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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
Konferencja PTT i PTNoZ

W sobotê 12 kwietnia 1997 w sali Kopernika Collegium Novum UJ odby³a siê konferencja nt: Turystyka a ochrona przyrody i krajobrazu Tatr, zorganizowana przez Oddzia³y
Krakowskie:
- Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi i Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
W konferencji wziê³o udzia³ ok. 60 osób, m.in. przedstawiciele Dyrekcji Tatrzañskiego Parku Narodowego, organizacji proekologicznych, PTTK, Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu, rodków
masowego przekazu, oraz cz³onków obu towarzystw - organizatorów.
Otwieraj¹c spotkanie Antoni Leon Dawidowicz, prezes Oddzia³u PTT w Krakowie powiedzia³:
[...]W s³owach tylko myl widaæ, w dzia³aniu potêgê
Trudniej dzieñ prze¿yæ ni¿ napisaæ ksiêgê.

Takie s³owa napisa³ kiedy patrz¹cy na nas ze ciany sali
Kopernika Adam Mickiewicz. Otwieraj¹c konferencjê panelow¹ Turystyka, a ochrona przyrody i krajobrazu Tatr mam
nadziejê, ¿e dzisiejszy dzieñ dobrze prze¿yjemy.
Tu nast¹pi³o powitanie przyby³ych goci.

Jako Polskie Towarzystwo Tatrzañskie zrzeszamy ludzi, którzy kochaj¹ góry, pragn¹ w nich bywaæ, pragn¹ im pomóc. Dlatego boimy siê, ¿e kiedy nie bêdzie nam dane obcowaæ z górsk¹
przyrod¹, bo miejsce limb i wierków zajm¹ podpory wyci¹gów
narciarskich, a miejsce kozic i wistaków - porozrzucane butelki i papiery. Ronie obawa, ¿e w nied³ugim czasie po prostu
w góry nas nie wpuszcz¹.
Gdy mowa o Tatrach nie sposób nie wspomnieæ hr. W³adys³awa Zamoyskiego, który by³ wspó³twórc¹ turystyki tatrzañskiej. Przyczyni³ siê te¿ do utworzenia dwu parków narodowych
- Tatrzañskiego i Wielkopolskiego.
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W³adys³aw Zamoyski prowadzi³ równie¿ dzia³ania gospodarcze maj¹ce na celu podniesienie z kolan ciemiê¿onego przez
zaborców narodu polskiego. Wtedy wiêc modus vivendi pomiêdzy turystyk¹, a ochron¹ przyrody by³o mo¿liwe. Je¿eli nawet
tamto modus vivendi ju¿ siê zdezaktualizowa³o, to potrzebne
jest wypracowanie nowego. Tego wymaga dobro Narodu i Pañstwa Polskiego, a jak wiadomo:
- SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX.
Potem g³os zabra³ Prezes Krakowskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi doc. Andrzej Kownacki.
Oto jego s³owa:
[...] Cieszê siê, ¿e konferencja nasza zgromadzi³a tak wiele osób,
którym na sercu le¿y dobro przyrody i krajobrazu Tatrzañskiego
Parku Narodowego. To, ¿e wród nas jest Dyrektor Parku dr Wojciech G¹sienica Byrcyn i przedstawiciele Dyrekcji TPN, oraz ekolodzy, naukowcy i spo³ecznicy, których zadaniem jest zachowanie
i ochrona naturalnego rodowiska jest oczywiste. Jest liczne grono pedagogów, którzy w Tatrach realizuj¹ swoje zadania dydaktyczne. S¹ te¿ reprezentanci alpinizmu, turystyki, sporów
zimowych, którzy inaczej pojmuj¹ rolê Tatr. Wszystkich nas jednak ³¹czy umi³owanie przyrody i krajobrazu tatrzañskiego i wiadomoæ unikalnoci tego ma³ego skrawka naszej Ojczyzny. Mam
nadziejê, ¿e dzisiejsze spotkanie pozwoli zbli¿yæ nasze podgl¹dy,
które przecie¿ nie s¹ znowu tak odleg³e i przeciwstawne.
Cz³owiek w Tatrach pojawi³ siê bardzo dawno i od tego momentu przyroda tatrzañska by³a intensywnie eksploatowana
i niszczona. Górnictwo i hutnictwo, które rozwinê³o siê w Tatrach
przyczyni³o siê do zniszczenia naturalnych drzewostanów. Pasterstwo zagra¿a³o zarówno lasom, gdy¿ wyr¹bywano polany pod
wypas owiec, jak i terenom usytuowanym powy¿ej górnej granicy
lasu, gdzie na skutek nadmiernych wypasów nastêpowa³ wzrost
erozji gleb. Mylistwo i k³usownictwo o ma³o nie doprowadzi³y do
wytêpienia wistaka i kozicy. Ta dzia³alnoæ by³a zgodna z ówczesnym duchem czasu. Przyroda mia³a s³u¿yæ cz³owiekowi. Dopiero pojawienie siê pod Tatrami w XIX w. ludzi tej miary co Tytus
Cha³ubiñski, W³adys³aw Zamojski, Maksymilian Si³a Nowicki i ich
dzia³alnoæ uwiadomi³y spo³eczeñstwu, ¿e przyrodzie tatrzañskiej
grozi zag³ada. Podjêto rodki zaradcze, wprowadzono m.in. ustawê o ochronie wistaka i kozicy, wykupiono znaczne obszary Tatr
i zaprzestano rabunkowej gospodarki lenej. Zwieñczeniem tych
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dzia³añ by³o utworzenie w roku 1954 Tatrzañskiego Parku Narodowego i w³¹czenie Tatr do sieci miêdzynarodowych Rezerwatów
Biosfery. Jednak ci wspaniali ludzie, pionierzy ochrony Tatr, nie
przypuszczali nawet ¿e stan¹ siê porednio ojcami wspó³czesnej
plagi Tatr - turystyki.
Zauroczeni piêknem tych gór pragnêli przybli¿yæ je spo³eczeñstwo polskiemu. Tu w tych dzikich górach, w XIX w. spo³eczeñstwo polskie pozbawione przez zaborców niepodleg³oci,
mog³o przez chwilê zaznaæ smaku wolnoci. Pod Tatrami spotyka³a siê intelektualna elita narodu polskiego. Tworzy³a siê
legenda Tatr. Jak zwykle gdy jakie miejsce zyskuje s³awê, coraz wiêcej ludzi przyje¿d¿a, nie zawsze kieruj¹c siê wewnêtrzn¹ potrzeb¹ prze¿ycia czego wznios³ego, ale dla zaspokojenia
ludzkiej ciekawoci.
I lawina ruszy³a. W roku 1870 do Zakopanego przyjecha³o 100
osób, ale ju¿ po stu latach w roku 1970 Tatry odwiedzi³o 3 miliony osób. I pêd w Tatry trwa nadal. Drogami, cie¿kami, perciami
tatrzañskimi p³ynie rzeka turystów, którzy oprócz najbli¿szego
s¹siada nic wiêcej nie mog¹ zobaczyæ. Niesie to istotne, bezporednie i porednie zagro¿enie dla przyrody Tatr. Czy bêdziemy
w stanie zatrzymaæ tê lawinê?
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e w Tatrach oprócz ruchu ochrony przyrody swoje korzenie maj¹ alpinizm, narciarstwo i inna
dzia³alnoæ sportowo-turystyczna zwi¹zana z górami. Ich dzia³alnoæ prowadzona w rozs¹dnych granicach nie koliduje z racjami ochrony przyrody tatrzañskiej. Jednak komercyjne
podejcie do spraw sportu, a zw³aszcza narciarstwa powoduje
powstanie ró¿nych zagro¿eñ. ¯¹dania wybudowania nowych
nartostrad i wyci¹gów narciarskich, zwiêkszenia przepustowoci kolejki na Kasprowy Wierch, a ostatnio idea Olimpiady, mo¿e
spowodowaæ nieodwracalne straty w przyrodzie Tatr. Ju¿ dzi
wystarczy wiosn¹ spojrzeæ na rozje¿d¿one i zamiecone stoki
kot³a Goryczkowego, czy G¹sienicowego, aby w pe³ni uzmys³owiæ sobie co mo¿e czekaæ przyrodê tatrzañsk¹ w niedalekiej
przysz³oci.
Krakowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
o Ziemi od pocz¹tku swego istnienia by³ mocno zwi¹zany z Tatrami. To nasz Oddzia³ zainicjowa³ i by³ wspó³wydawc¹ Atlasu
Tatrzañskiego Parku Narodowego, oraz wspó³organizatorem
I Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzañskiego Par-
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ku Narodowego a Cz³owiek w Zakopanem i wydawc¹ trzytomowego opracowania pokonferencyjnego. Nasi koledzy prowadzili liczne badania naukowe w Tatrach i czêsto na ich podstawie
zdobywali kolejne stopnie naukowe. Logicznym nastêpstwem
jest dzisiejsza konferencja.
Po wypowiedziach prezesów kierowanie obradami przej¹³ prof.
Jerzy Niewodniczañski, bêd¹cy cz³onkiem obu towarzystw, a oraz
Ko³a Przewodników Tatrzañskich im. Macieja Sieczki, a tak¿e Klubu Wysokogórskiego. Do wypowiedzi zaprosi³ Dyrektora TPN dr
Wojciecha G¹sienicê-Byrcyna, który nakreli³ aktualn¹ sytuacjê
Parku.
Relacje prasowe z konferencji skupi³y siê g³ównie na wypowiedziach dyrektorów TPN i temacie Olimpiada 2006,
z których mo¿na wnosiæ, ¿e temat ów (a w³aciwie spór)
zdominowa³ konferencjê i sta³ siê g³ównym tematem.
Tymczasem by³ jednym z wielu...

