich utrzymaæ przy
zelizgniêciu siê nóg. Ale pogoda przepiêkna, ludzie w
majtkach i koszulkach bez rêkawów, w adidasach. A jednak
u niektórych strach w oczach. Tego siê nie spodziewali.
Zsypuj¹ce siê kamienie i nieg potêgowa³y wra¿enie [...].

Jest normalne w Tatrach, ¿e po wyj¹tkowo nie¿nej zimie ¿leby i kot³y pokryte s¹ grub¹ pokryw¹ nie¿n¹, która utrzymuje
siê a¿ do sierpnia. A oto kolejny cytat:
[...] Po po³udniu, w zejciu z Zawratu na Halê G¹sienicow¹,
na odcinku uzbrojonym w ³añcuchy i klamry, w cisku
oczekuj¹cych w niewygodnej pozycji na uwolnienie drogi,
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min¹³em ojca z piêcio, szecioletnim synem. Jedn¹ rêk¹
trzyma³ siê ³añcucha, drug¹ obejmowa³ dziecko i usi³owa³
pokazaæ ch³opcu, gdzie ma postawiæ nó¿kê. Uwiadomi³em
mu, ¿e nara¿a ¿ycie dziecka, a siebie na odpowiedzialnoæ
karn¹ za spowodowanie zabójstwa. Chyba go jeszcze
bardziej tym zdenerwowa³em. Kto postr onny tak
skomentowa³: To jego dziecko i mo¿e robiæ z nim co chce,
nie mo¿na mu tego zabroniæ! Wyj¹³em z plecaka pêtle i
karabinek, obwi¹za³em w pasie malca jedn¹, drug¹ z
karabinkiem przypi¹³em do pasa biodrowego plecaka ojca,
co dawa³o ojcu wiêksz¹ swobodê ruchów. Potem kosztowa³o
mnie to godzinê czekania na nich. Ojciec t³umaczy³, ¿e nie
zdawa³ sobie sprawy z trudnoci drogi [...].

Obrazki takie mo¿na spotkaæ w wielu rejonach Tatr Wysokich. Sam kiedy by³em wiadkiem, jak na odcinku Orlej Perci
od Krzy¿nego do Granatów, czyli tym najbardziej zu¿ytym ojciec wiód³ kilkuletniego syna przywi¹zawszy go krótkim odcinkiem liny do swego paska. Malcowi w tym przypadku nic nie
grozi³o, ale po co to wszystko? Komu potrzebny taki rodzaj turystyki? Gdzie tu zdrowy rozs¹dek? Tak siê dzieje nie tylko na Orlej Perci, lecz równie¿ na podejciach pod Rysami i Prze³. Pod
Ch³opkiem, gdzie trudne odcinki te¿ s¹ wyposa¿one w ³añcuchy
i klamry.
Na Orlej Perci od czasów ksiêdza Gadowskiego nic siê nie zmieni³o. Tak jak przed wieloma laty system sztucznych u³atwieñ
pozosta³ ten sam. Stalowe drabinki, klamry montowane w lit¹
ska³ê, a obok ci¹g ³añcuchów. £añcuchy wisz¹ luno, w czasie
opadów niegu s¹ niewidoczne i w dodatku przymarzniête. Nie
da siê z nich korzystaæ, no bo i jak? Si³¹ wyrywaæ spod lodu?
Poza tym w wielu miejscach zamocowano je na zbyt d³ugich ciêg³ach. Skutkiem tego stale i wci¹¿, w ró¿nych kierunkach obci¹¿any tatrzañski ³añcuch powoduje obluzowanie zakotwieñ, a tym
samym ryzyko wypadniêcia ze ska³y. Podczas trawersów luno
wisz¹cy nara¿ony jest na du¿e obci¹¿enia (zgodnie z rozk³adem
si³). Zasada na drodze; jeden ³añcuch - jeden cz³owiek a¿ nazbyt
jest ³amana. W wielu miejscach mo¿na spotkaæ kilka osób korzystaj¹cych z tego samego ci¹gu ³añcuchowego. A co bêdzie jak
które ogniwo nie wytrzyma?
