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Pamiêtam dobrze, to by³ 2 grudzieñ 1982. Oko³o godziny 15
wjecha³em autobusem do Kunic. By³ prawie pusty, ze mn¹ i kierowc¹ by³y tylko cztery osoby. Kiedy otwar³y siê drzwi zabra³em
siê do wysiadania. Ale to nie by³o ³atwe. Na plecach mia³em spory
wór pe³en wa³ówki na tydzieñ pobytu w Murowañcu, no i piwór,
ciep³e ciuchy, raki, czekan. Plecak wypchany po brzegi.
Z trudem dwign¹³em siê z siedzenia i poma³u zszed³em po
schodach. Wzrok od razu wyrywa siê ku szczytom. Wyje¿d¿aj¹c
z Ludmierza wiedzia³em, ¿e czeka mnie zima. W nocy sypa³o
bez przerwy. Trudno by³o przewidzieæ, co zastanê w górach. Na
razie woko³o podobnie jak pod Domem Podhalan, z t¹ ró¿nic¹
¿e tu ¿ycie jakby zamar³o. Nic siê nie dzieje, ani tubylców, ani
przyjezdnych. Pustka i cisza. Sklepy i restauracja nieczynne.
Nie ma co czekaæ, trzeba ruszaæ w kierunku Boczania. nieg
wie¿y, ale nie za wiele. Temperatura poni¿ej zera, tylko wiatr
trochê niepokoj¹cy, tym bardziej, ¿e uk³ad chmur wró¿y dalsze
opady.
Czas ruszaæ. Przede mn¹ jakie dwie godziny marszu, no mo¿e przez ten ciê¿ar na plecach trochê wiêcej. Jak zawsze na
pocz¹tku drogi szybko nabieram wysokoci. nieg powy¿ej kostek, ale szlak jakby przedeptany. Niew¹tpliwie kto têdy szed³
- jakie dwie, mo¿e trzy godziny temu. Pierwszy odcinek do rozwidlenia na Nosal i Boczañ idzie g³adko i sprawnie. Dalej, skrêt
w prawo w kierunku Boczania.
Idzie siê znakomicie, chocia¿ niegu jakby przybywa³o. lady pozwalaj¹ utrzymaæ nadal niez³e tempo. Docieram do kolejnego zakrêtu. Tutaj rozpoczyna siê w³aciwa historia.
Wychodz¹c z lasu s³yszê nagle:
- Dzieñ dobry!
Zaskoczony, ale wyranie zadowolony, ¿e nie jestem sam
odpowiadam:
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- Witajcie.
Zobaczy³em odpoczywaj¹cego mê¿czyznê i dziewczynkê. Jak
siê póniej okaza³o - Andrzeja z dwunastoletni¹ córk¹.
- Dok¹d to - zapyta³em zaskoczony, widz¹c ich wielgachne
plecaki i dwie pary nart.
- Idziemy do Murowañca. Przyjechalimy z córk¹ z Poznania
na kurs narciarski.
- To ja zatrzymam siê i dalej pójdziemy razem.
W odpowiedzi us³ysza³em, ¿ebym nie traci³ czasu i wyruszy³ przed
nimi. Drog¹ ju¿ przetorowan¹ pójdzie siê im lepiej i szybciej.
- wietnie - odpowiadam, niech tak bêdzie. A zreszt¹ jak bêdzie ciê¿ko, to i tak mnie dojdziecie.
- Oczywicie. Proszê siê nami nie przejmowaæ. Ja od wielu
lat znam ten szlak bardzo dobrze - odpar³ nieznajomy.
Tak wiêc nie czekaj¹c ju¿ na nic, ruszam dalej. Oddech
spokojniejszy, wyrównany. Tylko niegu coraz wiêcej. wie¿e
lady ju¿ siê skoñczy³y, choæ daje siê zauwa¿yæ stare, ale niemal
ca³kowicie ju¿ zasypane. Toruj¹c now¹ drogê posuwam siê do
przodu. nieg siêga ju¿ po³owy ³ydek, a z góry sypie wie¿y.
Widocznoæ spada, robi siê nieprzyjemnie. Wiatr w porywach
coraz silniejszy.