Nastêpnie dwie nasze kole¿anki z krakowskiego PTT - wypowiada³y siê na temat M³odzie¿ w Tatrach.
Ewa Boczkowska, nauczycielka Policealnego Studium Medycznego w ¯yrardowie od roku 1980 stale wprowadza w Tatry
grupy m³odzie¿y, dbaj¹c jednoczenie o ich wychowanie dla gór.
Robi to dyskretnie, czuwaj¹c nad samorganizowaniem siê m³odzie¿y, wyrabiaj¹c w nich poczucie odpowiedzialnoci. W wyjazdach tych niczym siê nie wyró¿nia od innych. Wraz ze wszystkimi
znosi wszelkie trudy i niewygody.
Jednoczenie obserwuje w Tatrach inne grupy m³odzie¿y rozbrykane i swawolne, do turystyki górskiej zupe³nie nieprzygotowane. Tyczy siê to równie¿ licznych grup oazowych, które
prowadzone s¹ przez niewyszkolonych ksiê¿y.
Antonina Sebesta, pracownik naukowy Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie poruszy³a temat wprowadzania w góry najm³odszych. Popiera model turystyki rodzinnej (dwie córki w wieku
szko³y podstawowej) i uwa¿a ¿e to w³anie rodzice winni kszta³towaæ swym dzieciom zami³owanie go gór. W masowej turystyce
szkolnej widzi zagro¿enie dla Tatr. Bardzo czêsto wycieczki te s¹
le prowadzone. Za niew³aciwe uzna³a biegi treningowe po tatrzañskich perciach.
Jej zdaniem nale¿y ograniczyæ dostêp do gór w postaci podwo¿enia i ogólnie zrezygnowaæ z szerokiej reklamy Tatr. Ci, którzy chc¹ chodziæ sami trafi¹ tam gdzie chc¹. Inni nie musz¹.
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Jerzy Wala, osoba znana i szanowana w rodowisku taternickim, w swym obszernym wyst¹pieniu poruszy³ temat sportów górskich na terenie TPN. Jego zdaniem zagro¿enia wynikaj¹ce
z uprawiania alpinizmu, czy te¿ ski-alpinizmu, oraz paraglidingu, lub lotniarstwa s¹ marginalne. G³ówna przyczyna le¿y w nadmiernie rozrastaj¹cej siê aglomeracji miejsko-wiejskiej pod
Tatrami, (tak po polskiej jak i s³owackiej stronie). Wyst¹pienie
Jerzego Wali by³o podsumowaniem jego licznych i obszernych
publikacji prezentowanych na ³amach miesiêcznika GÓRY, w których jest wiele cennych i trafnych uwag odnonie turystyki wysokogórskiej.
Pe³nomocnik Prezydenta Miasta d/s Olimpiady i Dyrektor
Biura Strategii Olimpijskiej Andrzej Bac rozprowadzi³ na sali
specjalnie przygotowan¹ Informacjê o aktualnych pracach
Zwi¹zku Miêdzygminnego Zimowa Olimpiada 2006. Podkreli³, ¿e igrzyska mia³yby s³u¿yæ zrównowa¿onemu, przyspieszonemu rozwojowi regionu. Wg. informacji ju¿ ma ruszyæ
budowa nowej trasy kolejowej na odcinku Pod³ê¿e - Tymbark,
zamierza siê te¿ wyprowadziæ ruch samochodowy z doliny Raby,
buduj¹c now¹ autostradê na Chy¿ne. Porz¹dkuje siê gospodarkê wodno-ciekow¹, zak³ada nowe wysypiska mieci. Podkreli³, ¿e planowane s¹ budowy nowych hoteli w Zakopanem. Same
zawody na terenie Parku ograniczy³y siê do Doliny Goryczkowej.
Prosi³, aby nie ³¹czyæ wszelkich pomys³ów z Olimpiad¹.
Doc. Zbigniew Mirek, zastêpca przewodnicz¹cego Rady Naukowej Parku stwierdzi³, ¿e ochrona przyrody jest tak¿e ochron¹ samego cz³owieka. Cz³owiek w Parku Narodowym powinien
móc zaspokajaæ swe wy¿sze potrzeby duchowe; obecny stan
tego nie gwarantuje. Urynkowienie turystyki, uczynienie z niej
towaru konsumpcyjnego uzna³ za z³y objaw. Jeli turystyka
nie wróci do swej dawnej to¿samoci - stanie siê barbarzyñstwem. Przy obecnym rozrocie ilociowym musi podlegaæ ograniczeniu czasowym i przestrzennym. Musimy pamiêtaæ, ¿e park
narodowy jest swoist¹ ark¹ Noego - ratuje bioró¿norodonoæ.
Ostatni¹ programow¹ wypowiedzi¹ by³o wyst¹pienie przedstawiciela TOPR, Macieja Pawlikowskiego. Dotar³ on z powodu
korków na zakopiance z dwugodzinnym opónieniem (Dyrekcji
Parku uda³o siê spóniæ tylko pó³ godziny). Maciej Pawlikowski
odniós³ siê krytycznie do przebudowy Orlej Perci: zniszczono
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wiele, a bezpieczeñstwo szlaku nie wzros³o. Dalej nie remontowaæ! Udostêpniaæ tylko z przewodnikami.
Dyr. Stanis³aw Czubernat w dyskusji odniós³ siê do wszystkich. Zaznaczy³, ¿e masowa turystyka tatrzañska sta³a siê potê¿nym rynkiem konsumpcyjnym. Z korzyci p³yn¹cych z tej
dzia³alnoci skorzystaæ chc¹ podmioty gospodarcze, by uczestniczyæ w jak najwiêkszych zyskach. Ochrona przyrody Tatr stara siê blokowaæ swobodny dostêp do tego rynku.
Dyr. Czubernat podkreli³, ¿e jednym z motywów pobytu
w Zakopanem jest snobizm. Miasto nie posiada mo¿liwoci odci¹gniêcia znacznej liczby wczasowiczów od koniecznoci odbywania wycieczek w Tatry, poniewa¿ nie posiada atrakcyjnej oferty
rekreacyjnej. Wed³ug Dyr. Czubernata znacznym zagro¿eniem
dla Tatr s¹ zbiorowe wycieczki szkolne i kolonijne, które z powodu niedostatecznej liczby przewodników chodz¹ w góry samotnie, stwarzaj¹c tym samym dla uczestników du¿e zagro¿enie.
Mimo, ¿e dla narciarzy w Tatrach udostêpniono 160 km tras
narciarskich, turystyka narciarska w dalszym ci¹gu nie jest
popularna.
Regulacje poczynañ grup oazowych w TPN traktowane s¹ jako
wyst¹pienia antyreligijne. Dyr. Czubernat przyzna³, ¿e czêste
przenoszenie form religijno-odpustowych w Tatry zagra¿a ciszy,
która równie¿ podlega ochronie.
Na koniec swego wyst¹pienia dyr. Czubernat poruszy³ temat
remontu Orlej Perci, Zarzucano TPN, ¿e remont ów nie przebiega³ zgodnie z ustaleniami, oraz ¿e stosowano elektronarzêdzia
(pi³y diamentowe).
Jerzy Sawicki z Polskiego Klubu Ekologicznego wyst¹pi³ przeciwko olimpiadzie i stwierdzi³, ¿e nie mo¿na jej zorganizowaæ przy
braku zgody koalicji Ratujmy Karpaty.
Zaprotestowa³ temu Andrzej Bac, który zaoferowa³ przedstawienie dok³adnych przepisów w trzech jêzykach, w których jest
jasno napisane, ¿e rodowiska ochroniarskie tylko wyra¿aj¹
swoj¹ opiniê, a zgoda nale¿y do w³aciciela terenu.
Nastêpnie Sawicki stwierdzi³, ¿e ruch turystyczny mo¿na zdeglomerowaæ przez otwarcie przejæ granicznych na szlakach turystycznych. Do tego doæ sceptycznie odniós³ siê dyr. Czubernat
prezentuj¹c negatywne stanowisko strony s³owackiej (TANAP).
Sawicki jest zdania, ¿e ruch turystyczny trzeba ograniczyæ.
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Schroniska górskie winny byæ prymitywne, lub niezagospodarowane.
W dalszej dyskusji Antoni Dawidowicz (PTT) zauwa¿y³, ¿e
w wypowiedziach ani razu nie pad³o s³owo odpowiedzialnoæ.
PTT chcia³oby siê aktywnie w³¹czyæ w ochronê przyrody np. akcje sadzenia lasu. Zauwa¿y³, ¿e w Zakopanem brak jest oferty
dla letników, która odci¹ga³aby ludzi od gór
Bior¹ca udzia³ w konferencji Bogna Skoczylas, reprezentuj¹ca PZA obawia siê luxtorpedy do Zakopanego. Podobnie jak
Jerzy Wala stwierdzi³a, ¿e wspinacze nie stanowi¹ zagro¿enia
dla Tatr. Zauwa¿y³a, ¿e dzi w Tatrach pozosta³a tylko m³odzie¿
i starcy (emeryci). Trzon polskiego wspinania od dawna swe
umiejêtnoci szlifuje w Alpach, lub przeniós³ siê w inne Góry
wiata.
Edward Kudelski (PTTK) jest tak¿e za tworzeniem alternatywnej rekreacji dla odwiedzaj¹cych Zakopane na dole. Jest za
rozproszeniem ruchu turystycznego, m.in. poprzez przejcia
transgraniczne, o których nie chce s³yszeæ Park. Zauwa¿y³, ¿e
TPN unika wspó³pracy ze wspó³gospodarzami terenu, jakim jest
PTTK (temu pogl¹dowi przeciwstawi³ siê Jerzy Sawicki).
Wojciech Biedrzycki (KTN PTTK) mówi³ na temat udostêpnienia tras dla turystyki narciarskiej i braku informacji na ten
temat.
Andrzej Kownacki (PTPNoZ) podzieli³ pogl¹d, ¿e nadmiar
ludzi nale¿y zatrzymaæ przed Tatrami. A czemu ma s³u¿yæ Olimpiada? Czy promocji tych 50 tysiêcy miejsc noclegowych w Zakopanem? Uwa¿a, ¿e nie ma warunków dla Olimpiady W Tatrach.
Dyskusja toczy³a siê dalej. Wiêcej g³osów stanê³o w obronie
Tatr. Podkrelano brak zrozumienia miêdzy ludmi gór, a organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody.
Podsumowuj¹c konferencjê prof. Niewodniczañski powiedzia³:
- Nie znalelimy z³otego rodka, poznalimy przynajmniej
wzajemnie swe stanowiska w tej sprawie i zauwa¿ylimy
ich odmiennoæ. Poruszylimy wiele spraw do dalszego
przemylenia.