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W krajach alpejskich na tego typu drogach, zwanych via ferrata ogromny nacisk po³o¿ono na u³atwienia podczas przejcia
czyni¹c je jednoczenie bezpiecznymi. Kraje alpejskie dawno ju¿
odesz³y od ³añcuchów, które u nas nazywane s¹ nadal ubezpieczeniami, choæ w zasadzie to tylko u³atwienia. Bo przy onie¿eniu i zalodzeniu cie¿ki, a tym samym klamer i drabinek - ryzyko
polizgniêcia, lub odpadniêcia jest takie same jak od ska³y. Aspekt
odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo turystów ju¿ dawno przes¹dzi³ o zdrowym podejciu do sprawy.
Jak dot¹d nikt nie wniós³ sprawy do TPN (który jest gospodarzem na terenie Tatr) gdy wypadek w wynik³ z winy z³ego stanu
cie¿ki.
Dzi w Alpach stosuje siê mocowane na sztywno stalowe liny
o rednicy ok. 14 mm, w które mo¿na wpi¹æ karabinek. Po³¹czenie poprzez pêtlê z pasem biodrowym (doln¹ uprzê¿¹) - stanowi
doskona³e zabezpieczenie w razie polizgniêcia, lub innego niebezpieczeñstwa. W wielu te¿ miejscach stosowane s¹ grube,
wykonane z tworzyw sztucznych liny porêczowe i drabinki sznurowe (Matterhorn). Dziêki temu nie koroduj¹ i s¹ l¿ejsze, co
umo¿liwia ³atw¹ wymianê w przypadku uszkodzenia (kamienie).
Na pocz¹tku lat 90-tych w rodowisku przewodnickim, ratowniczym (TOPR) trwa³a dyskusja na temat przysz³oci Orlej
Perci. Rozwa¿ano kilka rozwi¹zañ:
1. Czy ca³kowicie j¹ zamkn¹æ, oraz zdemontowaæ istniej¹ce urz¹dzenia?
2. Po starannym ospitowaniu trudnych miejsc umo¿liwiæ jej przechodzenie wy³¹cznie w ma³ych grupach prowadzonych przez
licencjonowanych przewodników?
3. Czy dopuciæ ruch turystyczny na obecnych zasadach, równoczenie remontuj¹c szlak.
Zdecydowano siê wiêc na remont i zaczêto modernizacjê rozsypuj¹cej siê Orlej Perci. Roboty rozpoczê³y siê od Zawratu, a w³aciwie od winicy - jako ¿e ten odcinek jest najbardziej
uczêszczany. Co z tego, skoro ponownie umieszczono ³añcuchy,
tym razem grubsze. A na dodatek stare w wielu miejscach nie
uprz¹tniêto. Le¿¹ m.in. pod Zmarz³¹ Prze³êcz¹ i rdzewiej¹. Wstyd.
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Ostatnio wiele s³yszy siê o Orlej Perci. G³ównie z doniesieñ
o licznych wypadkach. Wynikaj¹ one g³ównie z lekcewa¿enia elementarnych zasad bezpieczeñstwa poruszania siê w terenie wysokogórskim i braku odpowiedniego wyposa¿enia. Chodzenie po
Tatrach przez ca³y rok sta³o siê modne. Lecz w Tatry coraz czêciej chodz¹ ludzie m³odzi, którzy zaledwie liznêli tatrzañskiej, letniej turystyki. Id¹ na Orl¹ Peræ jak na ka¿d¹ inn¹ tatrzañsk¹
wycieczkê - nieraz bezmylnie. Zdarza siê, ¿e kto Orl¹ Peræ przeleci w ci¹gu jednego dnia, a nawet w ci¹gu 8 godzin.
Ostatniej jesieni ulewy poczyni³y liczne zniszczenia w Tatrach.
Nie ominê³y Orlej Perci - deszcz zniós³ cie¿ki w okolicach Wielkiej Buczynowej Turni i Granackiej Prze³êczy. Na odcinku; Krzy¿ne - Granaty Orl¹ Peræ czasowo wy³¹czono. Na jak d³ugo? Dopóki
oczywicie nie naprawi siê uszkodzeñ. S¹dz¹c po tempie napraw
poprzednich odcinków wygl¹da na to, ¿e musimy cierpliwie czekaæ, by Orla Peræ wróci³a do swego poprzedniego stanu.
Definitywne i wiadome zamkniêcie tego historycznego szlaku
te¿ nic nie zmieni. TPN dzia³a w Tatrach w imiê narodu i po to, by
by³y dla narodu. Dlatego musi zrobiæ wszystko by ludzie w nich
czuli siê bezpieczni.