Idê dalej, chocia¿ zdecydowanie wolniej. Na ostatnim podejciu, na granicy lasu robi siê ju¿ nieciekawie. Có¿ - nie bêdê
wraca³, w koñcu nic siê takiego strasznego jeszcze nie dzieje.
Ubrany jestem ciep³o, drogê znam, trzeba tylko iæ dalej. Gorzej, ¿e widocznoæ spada, a na zegarku dochodzi ju¿ 17. Nadal
trzymam siê ledwo dostrzegalnych ladów przede mn¹. W po³owie Up³azu i one znikaj¹ zupe³nie. Wokó³ zupe³nie szaro, a w³aciwie - ciemno. W uszach wiatr gra coraz mocniej, a w³asny
oddech staje siê coraz ciê¿szy. Czas odetchn¹æ.
Nagle parê kroków przede mn¹ wyros³a spora górka. Co na
kszta³t zaspy, sztuczny kopiec, pokryty dok³adnie niegiem.
Obok stoj¹ ubrane w elegancki pokrowiec narty. Obok niego
wielki wór. Moje zdziwienie i zaskoczenie jest ogromne.
- ???
Kopiec nagle siê poruszy³ i gramoli siê z niego mê¿czyzna.
- Sk¹d ty tutaj, co siê sta³o? - pytam.
Po przetarciu oczu zasypanych niegiem wydusi³ z siebie:
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- Czy pan idzie do Murowañca?
- Oczywicie, gdzie w tak¹ pogodê mo¿na st¹d iæ?
- Straci³em orientacjê, wola³em wiêc nie ruszaæ siê i poczekaæ na kogo.
- Jak d³ugo tutaj ju¿ siedzisz?
- A która jest godzina?
- Ju¿ po pi¹tej.
- Jestem tutaj ze trzy godziny...
- To niele, najwy¿sza pora ruszyæ dalej. Do Murowañca jeszcze kawa³ drogi.
Dooko³a nas ju¿ prawie mleko. Ogl¹dam siê za siebie i dostrzegam zbli¿aj¹ce siê do nas dwie sylwetki. To chyba Andrzej z córk¹,
których wyprzedzi³em wczeniej. Nad nimi w oddali, przez sypi¹cy
coraz gêciej nieg, widaæ jeszcze leciuteñk¹ ³unê wiate³ Zakopanego. Tak w³aciwie to bardziej wyczuwaln¹, ni¿ widoczn¹.
- No to zbierajmy siê, czas ruszaæ.
Pomagam mu zarzuciæ plecak. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e z nim
nie jest najlepiej. W jego zszokowanym spojrzeniu w czasie powitania, kry³a siê nie tylko dezorientacja i strach, ale spore
zmêczenie i rezygnacja.
Mylê sobie - nie bêdzie lekko. A do tego jeszcze plecak i narty.
Te ostatnie chyba muszê mu pomóc nieæ, gdy¿ on nie jest w stanie je podnieæ. Ostatecznie ³apiemy za nie razem na obydwu koñcach i ruszamy w drogê. Andrzej z córk¹ dochodz¹ do nas, wiêc
idziemy we czwórkê.
Jako pierwszy torujê drogê. A jest co robiæ, gdy¿ nieg siêga
ju¿ powy¿ej kolan. W takim wie¿ym puchu ka¿dy krok i - zapadam siê. Kolejny krok i znów to samo. Robi siê coraz trudniej. Wór na plecach wa¿¹cy conajmniej 20 kilogramów wciska
jeszcze g³êbiej. Posuwamy siê zdecydowanie wolniej.
Dochodzimy w koñcu w okolice Królowej Kopy. Krótki odpoczynek i narada. Jest ju¿ ciemno. Dalsze posuwanie siê cie¿k¹
wydaje siê zbyt niebezpieczne. G³êbokoæ niegu dochodzi miejscami do metra. Nad Jaworzynk¹ bardzo zdradliwe nawisy. Nie
mo¿na ryzykowaæ przejcie normaln¹ cie¿k¹, gdy¿ w ka¿dej chwili
z ca³¹ t¹ mas¹ lunego puchu mo¿na siê znaleæ na dnie doliny.