Spotkanie przeprowadzone w rzeczowej, kulturalnej atmosferze zakoñczono po kilku godzinach wymiany pogl¹dów. Obaj
Dyrektorzy dziêkowali za stworzenie niezale¿nego forum. Choæ
nie dosz³o do konkretnych ustaleñ i co za tym idzie nie podjêto
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wspólnych dzia³añ ró¿nych rodowisk ¿ywotnie zainteresowanych dzia³alnoci¹ w Tatrach, to nale¿y wyraziæ zadowolenie, ¿e
istnieje jednak mo¿liwoæ przedstawienia swoich racji i byæ mo¿e
w przysz³oci dojdzie do wspólnych, zgodnych dzia³añ.
Zgodnie z obietnic¹ zamieszczamy teksty wyst¹pieñ osób, które
zabiera³y g³os. Pragniemy zapoznaæ cz³onków PTT z atmosfer¹
panuj¹c¹ na sali obrad. S¹dzimy, ¿e jest odzwierciedleniem
ró¿nych stanowisk i rodowisk, zainteresowanych ochron¹
terenów górskich, uwzglêdniaj¹cych dzia³alnoæ cz³owieka w
tym rejonie.

Antonina Sebesta - Turystyka najm³odszych a ochrona Tatr
[...] Najm³odszy turysta pojawia siê w górach z rodzin¹, lub
wycieczk¹ (klasa, kolonia, oaza, klub sportowy). Ka¿dy pobyt w
górach mo¿e byæ satysfakcjonuj¹cy i kszta³c¹cy, jak i demoralizuj¹cy. Zale¿y to przede wszystkim od opiekunów, ich zaanga¿owania, wiedzy, kultury osobistej i ekologicznej.
Z pogl¹dem, i¿ Tatry nie s¹ dla dzieci, wyra¿anym przez czêæ
rodowiska turystycznego i owiatowo-wychowawczego mo¿na polemizowaæ powo³uj¹c siê na historiê turystyki.
Ma³y Kazimierz-Przerwa Tetmajer, Mieczys³aw Kar³owicz, Witkacy, Jan Pawe³ II w Tatry chodzili. Klimek Bachleda swoj¹ karierê przewodnick¹ zawdziêcza³ miêdzy innymi temu, ¿e by³
cierpliwy i opiekuñczy dla dzieci i ich matek. Z ca³¹ pewnoci¹
Kozia Prze³êcz nie jest dla 10-latka, ale zdobycie Kopieñca Wielkiego, czy Grzesia mo¿e byæ zapamiêtane jako jedno z najpiêkniejszych wspomnieñ dzieciñstwa.
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Jestem pracownikiem krakowskiej WSP, matk¹ dzieci ze szko³y podstawowej i z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ twierdzê, ¿e rodzina
nie powinna zbyt pochopnie rezygnowaæ z wyjazdu z dzieæmi
w góry. Skoro uwa¿aj¹, ¿e w³anie Tatry s¹ najpiêkniejsze maj¹ moim zdaniem - moralny obowi¹zek nauczyæ swoje pociechy w³aciwego do nich stosunku.
W czasie takich wyjazdów (odnosi siê to wszystkich grup górskich), powinnimy nauczyæ dzieci w³aciwego stosunku do osi¹gniêæ cywilizacji takich jak kolejki, wyci¹gi, hotele górskie. Maluch
powinien uczyæ siê wspó³¿ycia z przyrod¹, a nie jej zdobywania,
czy konsumpcji. Musi umieæ zachowaæ ciszê, grzecznie wynosiæ
swoje mieci, w miarê mo¿liwoci rezygnowaæ z wygód.
Kszta³towanie modelu turystyki rodzinnej i grupowej w du¿ej
mierze zale¿y od polityki parków, w³adz lokalnych, organizacji
turystycznych. Wspólne z mediami mog¹ one poprzez publikacje
(informatory, plakaty, video kasety), pokazy filmów przyrodniczych, czy tworzenie cie¿ek edukacyjnych pomagaæ odpowiedzialnym rodzicom i opiekunom w nauce górskiego abecad³a.
Jednoczenie winny konsekwentnie zniechêcaæ wszystkich tych,
którzy z nudy, czy snobizmu znaleli siê w górskich miejscowociach do wychodzenia na górskie wycieczki.
Najskuteczniejsz¹ metod¹ wydaje siê oddalanie gór przez
utrudnianie dojazdu do znakowanej cie¿ki, a tak¿e przedstawienie w zamian szerokiej oferty rekreacyjnej (k¹pieliska, korty
tenisowe, cie¿ki zdrowia, drogi rowerowe, place zabaw) i kulturalnej (imprezy folklorystyczne, skanseny, wystawy, projekcje
filmów, turnieje) i gastronomicznej (dania regionalne).
Turystyka szkolna i masowa wakacyjna stanowi problem
szczególny. Wiêkszoæ grup z braku funduszy, lub trudnoci
zapewnienia licencjonowanego przewodnika wybiera kompromis
i depcze asfalt do Morskiego Oka, czy ubija Kocielisk¹, gdy¿
trasy te zapewniaj¹ najwiêksze bezpieczeñstwo. Czêsto w ten
w³anie sposób zupe³nie niewiadomie propaguje siê antyturystykê. Dzieci poch³oniête ogl¹daniem swoistej rewii mody, nie
tylko turystycznej z regu³y nie dostrzegaj¹ piêkna tatrzañskiej
przyrody, które pokazaæ im chce nauczyciel. W ten sposób mog¹
przyswoiæ sobie tez naganne zachowanie cechuj¹ce czêæ doro-
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s³ych spacerowiczów, którzy nie obejd¹ siê bez przek¹skowego
baru typu bistro, w którym serwuje siê piwo przednich marek.
Dlatego uwa¿am, i¿ z racji zarówno bezpieczeñstwa naszych
pociech, jak i górskiej przyrody nale¿y promowaæ pozaparkowe,
widokowe trasy, do których zaliczyæ trzeba szlak Kasprowicza
(znakowany ¿ó³to) z Anta³ówki na Harendê, piesze wycieczki na
Guba³ówkê, Butorowy, na Galicow¹ Grapê (z Poronina), Drogê
Nad Reglami.
cie¿ki te winny byæ wzorowo wyznakowane, zaopatrzone
w panoramy i miejsca przeznaczone na wypoczynek (³awki, stoliki, kosze na mieci).
Proponujê poza tym stworzenie nowych traktów spacerowych
w rejonie Toporowej Cyhrli, oraz oznakowanie kolorem wszystkich tras, które w ksi¹¿ce Siedem dni w Bukowinie Tatrzañskiej omawia Zbigniew £adygin. Bukowina jak wiemy ma dobry
mikroklimat i tam w³anie przebywaj¹ liczne grupy najm³odszych.
Krakowski Oddzia³ PTT z myl¹ o najm³odszych przygotowuje informator Chod z nami, napisany przystêpnym jêzykiem,
bogato ilustrowany, którego zadaniem jest pomoc w bezpiecznym i interesuj¹cym spêdzenie czasu pod Giewontem.[...]