A. S.
Od Redakcji: Powy¿szy tekst opracowano na podstawie artyku³ów Jerzego Wali zamieszczonych w Górach nr.
31 i 32-33. W ostatnim numerze (34)
opublikowano kalendarium wa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych z histori¹
Orlej Perci.
Polecamy równie¿ wszystkim cykl artyku³ów tego¿ autora pod wspólnym
tytu³em W Tatrach przez ca³y rok.
J.Wala, autor wielu opracowañ o górach
typu alpejskiego, uczy bezpiecznego wêdrowania, szczególnie zwracaj¹c uwagê na warunki zimowe i zagro¿enia
z nich wynikaj¹ce.

Zgubiæ prochowiec, id¹c na Grzybowiec
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(wspomnienia o Janie Izydorze Sztaudyngerze)
Motto: Gwiazdy ukochaæ
Gwiazdy rzuciæ
I tylko piosnkê, piosnkê nuciæ
To los mój, los mój los.
- Jan Kasprowicz
Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie, poprzez bardzo
osobiste wspomnienia Jana Sztaudyngera, poety, fraszkopisarza,
a przede wszystkim niepospolitego cz³owieka. By³ on osob¹ zwi¹zan¹ z Zakopanem przez wiele lat - w okresie mojego dzieciñstwa
wrêcz nieod³¹czn¹ czêci¹ tego miasta. O pozycji poety w tym
miecie niech wiadczy fakt, i¿ przez wiele lat fotografia wielkiego
fraszkopisarza wisia³a na eksponowanym miejscu w witrynie zak³adu fotograficznego przy Krupówkach. Sztaudynger oczywicie
najbardziej znany by³ z miejscami doæ frywolnej twórczoci fraszkopisarskiej, a twórczoæ ta by³a nawet czym wiêcej, ni¿ prób¹
rozweselenia ludzi. Niech wiadczy o tym taki fakt:
Kiedy (oczywicie w górach, o których zaraz bêdzie wiêcej)
Sztaudynger opowiada³, jak dwie m³ode góralki pokazuj¹c na
niego na ulicy powiedzia³y jedna drugiej: Popatrz, to jest ten pan,
który napisa³;
Powiedzia³o gówno liwie
Spadnij, ja ciê uszczêliwiê.
Sztaudynger, który bardzo nie lubi³ wulgarnego wyra¿ania siê
w mowie potocznej traktowa³ jednak takie s³owa jako integraln¹
czêæ jêzyka i strasznie ¿ali³ siê, ¿e w gazecie publikuj¹c tê fraszkê zmieniono to dosadne s³owo na mniej dosadne ³ajno.
- Przecie¿ to ca³kowicie zmienia efekt.
O umi³owaniu polszczyzny, takiej jaka ona jest wiadcz¹ s³ynne lakoniczki, czyli fraszki sk³adaj¹ce siê nieraz tylko z dwóch,
lub trzech wyrazów, oraz ta piêkna fraszka:
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Kiedy ja umrê niech mi tak napisz¹
Szczêliwy cz³owiek upaja siê cisz¹
Pisywa³ fraszki i wy³awia³ grzyby
A jeli umar³ to tylko na niby
Bo w ka¿dej fraszce, szytej polsk¹ mow¹
Bêdzie siê rodzi³, bêdzie ¿y³ na nowo.
W³anie grzyby by³y jedn¹ z pasji poety. Sztaudynger w charakterystycznym berecie, z kijem w rêku chadza³ w sobie tylko
znane miejsca pe³ne prawdziwków i rydzów. W³anie taka grzybiarska wycieczka odbyta w towarzystwie moim i mojej mamy
bêdzie pierwszym wspomnieniem o Janie Sztaudyngerze. Niestety nie by³a ona tak wspania³a jaka mog³aby byæ, gdy¿ nastêpnego dnia spod Krokwi startowa³ Rajd Polski i raidzicy, jak
nazywa³ ich Sztaudynger trenowali na trasie, zak³ócaj¹c skutecznie górsk¹ ciszê. Pan Jan oprócz plecaka mia³ ze sob¹ gazetê, do której zbiera³ wszystkie napotkane po drodze mieci. Nie
znosi³ ich - szczególnie w górach. Uwa¿a³ ¿e najskuteczniejsz¹
metod¹ by siê ich pozbyæ - jest zbieranie.