- Proponujê ruszyæ gór¹, przez szczyt Kopy. Jest nieco dalej,
ale bezpieczniej.
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Nikt nie protestuje. Jedynie dziewczynka odczuwaj¹c zmêczenie i strach (a wokó³ nas wygl¹da naprawdê nieciekawie)
zaczyna pop³akiwaæ i trz¹æ siê. Wiedzielimy dobrze, ¿e to nie
z zimna. Jest przera¿ona zaistnia³¹ sytuacj¹. Dla uspokojenia
nak³adam na ni¹ mój zapasowy swetr i kurtkê.
Ruszamy wiêc w górê. Teraz prowadzi Andrzej, z dwoma plecakami i dwoma parami nart. Córeczka idzie za nim pochlipuj¹c. Sk¹d on bra³ tyle si³ - do dzisiaj nie wiem? Trzeci w kolejnoci
Zenek z Gdañska, no i ja zwi¹zany z nim jego nartami. Coraz
wy¿ej i g³êbiej w niegu. Pod samym szczytem kopany przez nas
korytarz siêga³ ju¿ pasa. Robi siê bardzo zimno, ciemno i koñca
drogi nie widaæ. Niewielk¹ ulgê przynosi zejcie w dó³, a potem
ma³y odpoczynek i chwila zastanowienia.
- Moim zdaniem - stwierdzam, próba pójcia dalej jest zbyt
niebezpieczna.
- Dlaczego?- pyta Zenek.
- Popatrz przed siebie. Czy widzisz cokolwiek, jakie punkty
orientacyjne?
- ¯adnych.
- A co zrobimy, jak kopi¹c siê w tym dziadostwie dopchamy siê na sam dó³? Wystarczy ci si³ na powrót?
- Bezpieczniej bêdzie trzymaæ siê prawej rêki, trawersuj¹c
nieco zbocze, które powinno nas wyprowadziæ pod Kopê Magury - wtr¹ca Andrzej - st¹d bêdzie ju¿ tylko w dó³ do Hali.
- Tak, zgadzam siê - dopowiadam i zaczynam prowadziæ.
Rzut oka na zegarek - jest ju¿ po 19-tej. Ruszamy w odwrotnej kolejnoci. Zaczynam kopaæ, krok za krokiem. Ciê¿ar na
plecach przygniata ju¿ do ziemi. I jeszcze te paskudne narty.
Dlaczego mam je dwigaæ, wiruje mi ju¿ w g³owie, po co siê tak
powiêcaæ dla jakich desek? A mo¿e wogóle skoñczyæ z t¹
mordêg¹, wyj¹æ piwór i przekiblowaæ do rana. Nogi mdlej¹ mi
ju¿ po kilku metrach kopania. Stajê i proszê o zmianê. Tym
razem honorowo wychodzi na prowadzenie Zenek. Chyba zaci¹³ zêby, gdy¿ wygl¹da ju¿ na solidnie wycieñczonego. Zreszt¹
chyba my wszyscy podobnie wygl¹damy.
Zanim jednak wyruszy³ niemia³o zaproponowa³em, aby zostawiæ tu wszystkie narty. W odpowiedzi us³ysza³em nieco z oburzeniem, nieco z b³aganiem:
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- Nie mogê! To s¹ nowiuteñkie Salomony, dopiero co przywiezione za Stanów. Musimy je donieæ.
- Tylko czy za wszelk¹ cenê? - pytam.
Milczy, ruszamy dalej. Nagle zaczê³o siê najgorsze, czego nikt
nie by³ w stanie przewidzieæ. Zenek jako pierwszy wpada w nieg
po same pachy. Próbuje co wo³aæ, ale jestem od razu przy nim.
£apiê go i zaczynam ci¹gn¹æ. Z ogromnym wysi³kiem wygrzebuje siê na powierzchniê. Jak siê za chwilê oka¿e po to, by po
paru krokach znowu wpaæ.
- Co siê sta³o?- wo³a z ty³u Andrzej.
- No w³anie, co to by³o?
Ogl¹damy pozosta³¹ po Zenku dziurê. Okaza³o siê, ¿e nawet
nie wiedz¹c kiedy weszlimy na pole kosówki. Tyle, ¿e jestemy
na jej powierzchni. I co dalej? Omin¹æ jej siê nie da, no bo woko³o nic nie widaæ. Mo¿emy tylko iæ dalej.