Jerzy Wala - Sporty górskie w Tatrzañskim Parku
Narodowym i jego ochrona

[...] Maj¹c do dyspozycji piêtnacie minut czas, zasygnalizujê
tylko podstawowe, a zarazem najbardziej drastyczne w swej
wymowie problemy, o których siê nie pamiêta, albo przemilcza.
Zacznê od wietnej lektury na ten temat, ksi¹¿ki Andrzeja Machnika Dwa wiaty1 (wyd. PiT 1995), która w sposób dosadny, wnikliwy i mo¿e tak¿e kontrowersyjny przedstawia sprawê. Szczególnie
godny polecenia jest pierwszy rozdzia³ tej ksi¹¿ki: Z dziejów alpinizmu i ochrony przyrody, w którym na podstawie cytatów chronologicznie przedstawione zosta³o rodzenie siê idei ochrony
krajobrazu i przyrody Tatr. Wysz³a ona bowiem nie od kogo innego, lecz w³anie od taterników i prekursorów turystyki. Oni pierwsi
1

recenzja tej ksi¹¿ki ukaza³a siê w 20 numerze Wo³ania
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najlepiej je poznali, pokochali i zapragnêli zachowaæ niezmienione nastêpnym pokoleniom. Dzi doczekalimy czasów, ¿e sprawa
ta przesz³a z r¹k spo³eczników w rêce biurokracji pañstwowej ze
wszystkimi dobrymi i z³ymi tego skutkami.
Problem zagro¿enia, szczególnie Tatr Polskich zacz¹³ siê
ju¿ kilkadziesi¹t lat temu i w moim przekonaniu wi¹¿e siê
z ¿ywio³owym rozwojem regionu od Chocho³owa po Bia³kê
i Jurgów, który umownie nazwê zakopiañskim.
To nie taternicy, turyci, czy narciarze, a nawet zwykli spacerowicze s¹ winni sytuacji, która obecnie zagra¿a walorom przyrodniczym Tatr Polskich. To decydenci odpowiadaj¹ za to co sta³o
siê i dzieje nadal na obszarze TPN i terenie przyleg³ym, który
powinien by³ zostaæ otulin¹ len¹ dla Parku, chroni¹c¹ go przed
wp³ywami obszarów zagospodarowanych, zajmuj¹cych otaczaj¹ce kotliny.
A tak siê nie sta³o.
Nad taternictwem, turystyk¹ i narciarstwem w Tatrach zaci¹¿y³ znany wszystkim model organizacyjny z okresu PRL i trwa
do dzi w mentalnoci wielu, a szczególnie u tych, którzy maj¹
g³os decyduj¹cy w tych sprawach. Nie bez znaczenia jest egzystencja urzêdników PTTK, uniemo¿liwiaj¹ca powrót do dawnego PTT. Podobn¹ postawê reprezentuj¹ zreszt¹ dzia³acze PZA.
Podzielono wiêc ludzi w Tatrach na taterników (zaliczaj¹c ich
do sportowców) i turystów chodz¹cych tylko po szlakach znakowanych, oraz narciarzy nie wykraczaj¹cych poza teren zamkniêty (nartostrady i stoki wyrównywane przez ratraki).
Natomiast turystykê narciarsk¹ zepchniêto zupe³nie na margines. A przecie¿ ludzie nie mieszcz¹ siê w ¿adnych przedzia³ach.
Istnieje ca³kowita ci¹g³oæ pomiêdzy ekstremalnym wspinaczem
tatrzañskim, takim jak kiedy Jan D³ugosz, czy w ostatnich latach Piotr Korczak, a t¹ dziewczynk¹ w adidasach, która za r¹czkê z mam¹ drepcze na Halê G¹sienicow¹ przez Skupniów Up³az,
lub idzie na spacer asfaltow¹ drog¹ do Morskiego Oka, bo droga
ta sta³a siê dzi zwyk³ym deptakiem dla rodziców z dzieæmi. Gdzie
bowiem lepiej odbyæ poobiedni spacer, jak nie na wygodnej alei,
zostawiaj¹c samochód na Palenicy. A karta taternika, któr¹ uzyskuje siê poprzez odbycie kursu wspinaczkowego, a która niczego nie gwarantuje?
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Uprzywilejowana jest w sposób czysto biurokratyczny pewna grupa osób, nie koniecznie mi³oników przyrody tatrzañskiej i przyzwoitego zachowania siê w górach. Czego podobnego
nie ma nigdzie.
Albo teren jest niedostêpny, to dla wszystkich, albo dostêpny - to te¿ dla wszystkich.
Ludzie sami klasyfikuj¹ siê wed³ug posiadanych umiejêtnoci
i w³asnej inicjatywy. Nie przypuszczam, aby z tego powodu mia³
nast¹piæ nag³y najazd na tereny dotychczas nielicznie odwiedzane.
Nie mo¿na wszystkich ludzi przebywaj¹cych w Tatrach, w TPN
traktowaæ jako potencjalnych przestêpców. Niech stra¿ parkowa ³apie tych, którzy dokonuj¹ szkód na terenie Parku.
W Tatrach mamy nastêpuj¹ce odmiany dzia³alnoci:
1. Wspinaczkê letni¹ i zimow¹ w wysokogórskim obsza
rze Tatr.
2. Wspinaczkê sportow¹ w terenie czysto skalnym.
3. Wspinaczkê sportow¹ w zimie na lodospadach.
4. Wspinaczkê w jaskiniach (taternictwo jaskiniowe), po³¹
czon¹ czasem z dzia³alnoci¹ speleologiczn¹.
5. Narciarstwo w terenie wysokogórskim, po³¹czone ze
wspinaczk¹, czyli skialpinizm.
6. Snowbording w terenie otwartym, czyli jazdê na desce.
7. Wêdrowanie na nartach w terenie wysokogórskim, na
zywane u nas turystyk¹ narciarsk¹.
8. Nurkowanie w jeziorach (najczêciej zwi¹zane z dzia³al
noci¹ naukow¹ i ekologiczn¹.
9. Lotniarstwo
10.Wêdrowanie po szlakach znakowanych, lub kopczyko
wanych, nie wykraczaj¹ce poza teren ³atwy wspinacz
kowy i uzbrojony w sztuczne u³atwienia.
11. Zwiedzanie ³atwo dostêpnych jaskiñ (Mylna, Zimna,
Ku Dziurze).
12. Narciarstwo trasowe i na stokach w terenie zamkniê
tym, przygotowanym przez ratraki, tak¿e snowbording
w tym terenie.
13. D³ugie biegi narciarskie w piêtrze lenym, raczej na
obrze¿u TPN.
14. Jazda na rowerach górskich.
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Pomijam tu jeszcze jedn¹ specjalnoæ - sp³ywy kajakowe i na
pontonach rw¹cymi potokami górskimi, gdy¿ w Tatrach nie ma
odpowiednich warunków.
Wiêkszoæ wymienionych tu form dzia³alnoci chce znaleæ dla
siebie miejsce w Tatrach, gdy¿ jest to dla znacznej czêci z nich
jedyny teren do ich uprawiania. Przyk³adem niech bêd¹ ostatnie
zawody w narciarstwie wysokogórskim - Memoria³ im. Jana Strzeleckiego. Organizatorzy, napotykaj¹c na trudnoci ze strony Dyrekcji Parków Narodowych TPN i Babiogórskiego, przenieli je a¿
w Czarnohorê, w rejon Howerli, na Ukrainie.
W taternictwie i sporcie wspinaczkowym ide¹ przewodni¹ jest
robienie nowych wejæ. St¹d ci¹g³a potrzeba poszukiwania takich celów, a wiêc ekspansja w teren nie eksplorowany, jaki
mo¿na jeszcze znaleæ w Tatrach Zachodnich. Ale to nie oznacza, ¿e za tym ma iæ zaraz wzrost iloci wspinaj¹cych siê tam.
Wspó³czesny sport wspinaczkowy skupia siê raczej na wybranych, powszechnie znanych cianach jak: ciana Kazalnicy
Miêguszowieckiej, pn-wsch. ciana Mnicha i Mniszka, pd. ciana Zamar³ej Turni, zach. ciana Kocielca i kilka innych. Poza
tym inne drogi, z wyj¹tkiem kursowych s¹ przebywane sporadycznie. W lecie wspinaj¹cych przyci¹gaj¹ Alpy, dzi ju¿ bardziej dostêpne dla polskich kieszeni. W Tatrach istniej¹ pewne
problemy z baz¹ mieszkaln¹ w Dolinie Rybiego Potoku i Suchej
Wody, oraz Hali G¹sienicowej. Akurat obozowiska w namiotach,
mimo starañ o zapewnienie jak najlepszych warunków nie s¹
odpowiedni¹ form¹ zapewnienia noclegów. Powinny to byæ budynki z pe³nym komfortem, co lepiej chroni³oby te¿ otoczenie.
Mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e taternictwo i sport wspinaczkowy
poza wymienionymi obiektami, nie stanowi zagro¿enia dla pozosta³ego obszaru wysokogórskiego.
Mylê, ¿e w Tatrach Zachodnich do najczêciej odwiedzanych przez wspinaczy sportowych mog¹ znaleæ siê najbardziej
dostêpne urwiska skalne, takie jak pd. ciana Wielkiej Turni,
oraz ewent. Pn. ciana Kazalnicy Miêtusiej, czy pd. ciana Raptawickiej Turni.
Wprawdzie Andrzej Machnik opisuje trudnoci z otrzymywaniem pozwoleñ na wspinaczkê tak¿e w Parkach Narodowych
USA, ale to jest nieco inny problem ni¿ ten w Tatrach. Na obsza-
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rze USA, czy Kanady jest rozleg³y teren wysokogórski i ograniczenia utrudniaj¹, ale nie wykluczaj¹ mo¿liwoci wspinaczki.
Tatry s¹ jedynym w rodkowej Europie obszarem wysokogórskim. Nie ma wiêc wyboru.
Istnieje spora grupa osób, które wchodz¹ na szczyty i prze³êcze tatrzañskie w ci¹gu ca³ego roku, ³atwymi drogami wspinaczkowymi (I - II), znakowanymi tylko kopczykami np. na Hiñczow¹
Prze³êcz, grani¹ od Wrót Cha³ubiñskiego do Szpiglasowego Wierchu. Ma to miejsce równie¿ jesieni¹ i zim¹. Problem ten jaskrawiej wystêpuje po s³owackiej stronie Tatr. Tutaj nie da siê okreliæ
¿adnej granicy co do przygotowania i przynale¿noci organizacyjnej. Jednak i ta grupa ludzi nie jest zbyt liczna. Skupia w sobie
wielu zapalonych i nieraz dowiadczonych turystów. Brakuje legalnoci tej dzia³alnoci, ale nie uprzywilejowania przez jakie legitymacje, jak sugeruj¹ niektórzy autorzy korespondencji
czasopism górskich. [...]