Grzybobranie mia³o miejsce w lesie pomiêdzy Brzezinami,
a Ma³em Cichem. Sztaudynger ubarwia³ wycieczkê improwizowanymi fraszkami o grzybach i swoimi grzybiarskami wspomnieniami. Mia³em wtedy oko³o 15 lat. W tym wieku cz³owiek przecie¿
jest najbardziej ciekawy wiata. Ws³uchiwa³em siê i historie te
utkwi³y mi w pamiêci. Szczególnie jedna - wstrz¹saj¹ca, a mimo
wszystko pogodna o mierci jego dziadka, która nast¹pi³a w czasie grzybobrania. Mo¿liwoæ przypomnienia tej historii by³a równie¿ dla poety ród³em natchnienia, gdy¿ po kilku dniach przela³
j¹ na papier, a obecnie tekst ten jest wydrukowany.
Po przejciu przez Ma³e Ciche nasza trójka zesz³a na przystanek autobusowy do Konych Hamrów. Pod wiat¹ po chwili zjawi³y siê dwie kobiety, które w oczekiwaniu na autobus zapali³y
papierosa. Pan Sztaudynger zwróci³ siê do nas g³ono i tak, ¿e
s³ychaæ go by³o wyrane dooko³a. Na poczekaniu sp³odzi³ tak¹
fraszkê:
Nigdy mi siê nie spodoba
Pal¹ca osoba
Æma, która papierosa æmi
Podwójnie obrzydliwa mi.
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Kobiety na pewno j¹ us³ysza³y.
Drug¹ wycieczk¹ w tym samym towarzystwie by³a wycieczka
na Grzybowiec przez Str¹¿ysk¹. Tego dnia Sztaudynger by³ w kasprowiczowskim nastroju. Ca³y czas cytowa³ Kasprowicza,
a najczêciej wiersz - motto niniejszego wspomnienia. Jednak po
wyjciu na Prze³êcz W Grzybowcu Sztaudynger po³o¿y³ sw¹ kurtkê na kosówce i siad³szy na kamieniu wspomnia³ swój m³odzieñczy wiersz o domu, który póniej ukaza³ siê drukiem.
Po³¹czenie tych dwóch nastrojów; wspomnienia poety z m³odoci i piêknej, zielonej górskiej przyrody wprowadzi³o nas
wszystkich w atmosferê zapomnienia o troskach ¿ycia codziennego. Chyba dlatego po zejciu na dó³ Sztaudynger zorientowa³
siê, ¿e na Grzybowcu zostawi³ kurtkê. Nie by³o sensu wracaæ,
bo i po co? T¹ tras¹ ci¹gn¹ przecie¿ setki ludzi, którzy w tym
miejscu s¹ pierwszy i ostatni raz w górach, a id¹ po to, by potem przy wódce chwaliæ siê, ¿e byli na Giewoncie. Poeta swoj¹
zgubê skwitowa³ z charakterystyczn¹ dla siebie pogod¹ ducha
improwizowan¹ parafraz¹ z powtarzanego tego dnia wielokrotnie cytatu Kasprowicza.
Zgubiæ prochowiec
Id¹c na Grzybowiec
To los mój, los, mój los.
Trzecie wydarzenie zwi¹zane z poet¹ zwi¹zane jest z niepowtarzalnym nastrojem jego domu pod skoczni¹ w Zakopanem.
Dom ten - drewniany stoi przy ul. Pi³sudskiego. Obecnie na nim
umieszczona jest tablica powiêcona Janowi Sztaudyngerowi.
Do domu wchodzi³o siê przez werandê, latem s³u¿¹c¹ za miejsce
spotkañ towarzyskich. Dom pañstwa Sztaudyngerów goci³ licznych znajomych. Ka¿dy z goci kto wchodzi³ do domu, przed
wejciem raczy³ siê owocami z ogrodu (g³ównie porzeczkami) prowadz¹c dyskusje na ró¿ne ciekawe tematy. Z werandy wchodzi³o siê do salonu, gdzie zwraca³ uwagê wisz¹cy na cianie obraz
Vlasimila Hoffmana, przestawiaj¹cy matkê poety z amorem.