Zmieniam go, prowadzê powoli i ostro¿nie. Jeden krok, drugi.
Po trzecim lekka ulga i odprê¿enie. Kiedy postawi³em nogê kolejny raz, tym ja wpad³em w nieg. Czu³em jak wór na plecach wpycha³ mnie na sam dó³. S³aboæ organizmu w po³¹czeniu z tym
nieprzyjemnym zaskoczeniem odebra³a resztê si³. Stojê prawie po
pachy w niegu, nogi miêdzy ga³êziami i próbujê zebraæ si³y na
wyjcie z pu³apki. Tym razem pomaga mi Zenek. Och³on¹wszy
nieco zauwa¿am o kilka kroków od nas dwa niedu¿e drzewka.
Decyzjê podj¹³em b³yskawicznie.
- Musimy pod tymi drzewkami zostawiæ narty. Ratujmy skórê, a po narty mo¿na rano wróciæ. Ja ju¿ nie mogê i nie ma
zamiaru torturowaæ siê tymi dechami.
- S³usznie - wtr¹ca Andrzej, zdaj¹c sobie sprawê z sytuacji.
Jest godzina 20, naoko³o ciemnoci, nieg ci¹gle sypie i do tego
zimny wiatr. A my poruszamy siê resztkami si³. Jego córeczka
zszokowana zupe³nie p³acze i dygocze.
- Zostawiamy - z rezygnacj¹ w g³osie odpowiedzia³ Zenek. By³o
mu ju¿ wszystko jedno, bo tak naprawdê - to on by³ w najgorszym
stanie. Przy kolejnych wpadkach pomiêdzy ga³êzie wyci¹galimy
go ju¿ we dwóch. Posuwamy siê ju¿ prawie niezauwa¿alnym tempem.
- Czy macie piwory?- rzucam nagle za siebie.
- Nie mamy - us³ysza³em w odpowiedzi.
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- Ale mam butelkê Napoleona, pomylcie wiêc co was czeka na miejscu.
Ten argument zabrzmia³ jak najlepszy dowcip. Byæ mo¿e nieco
nas nawet o¿ywi³. Tylko, gdzie to schronisko? Pytanie bez odpowiedzi. Czujê ju¿, jak za ka¿dym niemal upadkiem omdlewam. Na szczêcie tu¿ obok s¹ przyjaciele. Tak w³anie, na ten
czas dane nam by³o staæ siê niezwykle zwi¹zanymi i zale¿nymi
od siebie przyjació³mi.
I nagle stajê na krawêdzi: po prawej stronie ledwo dostrzegalny cieñ Kopy Magury, a w dole, jakby w innym wiecie rozleg³a przestrzeñ.
Znacznie tu pogodniej i janiej, a w oddali, ach tak! To chyba
wiat³a Murowañca. Jak marynarz na bocianim gniedzie wo³am do reszty:
- Widzê wiat³a! To Murowaniec!
Cisza za mn¹ wiadczy³a, ¿e mi nie wierz¹. Wszyscy byli ogromnie wycieñczeni. Powoli, okrutnie dysz¹c stajemy w komplecie,
aby upewniæ siê, ¿e to prawda. Wyranie widaæ dwa, mo¿e trzy
wiate³ka. W momencie, kiedy i Andrzej potwierdzi³ moje rozpoznanie, jego córeczka odzyska³a równowagê i si³y. Zaczê³a nagle,
nie bacz¹c na niebezpieczeñstwo zbiegaæ w dó³. Andrzej ruszy³
natychmiast za ni¹. A niebezpieczeñstwo rzeczywicie jeszcze nie
minê³o. nieg nadal powy¿ej kolan, krzaki kosówki ca³kowicie
przysypane, przejmuj¹ce zimno, no i te ciemnoci. Oczywicie na
szukanie latarki w przepe³nionym plecaku nikogo staæ nie by³o.