Wojciech Biedrzycki (Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK)

[...] Dzisiejsza Konferencja rozpoczê³a siê od s³owa wstêpnego
Pana Prezesa Dawidowicza, w którym zwróci³ on uwagê na uzyskanie modus vivendi pomiêdzy u¿ytkownikami TPN, a jego administratorami. Sam od lat 10-ciu propagujê tê zasadê zarówno
w wyst¹pieniach publicznych, jak i w licznych publikacjach.
Chcia³bym szczególnie podkreliæ, ¿e Dyrekcja TPN nie jest i nie
mo¿e byæ dla turystów adwersarzem, powinna byæ partnerem.
Dziêkujê Panu Dyrektorowi Stanis³awowi Czubernatowi za
informacje, ¿e w Tatrzañskim Parku Narodowym oddano w u¿ytkowanie narciarzy 160 km szlaków przeznaczonych dla tego rodzaju turystyki. Szkoda, ¿e infor macja o tym nie jest
rozpowszechniona, jak np. o iloci turystów codziennie odwiedzaj¹cych TPN. Jak le jest z t¹ informacj¹ podam przyk³ad sprzed
paru lat.
Pan Dyrektor Czubernat wzi¹³ by³ udzia³ w debacie telewizyjnej, w której to pochwali³ uprawianie turystyki narciarskiej w piêknej, dzikiej przyrodzie tatrzañskiej. Na zakoñczenie pokazano scenê
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podchodzenia na nartach turystycznych i na tym tle Pan Dyrektor zaprosi³ narciarzy w Tatry.
Nie czekaj¹c, w najbli¿sz¹ niedzielê uda³em siê na wycieczkê
z Hali Kondratowej na Prze³êcz Pod Kopê Kondrack¹. Podczas
zjazdu dogoni³ mnie szybko je¿d¿¹cy narciarz, który okaza³ siê
byæ stra¿nikiem TPN. Nie zainteresowa³ go okazany przeze mnie
bilet wstêpu do Parku, natomiast stwierdzi³, ¿e znajdujê siê na
trasie, na której uprawianie narciarstwa jest zabronione. Poinformowa³ mnie, ¿e narciarstwo mo¿na uprawiaæ w rejonie Kasprowego Wierchu (kot³y i nartostrady), oraz na szlaku ³¹cz¹cym
Dolinê Goryczkow¹ z Dolin¹ Kondratow¹. Na koniec uzna³, ¿e
jestem wytrawnym turyst¹, nie zamandatowa³ mnie, natomiast
zaproponowa³ udzia³ w Tatrzañskim Rajdzie Narciarskim, dla
którego otwarte s¹ ca³e Tatry.
Jak widaæ z tej relacji rozmoa odby³a siê w mi³ym, kulturalnym tonie, ale w wietle wypowiedzi Dyrektora Czubernata stra¿nik mia³ niepe³n¹ wiedzê o szlakach turystycznych w TPN.
Turystykê w TPN uprawiam niemal¿e wy³¹cznie zim¹, ze wzglêdów które w poprzedzaj¹cych wypowiedziach by³y wystarczaj¹co uargumentowane. Do szeregu wypowiedzi nie bêdê odnosi³
siê polemicznie, chocia¿ wyranie niektórzy dyskutanci nie zrozumieli znaczenia ³aciñskiej maksymy modus vivendi.[...]

Tadeusz Stanowski (Liga Ochrony Przyrody)

[...] Tatry to najcenniejszy skarb naszej przyrody, skarb ca³ego, polskiego narodu. Kontakt z piêknem przyrody jest potrzebny cz³owiekowi jak powietrze i woda. Dlatego Tatry winny byæ
dostêpne dla wszystkich mieszkañców naszego kraju. Wytrwa³e
starania PTTK, PTT, PTK, ZHP i LOP doprowadzi³y do rozbudzenia potrzeby kontaktu z przyrod¹ ogromnej liczby ludzi, niemal
wszystkich mieszkañców Polski. Cel, jaki sobie wymienione organizacje za³o¿y³y zosta³ w stu procentach osi¹gniêty. Jednak
zaspokojenie tej potrzeby, która nabra³a cech masowego ruchu
turystycznego zagra¿a przyrodzie Tatr. Dlatego ruch turystyczny w TPN winien byæ cile reglamentowany. Nie wydaje siê
s³uszny pogl¹d mojego przedmówcy pana Wali, ¿e nale¿y udostêpniæ Tatry tylko wybrañcom, do których zalicza siebie i tzw.
prawdziwych turystów (bywa w Tatrach przeciêtnie jeden raz
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w tygodniu!). Zasada sprawiedliwoci wymaga szeregu przedsiêwziêæ m.in.:
- wprowadzenia rezerwacji biletów na wejcie do TPN na kil
ka miesiêcy wczeniej,
- ustalenie limitu ile razy w ci¹gu roku ta sama osoba mo¿e
byæ w TPN (aby starczy³o miejsca dla innych),
- ka¿dy punkt wejciowy (u wylotu dolin tatrzañskich) wi
nien mieæ wyliczon¹ pojemnoæ turystyczn¹ obszaru, któ
ry obs³uguje (iloæ osób na dobê, na 1 ha) i tylko tyle bile
tów móg³by sprzedawaæ stra¿nik,
- poszczególne punkty wejciowe winny mieæ miêdzy sob¹
dyrekcj¹ TPN) ³¹cznoæ radiow¹ w celu nia ³¹cznej frekwen
cji w ca³ym TPN,
- po przekroczeniu limitu turystów w danym dniu (frekwen
cji dopuszczalnej) wejcia do parku winny byæ zamykane,
- ka¿da grupa turystów wiêksza ni¿ np. 5 osób wchodz¹ca
do parku musi mieæ przewodnika zarejestrowanego w dy
rekcji TPN. W Bia³owieskim Parku Narodowym zasada ta
obowi¹zuje od pocz¹tku jego istnienia.
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Górami pisane

Zofia Bukowska - Ziemio skalno

Ziemio górsko, telo bogato
choæ plonami p³ono
bo k³osów psenicnych
nie urodzis przecie.
Kielo wielgik serc
wyda³o twoje ³ono
zdajacy piêknoci
dumacy
bohaterów
co odeli cicho
abo pogineni
ode wojennych gwerów.
Ziemio górsko, tako hojno,
skarby ozdajes
w przyrody urokak
wieciami dawnego casu gwarzys
w sumach wód i lasów.
Ukwiecono do³u
twardo górom
po skalnyk stokach
prowadzis ku chmurom.
Hañ
ducha ozpolos wiecnym ogniem
zadziwias si³om zimowyk dujawic
ciesys wiesny zbudzeniem
Hej ziemio góralsko
telo przynies³a hyrnoci
co som nie spisane,
trownickiem przykryte,
jak skarby cigodne
w tobie som schowane
Ziemio skolno,
telo bogato swojemi dziedzinami
ze c³ek hañ zrodzony
wraca do cie dusom
z kozdej wiata strony,
coby sie naciesyæ twoimi skarbami

O Wis³awie Szymborskiej... tak¿e i w Wo³aniu

20

Nowy znak Wiêzi. Miêdzy wiatem Gór, a wiatem Poezji.
Znak ten trafi³ do nas z dalekiej Szwajcarii od bliskiego Cz³owieka, od Cz³onka Honorowego Klubu Wysokogórskiego Winterthur - pani Marty Widmer.
Prasa szwajcarska tak¿e g³osi chwa³ê Naszej Noblistki. Pani
Widmer przys³a³a nam wycinek z LANDBOTE nr. 230 z dnia 4
padziernika 1996: Drei Wõrtchen nur wie Federchen beim
Anflug.
Pisze tam Rolf Fieguth:
[...] Sztokholm kontynuuje ... praktykowan¹ od dawna liniê
... nagradzaæ Noblem nie tylko wielkie powieci, lecz równie¿
systematycznie honorowaæ wybitnych liryków nawet z mniej
znanych krajów jêzykowych - przez tê s³awn¹ literack¹
nagrodê. [...]