Tu o wszystkich zaproszonych dba³a zawsze gocinna i umiechniêta pani Zofia Sztaudyngerowa, która jeszcze po mierci poety
stara³a siê podtrzymaæ niepowtarzalny charakter tego domu.
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W ksiêdze pami¹tkowej z tych czasów figuruj¹ wpisy wielu bardziej i mniej znanych osób. S¹siedni pokój ze wspania³¹ bibliotek¹
i ogromnym biurkiem to warsztat poety, który codziennie rano
wstawa³ i zabiera³ siê do pisania fraszek. Jak sam mówi³ - ka¿dego
ranka pisa³ ich kilkaset, ale z regu³y wiêkszoæ z nich jeszcze tego
samego dnia trafia³a do kosza.
Sztaudynger pasjonowa³ siê bryd¿em. Wystarczy³o, by choæ
jedna z obecnych osób wyrazi³a chêæ do gry - ju¿ pan Sztaudynger dzwoni³ do kogo ze swoich znajomych celem skompletowania czwórki. Najczêstszym partnerem do bryd¿a by³ jego przyjaciel
pan Cezary Kamieniecki. O panu Cezarym w domu pod skoczni¹ mówiono w³aciciel Odrzykonia, co oczywicie by³o grubo
przesadzone, gdy¿ przodkowie pana Cezarego Odrzykoñ sprzedali ju¿ dawno, ale ten fragment dziejów rodziny na trwa³e wszed³
w osobowoæ pana Cezarego.
Bryd¿ z Janem Sztaudyngerem i Cezarym Kamienieckim grano jeszcze starym, tzw. polskim zapisem - nawet wtedy wiêkszoæ, (nawet starsi) grywali ju¿ zapisem miêdzynarodowym.
Dziêki temu atmosfera i nastrój tego bryd¿a przenosi³y nas
w inn¹ rzeczywistoæ - tê któr¹ dzi najczêciej opisuj¹ wszyscy
pamiêtnikarze. Wszyscy bowiem maj¹ sentyment do starych, dawnych czasów - takich co siê ju¿ nie wróc¹. Po wyjciu pana Cezarego pan Sztaudynger zauwa¿y³:
- Obawiam siê, ¿e nastrój Zakopanego wiele straci gdy kiedy
zabraknie Cezarego.
By³o to moje ostatnie spotkanie z panem Sztaudyngerem w Zakopanem.
Antoni Leon Dawidowicz

Górami pisane
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Kazimierz Przerwa Tetmajer - Jakie jest serce matki,
albo kiedy anio³ p³aka³.

By³a biedna gdowa Sobuka i syna mia³a jednego
Sobka, na którego nigdy inaczej nie wo³a³a, tylko Sobu i nikt te¿ ju¿ inaczej we wsi nie nazowa³. Sobu,
Sobu, a Sobu by³ gorszy psa. Z³e to by³o jako dziecko,
a kiedy zacz¹³ parobczyæ, zeli³ siê jak pies. A najgorszy
by³ dla matki. Nigdy jej dobrego s³owa nie powiedzia³,
popycha³, poszturkiwa³, czasem zbi³ na kwane jab³ko,
a wymaga³ od niej roboty wszeliniejakiej ko³o siebie, sam
robi¹c tyle co nic. Ledwie sam obora³, obsia³ i obkosi³
ten kêseczek pola, co mieli, a resztê: rób, matka! Nieraz
piêt¹ potr¹ci³, ¿e nie doæ fryka. A to niebo¿¹tko obstarne ju¿ by³o, kopê lat i siedm mia³o, to taka ci wartka
nie bêdzie, bo nie da rady. Ale siê to nie u¿ali³o, nie uskar¿y³o nigdy, ino zawsze Sobu, Sobu, mój Sobu, a od
pracy a¿ siê zgiba³a we dwoje.
Sobek siê nie ¿eni³; jedne dziewki siê go ba³y. Nierade
go widzia³y skro tej z³oci dla matki najwiêcej, drugie,
¿e i on sam do tego nie bardzo ci¹gn¹³. Ino se chcia³ kucharkê wzi¹æ, co by go opra³a i jeæ ugotowa³a. I upatrzy³ se tak¹ jedn¹ i ona siê zgodzi³a, ale se wtedy
pomyla³: Po co mi teraz matka w cha³upie? Na sto diab³ów! Stara jest, ledwie ³azi, ledwie robi. Kaka zrobi
wszystko, jesce nie telo lepiej, a i wygodê bêdê z ni¹ mia³.