Po chwili i my z Zenkiem ruszamy. Mimo, ¿e mylami ju¿ jestemy na dole, to wiemy ¿e ten ostatni odcinek bêdzie wymaga³
od nas ogromnego wysi³ku. Pomalutku i ostro¿nie opuszczamy
siê coraz bli¿ej hali. W koñcu wyrasta przed nami betlejemka.
Ludzi nie widaæ, ciemnoæ, ale wiemy ¿e to ju¿ niedaleko.
- Zeniu, odetchnij chwilê, ja muszê na stronê - wykrztusi³em
z siebie.
Zrzucam z obola³ych i sztywnych pleców mój plecak, zostawiam w niegu i odchodzê na boczek. Kiedy ju¿ wracam, czujê
autentyczne za³amanie. Stajê przy moim worze i z g³êbok¹
rezygnacj¹ owiadczam mojemu towarzyszowi:
- Ja tu zostajê. Nigdzie ju¿ nie idê. Mam piwór i przekiblujê
tutaj do rana. Nie zrobiê ju¿ ani jednego kroku wiêcej. Id sam.
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- Cholera jasna, ja ci zaraz poka¿ê kiblowanie - wydar³ siê
Zenek.
- Zosta³o nam 200 metrów do schroniska, do ciep³ej cha³upy!
Energicznie ³apie mój plecak i zanim siê po³apa³em co on zamierza, mia³em go ju¿ na plecach. Od tej pory na ca³e ¿ycie zapamiêta³em reakcjê mego organizmu, niezale¿n¹ zupe³nie od
mojej woli i zdrowego rozs¹dku. Zwolnienie grzbietu od 20 kilogramowego ciê¿aru, przy g³êbokim zmêczeniu ca³ego organizmu
by³o najwiêkszym b³êdem tego dnia który, móg³ siê nieprzyjemnie zakoñczyæ. Wych³odzenie tak wymêczonego organizmu nast¹pi³oby b³yskawicznie i nie pomog³yby piwory, ani puchy.
Startujê wiêc, jak z katapulty do ostatniego desperackiego
skoku. Po 10 minutach docieram do schroniskowego wejcia.
Jak siê póniej okaza³o mój towarzysz zosta³ za mn¹ na tym
krótkim odcinku jeszcze 10 minut.
Siêgaj¹c po resztki zdrowego rozs¹dku wkraczam na salê
jadaln¹. Musia³em wygl¹daæ upiornie, zw³aszcza z bry³¹ lodu
zamiast brody. Doæ, ¿e siedz¹cy pod oknem w licznej grupie
ratownicy GOPR jak na komendê podnieli g³owy znad swych
talerzy. Na wprost mnie przy stole te¿ rozsiad³a siê grupka, jak
siê potem okaza³o m³odych taterników. Widz¹c mnie od razu
skojarzyli z Andrzejem, który dotar³ tu chwilê wczeniej i powiadomi³ ratowników, ¿e w górze jeszcze dwóch walczy.
- Twój kolega poszed³ na górê zaj¹æ pokój - rzuci³ który w moja
stronê. W milczeniu wiêc ruszy³em na piêtro do recepcji. Tu oczywicie zderzenie z bezduszn¹ i bezrozumn¹ biurokracj¹. M³ody
recepcjonista widz¹c przed sob¹ padaj¹cego niemal yeti, zamiast
daæ mi spokój i odstawiæ do pokoju, bym móg³ przyjæ do siebie,
ze stoickim spokojem i kamiennym spojrzeniem owiadczy³:
- Proszê dowód osobisty.
Myla³em, ¿e mnie rozerwie wciek³oæ. Zagotowa³em wewnêtrznie i wyrzuci³em z siebie ca³¹ z³oæ, a on nic. On chce
mój dowód.
Jego nie interesuje mój stan, on musi mnie zameldowaæ, bowiem rano mogê mu nawiaæ. Zw³aszcza, ¿e przyjecha³em na ca³otygodniowy pobyt. Koniec w koñcu, kiedy Zenio dotar³ ju¿ na
górê, ja pozbywa³em siê ju¿ ciê¿aru z pleców. On zrobi³ to samo
i nie czekaj¹c zeszlimy na jadalniê. Jedynym naszym marze-
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niem by³a herbata. Wlaæ w siebie litry herbaty! Dosiadamy siê
do grupki taterników i proszê, aby za³atwili nam ca³y gar. A tu
kolejny szok:
- Mo¿emy was ugociæ naszym prowiantem, bo kuchnia czynna tylko do 21, a jest ju¿ 10 minut po.