Fieguth dodaje, ¿e Szymborska opublikowa³a w ci¹gu 50 lat
Jej literackiej twórczoci 16 tomów poezji. W 1973 roku ukaza³o
siê t³umaczenie Karla Deciusa na jêzyk niemiecki Salz. W handlu s¹ osi¹galne: Auf Wiedersehen. Bis morgen - t³um. Deciusa
1995; Desalb leben wir - tak¿e Daciusa 1991; Bundert Freuden - t³um. i wyd. Deciusa 1996 i inne.
Poezje Szymborskiej zosta³y nagrodzone m.in. przez Farnkfurt n. Menem, 1991 Nagrod¹ Goethego. Nagrody: Herdera,
Polskiego Pen Clubu, 1996.
Nagrodê Nobla - 7.4 miliona koron, autorka zamierza przekazaæ na cele spo³eczne.
Maciej Mischke

Tatrzañski Park Byrcynowy

Motto: Wolny wstêp do gór pe³en respekt wobec ich unikalnej przyrody.
W filmie A Hard Days Night, znanym u nas pod tytu³em
The Beatles, jest taka scena, kiedy rozbrykana czwórka Beatlesów hasa po betonowej p³ycie. W pewnej chwili pojawia siê
rozelony w³aciciel. Beatlesi wycofuj¹ siê ze s³owami:
- Przepraszamy, ¿e zdeptalimy panu pole.
Przypomina mi siê zawsze ta scena, kiedy mylê o TPN-nie.
Jestem legalist¹. Co nie znaczy, ¿e zawsze postêpujê zgodnie
z przepisami, a ju¿ broñ Panie Bo¿e, ¿e zgadzam siê ze wszystki-
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mi przepisami. Nie. Po prostu, kiedy ³amiê przepisy, mam kontrolowany przyp³yw adrenaliny (to taka eufemistyczna nazwa
panicznego strachu). I marzy mi siê, aby przepisy jak najczêciej
by³y zgodne z moim rozumieniem wiata. A g³êboko wierzê, ¿e
kierujê siê rozs¹dkiem.
Chcia³bym tu przedstawiæ moje stanowisko wobec dwóch
zasadniczych kwestii, które s¹ raczej dwoma aspektami wolnoci cz³owieka wobec gór. Pierwszej zaprzecza karta taternika,
drugiej aktualne przepisy TPN. Zanim przejdê do g³ównej tezy
chcia³bym przypomnieæ jeszcze podstawowe filozoficzne ró¿nice
pomiêdzy minionym ustrojem , zwanym tu dla uproszczenia,
acz nies³usznie komunizmem a obecnym, czyli kapitalizmem.
Chodzi mi o szczególny stosunek pañstwa do obywatela. W komunimie w zasadzie wszystko by³o zabronione. Aby co zrobiæ
nale¿a³o mieæ zgodê odpowiedniego urzêdu. Tym sposobem pañstwo chroni³o swoje interesy przed swoimi w³asnymi obywatelami. Odwrotna sytuacja panowa³a w kapitalimie. Dopóki jaka
czynnoæ nie zosta³a zakazana przez urz¹d, ka¿dy obywatel móg³
j¹ wykonywaæ. Jest to oczywicie pewne uproszczenie, ale mam
nadziejê ¿e wiadomo co mam na myli.
W³anie ten element jest najtrudniejszy do wyplenienia z naszej wiadomoci. Legitymacje, patenty, karty taternika to relikt czasów komunistycznych. Pañstwo nie mo¿e pozwoliæ, aby
obywatel bez uprawnieñ p³ywa³ po morzu, czy wspina³ siê w Tatrach, bo Pañstwo jest za obywatela odpowiedzialne. Pañstwo
daj¹c mu dowód osobisty, powo³a³o go do ¿ycia i teraz obywatelowi nie wolno tego ¿ycia bez zgody pañstwa nara¿aæ. No, bo jak
mówi³ in¿ynier Mamoñ Kto za to p³aci. Ja, pan.... Spo³eczeñstwo - odpowiedzia³ rezolutnie Sidorowski. A czym¿e jest jednostka wobec spo³eczeñstwa.
Przepis o poruszaniu siê po terenie Tatr wy³¹cznie znakowanymi cie¿kami jest tak¿e reliktem takiego mylenia. Za³ó¿my sobie na chwilê, ze Tatrzañski Park Narodowy zezwala na
poruszanie siê poza znakowanymi cie¿kami. I co? Nagle Tatry
zostan¹ oblepione chmar¹ turystów? Tylko inteligent z Marsa
móg³by tak pomyleæ. Je¿eli komu siê wydaje, ¿e rzeka turystów z drogi Oswalda Balcera przeleje siê nagle na zbocza Wo³oszyna, to znaczy tylko, ¿e jest postaci¹ z nie tego wiata. Czy
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w Beskidach, gdzie nie ma takich ograniczeñ widzia³ kto t³umy
wêdruj¹ce poza znakowanymi cie¿kami? Ilu z tych paru milionów zwiedzaj¹cych Tatry zboczy z oznakowanej i wy³o¿onej g³adkimi p³ytami cie¿ki, aby ryzykowaæ ca³oæ swoich nóg na
nastermanych wantach? Stu, dwustu? Czy to jest iloæ zagra¿aj¹ca Tatrom? Na wiêkszoæ prze³êczy i szczytów i tak prowadz¹
wydeptane przez pokolenia taterników percie, wiêc nawet szansa na zniszczenie dodatkowego db³a trawy jest znikoma, a kto
siê bêdzie pcha³ przez wertepy lene, skoro w ka¿dym kierunku
prowadzi dobrze utrzymana cie¿ka. Natomiast pozostaje powa¿ny problem piargów i rumowisk. I to mi w³anie przypomina
cytowan¹ scenê z Beatlesami. Piargi rzeczywicie mog¹ zostaæ
zdeptane. Je¿eli kto mi powie, ¿e przecie¿ jest jeszcze fauna,
która istnieje do tej pory jedynie dziêki temu, ¿e trzymalimy od
niej z daleka turystów, to widocznie nie by³ w Tatrach. W sierpniu zesz³ego roku, a wiec w okresie kiedy przebywa tam najwiêcej ludzi, w ci¹gu jednego tygodnia obserwowa³em nastêpuj¹ce
zjawiska zoologiczne: Wspania³y rogacz pas³ siê tu¿ przy wype³nionej maszeruj¹cymi ludmi szosie do Morskiego Oka. Nie przeszkadza³y mu ani konie ci¹gn¹ce wozy, ani nawet wcale
nierzadkie samochody. O parê metrów od najruchliwszego miejsca cie¿ki w Dolinie Piêciu Stawów Polskich baraszkowa³y dwa
t³uste wistaki. Skry³y siê dopiero wtedy, gdy odleg³oæ miêdzy
nami zmniejszy³a siê do kilku metrów. Rzecz nie do pomylenia
jeszcze dwadziecia lat temu. Aby wtedy zobaczyæ wistaka, trzeba by³o spêdziæ kilka tygodni w jakiej odludnej dolinie. A nie
wspomnê ju¿ o ca³kiem pospolitych kozicach, czy rodzinie niedwiedzi odwiedzaj¹cych Roztokê. Nie jest to w ¿adnym wypadku efekt chronienia tych zwierz¹t przed ludmi. Gdyby tak by³o
tkwi³yby one w miejscach gdzie cz³owiek nie dociera, w sercu
zamkniêtych rezerwatów, a nie parê metrów od t³umnej cie¿ki
czy drogi. Po prostu przez wiele lat obcowania nauczy³y siê , ¿e
cz³owiek jest dosyæ nieszkodliwym elementem tego krajobrazu,
a na dodatek nie wyginê³y z r¹k poluj¹cych te osobniki, które
tolerowa³y obecnoæ cz³owieka.
Uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnych istotnych powodów, dla których w Tatrach mia³by obowi¹zywaæ zakaz poruszania siê
poza znakowanymi szlakami.
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Moim zdaniem nawet rezerwaty cis³e wymaga³yby innego
potraktowania, ale nie chcê byæ przesadnie radykalny, wiêc odsuñmy ten temat.
Chyba nigdzie na wiecie Park Narodowy nie jest tak rozumiany jak w Polsce. Có¿ to bowiem oznacza - Park Narodowy.
Ano znaczy to tyle, ¿e przyroda w tym miejscu - o¿ywiona i nieo¿ywiona - powinna podlegaæ szczególnej ochronie. Nie wolno
paliæ ognisk, biwakowaæ. Ale to drobiazg i nie wszêdzie tak jest.
Nie wolno tych miejsc przede wszystkim cywilizowaæ: wycinaæ
drzew, budowaæ dróg, domów, fabryk. Nale¿y skupiæ swoje wysi³ki na tym by zachowaæ pierwotny stan przyrody, aby cz³owiek
móg³ jak najpe³niej z niej korzystaæ. Ale sk¹d tu pomys³, by nie
wpuszczaæ ludzi, którzy chc¹ jedynie przyjæ i nasyciæ oczy? Nie
ma w Europie, ani na wiecie drugich gór, w których tak by traktowano turystê.
Jestem przekonany, ¿e lata takich restrykcyjnych dzia³añ
zniszczy³y indywidualnego turystê. Ówczesnym w³adzom by³o
to na rêkê. Pozosta³ nam jedynie prowadzony grzecznie za r¹czkê turysta masowy. Ten pupil czasów komunistycznych. Skrajnie zorganizowany i bez jakichkolwiek odruchów samodzielnoci.
£atwiejszy do sterowania i pilnowania. Ten model turystyki ca³kowicie nie pasuje do nowych czasów. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
nawet s³owo turystyka zosta³o zdegradowane i zastêpowane jest
przecie¿ znacz¹cym to samo s³owem trekking. W³anie dlatego,
¿e stary model turystyki zupe³nie nie przystaje do naszych czasów, gdzie w cenie s¹ prze¿ycia i osi¹gniêcia indywidualne. Nie
czekajmy, a¿ nowe pokolenia nas te¿ zdegraduj¹, u¿yjmy g³owy.
Zróbmy ruch, który przystosuje przepisy do nowej sytuacji. Nie
ma ¿adnej rzeczowej przes³anki, aby utrzymywaæ w przepisach TPN status quo. Si³y dzia³aj¹ce na rzecz parku powinny
skupiæ siê na obronie przed naporem cywilizacyjnym Zakopanego i przed w³asnymi pomys³ami finansowymi. Jestem absolutnie przekonany, ¿e dyrektor Byrcyn, gdyby utraci³ nagle glejt
swobodnego poruszania siê po Tatrach, sta³by siê natychmiast
zwolennikiem idei pe³nego dostêpu do gór. Na swoim fotelu nie
ma do tego ¿adnej motywacji. A ju¿ na marginesie poka¿cie mi
chocia¿ jednego cz³owieka, który umi³owa³ Tatry, nie ma ¿ad-
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nych specjalnych uprawnieñ i jednoczenie popiera ca³kowicie
stanowisko TPN w tej sprawie.
Na zakoñczenie tego w¹tku chcia³bym zapytaæ dyrektora TPN
o sprawê s³awetnych ubikacji. Czy to ma byæ kolejny biznes Parku, czy u³atwienie dla turystów i ochrona dla tatrzañskiej przyrody? Jest to wa¿ne pytanie, bo te cele s¹ ze sob¹ sprzeczne. Je¿eli
chodzi o interes, to trzymaæ tak dalej. Ale sukcesów nie gwarantujê. Natomiast je¿eli chcemy chroniæ Park przed zalaniem uryn¹, je¿eli kosówki przy Moku i Murowañcu maj¹ utraciæ zapach
dworcowej ubikacji, je¿eli zale¿y nam, by t³umy z drogi Oswalda
Balcera nie przeszukiwa³y poboczy w poszukiwaniu ustronnych
miejsc, to przede wszystkim trzeba umo¿liwiæ im, a nastêpnie
zachêciæ do korzystania z WC. I nie ma z tym nic wspólnego stawianie przy drogach automatów do po³ykania pieniêdzy. Nale¿y
przede wszystkim dogadaæ siê z dzier¿awcami schronisk. Nawet
dop³acaj¹c im z tej z³otówki kasowanej przy wstêpie do Parku.
W Murowañcu powinna byæ du¿a strza³ka, ¿e na piêtrze te¿ s¹
ubikacje - lub nale¿y sezonowo dostawiaæ takie przed schroniskiem. Musz¹ one byæ bezp³atne!!! W Morskim Oku tak¿e. Czynnoci fizjologiczne, o których mówimy, niezbyt nale¿¹ od naszej
decyzji. Musz¹ byæ w odpowiedniej chwili wykonane i koniec. Czy
mamy pieni¹dze, czy nie. Czy chcemy p³aciæ, czy nie. Zazwyczaj nie lubimy i nie chcemy. A wiêc w kosówki. Mo¿na siê droczyæ z przebieraj¹cym nogami klientem, je¿eli nie ma on innego
wyjcia np. w centrum du¿ego miasta, gdzie wszystkie okoliczne
bramy s¹ pozamykane, ale nie przecie¿ nie miêdzy ³anami kosówki! Jak mo¿na nie rozumieæ tak prostych zasad. A teraz dopiero
próbujmy ustawiaæ ubikacje np. przy Wodogrzmotach Mickiewicza - czyszczone, pilnowane, ale te¿ bezp³atne. To jest wa¿niejsze
ni¿ nowe domki dla kasjerów.
I jeszcze ma³a dywagacja. cie¿ka wokó³ Morskiego Oka jest
dosyæ gêsto obstawiona tablicami informuj¹cymi, ¿e nie wolno
z niej schodziæ. Tablice te znakomicie nadaj¹ siê do wieszania
ubrañ przy pla¿owaniu nad brzegiem jeziora. Wêdruj¹ tamtêdy
m³ode stra¿niczki, ale nie reaguj¹ na to, tak samo jak nie reaguj¹ na rodzinkê urz¹dzaj¹c¹ sobie piknik za ustawionymi wokó³
balustradami. A ja nie wiem co bardziej podziwiaæ. Niewiadomoæ tych piknikuj¹cych rodzin, czy niewra¿liwoæ (bo chyba
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nie niewiedzê) panienek w mundurach. Je¿eli ma to wiadczyæ,
¿e Park przyj¹³ taki sposób wprowadzania nowych zasad - ostre
przepisy i przymkniête oczy na wszystko - to ja protestujê. Chocia¿by dlatego, ze wyrzuca siê moje pieni¹dze (tablice, balustrady, stra¿nicy) w b³oto i szafuje moj¹ dawk¹ adrenaliny.
Zupe³nie osobn¹ spraw¹ s¹ przepisy chroni¹ce TANAP przed
ludmi. Tam ju¿ osi¹gniêto szczyty absurdu. By³em ostatnio w
ma³ej miejscowoci s³owackiej w Beskidach i muszê przyznaæ,
¿e poczu³em siê jak w minionej epoce w Polsce. Zasadniczym
problemem przy próbie wynajêcia pokoju by³o zachowanie tego
w tajemnicy przed innymi mieszkañcami. Dopóki mieszkañcy tej
wioski nie zaczn¹ siê chwaliæ przed s¹siadami kolejnym interesem, jaki ubili, dopóki uczciwe zarabianie pieniêdzy bêdzie rzecz¹
wstydliw¹, dopóty nie ma co liczyæ na rozs¹dek przepisów. Te
sprawy s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane. Tam gdzie nie rz¹dzi biznes,
tam rz¹dzi nomenklatura. Dyrektor jakiejkolwiek instytucji musi
okazaæ, ¿e stoi wy¿ej ni¿ inni, a wiêc musi byæ co, co jemu wolno,
a innym nie. Jak piêknie siê do tego nadaje Park Narodowy. Có¿
by³yby warte w³adze Parku, gdyby byle szmondak móg³ po nim
hasaæ jak po swoim. W TANAPie wszystko to wystêpuje w zwielokrotnionej postaci: zamkniêcie Tatr zim¹, ograniczenia wspinaczki
jedynie do wersji wyczynowej, wykluczenie jakiejkolwiek turystyki zaawansowanej, czy nawet ograniczenie turystyki uprawianej
z przewodnikiem do okrelonych tras.
Dariusz Dyl¹g 2 próbowa³ wybroniæ swojej tezy, ¿e jednak s¹
mo¿liwoci realizowania w Tatrach ambitnych tur, ja jednak twierdzê, ¿e regulamin TANAP jest tak chytrze skonstruowany, ¿e wyklucza to jednoznacznie. Wiadomo, ¿e poza cie¿kami znakowanymi
mog¹ siê poruszaæ trzy rodzaje osób - w³aciciele kartki z podpisem
dyrektora Parku, przewodnicy i ich klienci oraz wspinacze. Rozwa¿my krok po kroku jak siê ma ta sprawa w S³owacji, na przyk³adzie Drogi Martina na Gerlach. Powiedzmy, ¿e zeszlimy ju¿ ze
szlaku i spokojnie, nikomu nie wadz¹c, trawersujemy piargi, kiedy
nagle zza wanty wyskakuje jaki potomek £apszañskiego, który
ledzi³ nas od samej granicy i uderza do nas:
- Kam to idéte?
2