Po co mam darmozjada ¿ywiæ? Wyzenem matke do pola,
niek ta idzie, ka kce!
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Jaki Sobek, taka i Kaka. I ona te¿ mu mówi³a; Wyzeñ
matcysko, wyzeñ matcysko... Co ci  niej?! Ino zre! - Bo
chcia³a byæ sama ino w cha³upie ze Sobkiem, ¿eby jej
nikt inny nie gawêdzi³, a co naganobi, ¿eby tylko jej by³o.
W jedn¹ noc, w zimie to by³o. przed Gody, Sobek nie
lega na pociel nic, tylko siedzi na ³awie. Matka se upociela³a, jako ta mog³a, na ziem pod piecem, bo tylko jedna pociel w cha³upie by³a i na niej Sobek spawa³; le¿y
cichutko, a modli siê, bo widzi - kaganiec siê wieci - ¿e
Sobek z³y.
- Coz bedzie, coz bedzie?... szepce sobie w duszy, bo
gorszy jeszcze by³ nili przedtem.
Wtem Sobek mówi z ³awy:
- Matka! wstaj!
Zbiera siê niebo¿¹tko, bo siê ani spytaæ nie mia³a: na
co - wstaje.
- Warcej!
- Zaraz, zaraz, Sobusicku... Cos kces?
- Prziniecie wody. Piæ mi siê kce.
- Je dy je przecie w konewce.
- Ni ma! - zamia³ siê Sobek i kopn¹³ konewkê, ¿e a¿ na
matkê woda chlus³a.
- Jest je, co? - mówi.
Matka siê zapask¹ odzia³a, bierze konewkê za ucho.
Zimno by³o co cud, a lizgo; po wodê trza by³o ku potoku iæ, doæ obdalno. Przynios³a.
Ledwo co postawi³a ko³o ³awy. Sobek kopn¹³ drugi raz
w konewkê i wodê ca³¹ wychlusn¹³.
Przera¿ona popatrza³a na niego matka.
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- Brudna bé³a, nie cysta. Prziniecie jesce raz.
Nic nie powiedzia³a, przynios³a, a on trzeci raz to samo.
W izbie ju¿ pe³no wody siê nala³o, ¿e Sobek na ³awie
nogi wyci¹gn¹³, a matka we wodzie boso sta³a.
- I ta bé³a brudna... Icie matka, jesce po inom...
- Sobu, dyj hañ zimno... ja boske...
- To siê matka obuj!
- Jakoz siê obujem, synku ostomilsy? Kyrpcy ni mom
nijakik, a te kapc¹tka stare, cok je przecie jakosi pomiêdzy ha³upy na³sa i jako tako pozesywa³a, mokre ca³e - we
wodzie lezom...
Bo on je nie kupi³ nigdy nic. Co mia³a, to albo ze staroci lecia³o z niej, albo kto darowa³, bo mu siê jej luto
sta³o, albo znalaz³a, jak i te kapce.
- To id matke boske - mówi Sobek.
- Sobu...
- To siê wam jus ani telo pos³ugowaæ nie kce?! - krzykn¹³ Sobek. 3 A zryæ tobycie zarli?! Co! Hybaj matka po
wode! W te razy!
- A nie olejes za znowa?
- A jak olejem, to co? Cyk haw nie pan? No?!
I jeszcze raz posz³a, i jeszcze raz przynios³a wody,
i znowu on konewkê na izbê wyla³.
- Samo taka, jak i hañty, brudna. Matka, icie po wode!
Wtedy stara Sobuka. trzês¹ca siê ca³a od mrozu, pad³a przed nim na kolana, na wodê na izbie nie zwa¿aj¹c,
bo ju¿ widzia³a, ¿e do czego siê zamierza. A on odtr¹ci³
od siebie nog¹ i mówi:
- Idziecie po wode? Nie?!
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- Sobu!
- Ja wiem zek Sobek i jako mnie wo³ajom! - wrzasn¹³
Sobek. 3 Nie potrzebujecie mi syæko przybacowaæ! A kie
wam siê pos³ugowaæ nie kce, to do pola!
- Sobu!