Jeden z redaktorów miesiêcznika Góry
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- Na Gerlach - odpowiadamy zgodnie z prawd¹.
- Na Gerlahovský tit môu urobit len w sprievode horského
vodcu TANAPu, a len Velickom próbu. Martinova cesta ja zakazána.
Zostalimy wykluczeni z drugiej grupy wyj¹tków. Sytuacja
staje siê trudna, ale próbujemy naszej ostatniej szansy.
- Ale my jestemy taternikami i idziemy na wspinaczkê. Mamy
nawet kaski.
- Nieslobodno. Martinova cesta to je jednièka - snadné? Musite sa vrátit.
- Ale dlaczego?
- Moéte vystupit len cestu o stupnu obtinosti viac ako téke
- stupeò III.
I tym sposobem zostalimy zaliczeni do zwyk³ych turystów,
dla których regulamin jest jasny: wolno poruszaæ siê tylko po
znakowanych cie¿kach.
Dyl¹g tak¿e nie docenia TANAPu, s¹dz¹c ¿e przepisy nie daj¹
mo¿liwoci karania osób ³ami¹cych przepisy. Nic z tych rzeczy.
Tak szczegó³owego cennika, jakim dysponuje TANAP, w ¿yciu
nie widzia³em. Na przyk³ad kara za zerwanie ga³¹zki jarzêbiny
(sorbus chamaemespislus) to tylko kilkadziesi¹t koron, ale ju¿
za rosiczkê okr¹g³olistn¹ (drosera rotundifolia) p³acimy dwudziestokrotnie wiêcej. W razie czego s³u¿ê obszerniejsz¹ list¹ i szczegó³owymi cenami.
Zakoñczê swoje wywody tak¹ króciutk¹ konkluzj¹:
- Jest wiele rzeczy, które Tatrom bardziej szkodz¹ ni¿
pozwolenie wytrawnym turystom na odwiedzenie Miêguszowieckiego.
Piotr Kasprowski
Od Redakcji: Tekst powy¿szy ukaza³ siê w kwietniowych Górach
(Nr 4/35). Przytaczamy go w ca³oci, bowiem temat
ochrona przyrody i turystyka górska w dalszym ci¹gu jest pe³en rozbie¿noci.
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Recenzje: Taternik suplement 1997 KLUB
WYSOKOGÓRSKI
Byli u nas na Kapucyñskiej w roku 1997 towarzysze tatrzañscy: Hanka i Henio Cioñæka, oraz
Mietek Ko³akowski. Piszê towarzysze z ma³ej litery, bo nie chodzi o towarzysza organizacyjnego, lecz o partnera z Tatr, a nawet z Alp (Mietek).
Gocie opowiadali o ostatnim, V Zlocie Taterników-Seniorów KW w Morskim Oku, przeprowadzonym w dniach 23-25 maja 1997. Z wielkim
uznaniem (jak¿eby inaczej) wyra¿ali siê przy tym
o organizatorce Basi Morawskiej-Nowak.
Omawiane pisemko Basia wyda³a z okazji V Zlotu i z pomoc¹
finansow¹: Klubu Wysokogórskiego Kraków, Polskiego Zwi¹zku
Alpinizmu, oraz firmy TATRATOP -Warszawa.