- Do pola mówiem! Mnie tu takik ³achmandów nie trza,
co  nik nijakiej wygody nié ma. Przidzie Kaka od Kurosa, to bêdzie. A wy siê biercie z izby, prec.
- Sobu, dej noc, zimno...
- Do pola!
- Umarznem...
- Cieplicie, kie we wodzie klêcycie.
- Dziecko moje! Wykarmi³ak cie...
- Ba!
- Temi piersiami - A jakiemicie kcieli?! Do pola!
- To mnie jus wyganias?
- Tak!
- A jutro mi przyñæ pozwolis?
- Nigda! Przidzie Kaka! Darmozjadów mi nie trza.
- To siê jus mam we wiecie straciæ?
- Straæ siê, matka, ka kces! Hoæby w g......!
Objê³a mu nogi rêkami i usta do kolan przycisn¹æ
chcia³a, ale on j¹ kopn¹³, ¿e a¿ z jêkiem na pod³ogê, w tê
wodê zimn¹ na izbie wznak pad³a. By³aby mo¿e zemdla³a, ¿eby nie ta woda w³anie.
Pozna³a, ¿e tu pasów ni mas. Pozbiera³a, co tam mia³a, a by³o tego jak piêæ, we wêze³ek, przychodzi ku Sob-
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kowi, co ciêgiem na ³awie z wyci¹gniêtymi nogami siedzia³ i powiada:
- Dajze mi siê pobokaæ, synecku mój, hoæ mnie jus
tak nierad widzis... dziecko moje...
Ale Sobek jak siê siepnie w ty³, jak wrzanie... Mnie tu
wasego bokania nie trza! Przidzie haw Kaka od Kurosa, to mnie uboka, kielo mi siê be kcia³o! Do pola dziadulo zatracona! Bo jak nié?!
I z³apa³ za garnek odrutowany, co na stole sta³.
Wysz³a Sobuka cichuko w pole, tylko siê ode drzwi
jeszcze popatrzy³a na Sobka i umiechnê³a do niego przez
³zy.
Ciemno, kapce co je wdzia³a mokrzuteñskie, zimno,
nie wie, gdzie iæ.
- Pudem ka, na ha³upy, zapukam do okna, moze mnie
przecie puscom, nie tu, to ka indziej - myli.
Bajtoæ! Ze tobyk musia³a pedzieæ, ze mnie Sobu wygna³ z domu, toby na niego pomstowali, a to przecie dziecko...
Pudem do wiatu, stracem siê...
Pan Bóg dobry, to mi sie nie da d³ugo pl¹taæ pomiendzy ludziami.
Idzie, kie³za po lodzie, w niegu grzênie, idzie...
A Sobkowa ha³upa na boku sta³a, na ³¹ce i bardzo daleko do niej widaæ by³o. To¿ to obejrzy siê Sobuka, widzi, w cha³upie jasno w oknie.
- Nie pi, kagañca nie zaduhnon - myli.
Nie pi dziecko... I piæ mu siê kce, a wody nijakiej ni
ma... Sam po nie nie pudzie, bo zimno, æma... A piæ siê
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mu kce... Kiebyk mu jom przinies³a... Jest putnia na oborze, wyp³ucem cysto piéknie, postawiem przi dwirzak,
dwirze ino tyle uhylem, co mu powiem: Synku, mas
wody, jakby piæ kcia³ - i pude. Nie bede ta jus d³ugo
kusiæ wiata, nie...
I jak myli, tak robi. Wróci³a, do obory cichutko wesz³a, putniê do potoku zanios³a, raz, drugi i trzeci wyp³uka³a i czystej wody Sobkowi pod drzwi przynios³a, i
wtedy pad³a przy niej martwa.
I wtedy to wej janio³, co po jej duse przise³, p³aka³.

Z ostatniej chwili
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W dniu 12 maja br. Odby³a siê zorganizowana przez nasz
Oddzia³ wespó³ z Polskim Towarzystwem Nauk o Ziemi konferencja panelowa nt. TURYSTYKA, A OCHRONA PRZYRODY I
KRAJOBRAZU TATR, z udzia³em m.in. dyrekcji TPN, oraz osób
zwi¹zanych ze rodowiskiem taternickim.
W listopadowym numerze Wo³ania umiecimy wiêcej informacji o problemach, które poruszano w czasie obrad.