To zreszt¹ wszyscy wiecie, Ale piszê, bo mo¿e kto przeoczy³
(choæ to 58 stron B5) a Basiê i tak trzeba pochwaliæ.
Niby nic nowego, ale... pomys³ autorski wietny. Bardzo dobrze prezentuje siê strona tytu³owa ze znanym od lat emblematem Klubu Wysokogórskiego.
My starzy powinnimy to wszystko wiedzieæ, ale ... wy m³odsi
- macie kompendium historii.
Ale - jak to jest starymi? Ja sam wiele dowiedzia³em siê przy
lekturze publikacji. Bo wprawdzie Zaruski (Powstanie Klubu
Wysokogórskiego) by³ s¹siadem mojej Rodziny przy ul. Ogrodowej (willa Krywañ, dzi ul. Mariusza Zaruskiego 6 od roku
1913). Wprawdzie wielu s³awnych taterników sprzed I Wojny spotyka³em na ulicach Zakopanego i w górach, ale patrzy³em na
nich z czci¹, by³em outsiderem, a do Klubu Wysokogórskiego
omieli³em siê kandydowaæ dopiero w roku 1946. To te¿ wietny
artyku³ o powstaniu KW przeczyta³em z pe³nym zainteresowaniem, na równi z m³odymi kolegami.
A znów tekst Staszka Biela... ? (Pokutnicy i Krakowska Szko³a Wspinaczkowa). I znów refleksja osobista. Wprawdzie od lat
noszê haczyk Pokutnika, wprawdzie bra³em udzia³ w szkoleniu ska³kowym (choæ dopiero po drugiej Wojnie), ale przed wojn¹ i w czasie okupacji by³em poza rodowiskiem. Wiêc znowu
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dowiedzia³em siê wiele szczegó³ów o nim; o czynach Górki, £aptasia, Abazego, Mariana Paully, Marcinkowskiego.
Zrozumia³e jest, ¿e najmniej osobisty stosunek mam do artyku³u Schramma o taternictwie poznañskim (Rozwa¿ania jubileuszowe, czyli jak siê rodzi³o taternictwo poznañskie). Ale
co pisze Schramm:
[... ]moje taternictwo ukszta³towa³o siê najpierw czysto
teoretycznie na podstawie lektur, no i mapy [...]

- To budzi podziw. O ile¿ ³atwiej by³o nam z Zakopanego iæ
w góry, które by³y sta³ym, dominuj¹cym elementem naszego
wiata; dzieciêcego, ch³opiêcego, m³odzieñczego, dojrza³ego (dodajmy starczego) - ni¿ ludziom z dolin - i to z dalekich dolin wielkopolskich. Tym wiêksza chwa³a dla Ryszarda Schramma,
pierwszego Cz³onka Honorowego PTT (nowego).
Prawdziw¹ rewelacj¹ dla mnie jest wywiad Basi z Prezesem
TOPR - Antonim Janikiem (Ostatni Prezes KW). Okres ten wypad³ mi zupe³nie z pamiêci, chocia¿ by³em przecie¿ aktywnym
cz³onkiem KW. Poprzednio zajmowa³em stanowisko sekretarza
ZG, jeszcze za prezesury Dorawskiego, viceprezesa Ko³a Krakowskiego. Prowadzi³em wyprawê KW w Alpy, ale by³o to w roku 1959.
A potem skierowa³em swe zainteresowania czêciowo w inne strony Polski, a w Alpy z rodzin¹ pojecha³em dopiero w 1974 roku.
Zaniedba³em trochê Tatry... Tote¿ opis tych bojów o reaktywowanie KW (1956), o utworzeniu PZA w roku 1974 czyta³em jak co
zupe³nie nowego, jak krymina³.
I na koniec - Nasze spotkania. I ja tam bywa³em w Bêdkowskiej od roku 1977, a nawet wczeniej. Niestety przy Morskim
Oku z Dan¹ bylimy raz tylko w 1993. Potem siê skoñczy³o...
przysz³y choroby.
Ale po przeczytaniu TATERNIKA SUPLEMENTU jestem i ta
o wiele lat m³odszy!
Brawo ta Basia.
Maciej Mischke
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Laboratoryjne badanie efektów niskiego cinienia
wysokociowego.

RZECZPOSPOLITA zawiera specjalny dzia³ Alpinizm. W 93/
4650 numerze pisma z dnia 21 kwietnia 1997 Krzysztof Kowalski publikuje artyku³ Zdobycie Everestu na niby - symulacja
wspinaczki wysokogórskiej.
Wyspecjalizowane laboratorium o nazwie Comex zajmuje
siê fizjopatologi¹ rodowiska naukowego. Oprócz uczonych
francuskich pracuj¹ w nim tak¿e naukowcy z Wielkiej Brytanii i Holandii. Instytucjonaln¹ opiekê na tym laboratorium roztaczaj¹ trzy uniwersytety: Paris - Nord,
ródziemnomorze z Tuluzy, oraz uniwersytet Szampania z Tuluzy. Laboratorium Comex rozpoczê³o w³anie niecodzienny eksperyment.
W komorze kesonowej przebywaæ bêdzie 8 osób. Bêd¹ oni,
a raczej ich organizmy symulowaæ wspinaczkê na Everest. Celem dowiadczenia jest naukowe zbadanie efektów niedostatku
tlenu w górach wysokich. Dotychczasowa wiedza na ten temat
opiera³a siê na relacjach himalaistów, na tym co wspinacze prze¿ywaj¹ tam - wysoko. Ale sêk w³anie w tym, ¿e tam przy skrajnym wysi³ku, w niezwykle trudnych warunkach, gdy gra idzie
czêsto o ¿ycie nikt nie ma czasu, si³, g³owy, ani odpowiedniej
aparatury do badañ. Wnoszenie na w³asnych plecach dodatkowych kilogramów urz¹dzeñ badawczych na wysokoæ 8000, przekracza po prostu ludzkie mo¿liwoci.
Nauka ju¿ sporo wie na temat choroby wysokogórskiej, ale jeszcze nie wszystko. W miarê wzrostu wysokoci iloæ tlenu maleje,
lecz nie zmienia siê jego proporcjonalna zawartoæ w powietrzu.
Na wysokoci 7000 - 8000 tys. metrów wci¹¿ jest go 21 %, zmienia siê natomiast cinienie powietrza.
Do dzi dok³adnie nie wiadomo co powoduje rozregulowanie
organizmu. Gdzie to zjawisko ma swój pocz¹tek. W sercu? w p³ucach? a mo¿e w sposobie rozprowadzania tlenu do komórek? Czy
sedno zagadnienia tkwi w nadzwyczaj wysokim cinieniu têtniczym, czy w przepustowoci drobnych naczyñ krwiononych?
Wszystko oka¿e siê po 32 dniach - tyle bowiem trwaæ bêdzie
eksperyment.
M.M.
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Zima za pasem i - wiêta.

Z tej okazji redakcja Wo³ania
sk³ada wszystkim najserdeczniejsze ¿yczenia wi¹teczne.
Niech ka¿dy pamiêta, ¿e góry
s¹ czym wyj¹tkowym i wielu z
nas daj¹ radoæ ¿ycia. Dlatego
szczêliwy ten kto je pokochaæ
potrafi.

W nadchodz¹cym AD 1998 roku ¿yczymy towarzyszom tatrzañskim swobodnego wêdrowania po wszystkich Górach
wiata.