- Jak to, nie dostaniemy nic do picia, po takiej koszmarnej
drodze?
- Niestety kierownik poszed³ ju¿ na górê.
W tym momencie dostrzeg³em, ¿e siedz¹cy obok mnie m³odzian pod rozpiêt¹ koszul¹ flanelow¹ ma podkoszulkê z du¿ym
czerwonym napisem Solidarnoæ. Zwracam siê wiêc do niego:
- Jak to, w takiej koszulce nie za³atwisz nam herbaty? Spróbuj proszê.
Ten - przy chóralnym miechu pozosta³ych niewiele siê namylaj¹c podniós³, siê zrzuca koszulê i wybiega na górê do kierownika. Po krótkiej chwili schodz¹ obaj, a po nastêpnej przed
nami na stole stoi ju¿ paruj¹cy sagan. Bylimy uratowani. Pomiêdzy kolejnymi kubkami wrz¹tku, opowiadamy doæ chaotycznie nasz¹ drogê. Kiedy wspomnia³em im, ¿e wyszed³em z Kunic
ok. 15, no a dotar³em do Murowañca po 21, byli mocno zdziwieni. Okaza³o siê jednak, ¿e Andrzej z córeczk¹, która zreszt¹ ju¿
mocno spa³a, przeszed³ tê drogê w 9 godzin. Absolutnym rekordzist¹ okaza³ siê jednak Zenek, któremu nasza droga zajê³a równo
12 godzin. Mylê, ¿e warto to jeszcze raz podkreliæ: z Kunic do
Murowañca w 12 godzin - to absolutny rekord.
Po nieca³ej godzince, kiedy garnek zosta³ opró¿niony, poprosilimy jeszcze naszych dobroczyñców, aby udali siê rano po
nasze narty. My zapewne do obiadu nie ruszymy siê nigdzie.
Wracaj¹c ju¿ do pokoju wst¹pilimy jeszcze na obiecany ma³y
koniaczek, po którym bylimy ju¿ gotowi tylko do snu.
Krzysztof Kabat

RECENZJE
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Tatry Polskie
Firma Albion wyda³a niedawno kr¹¿ek CD zatytu³owany Tatry Polskie. Jak wszystkie wydawnictwa multimedialne pozycja ta jest kompilacj¹ gatunków, lecz w g³ównej mierze Tatry
Polskie s¹ informatorem o Zakopanem i Tatrach.
Ze wzglêdów tematycznych wydawnictwo podzielono na kilka
grup. Podstawow¹ z nich to INFORMACJE OGÓLNE, w której
umieszczono g³ówne zagadnienia zwi¹zane z Zakopanem, czyli
wszystko o historii, wy¿ywieniu, komunikacji masowej po okolicy, gastronomii, mo¿liwociach zakwaterowania i ró¿nych ciekawych miejscach. Prawie dok³adnie to, co wydrukowane jest na
odwrotnej stronie ka¿dego, klasycznego planu miasta, tyle ¿e tu w bardzo szerokim zakresie. Tak na pierwszy rzut oka informacje
s¹ aktualne, co w dobie ci¹g³ych zmian jest bardzo wa¿ne.
Wiele miejsca powiêcono samym Tatrom, ich budowie, przyrodzie, turystyce (równie¿ taternictwie) i ca³emu zagadnieniu
zwi¹zanemu z Tatrzañskim Parkiem Narodowym. Po historii
regionu (9 stron) turystyka plasuje siê na drugim miejscu po
wzglêdem rozmiaru (7 stron).
Informacje prezentowane s¹ na stronicach, na których oprócz
tekstu zamieszczono liczne grafiki zwi¹zane z tematem, oraz zdjêcia. Zdjêcia te mo¿na powiêkszaæ do rozmiarów pocztówki, a na
niektórych (panoramy) za pomoc¹ jednego klikniêcia myszy mo¿na wywo³aæ opis.
Oprócz tego czytaj¹c tekst mo¿na klikaj¹c po umieszczonych
tu i ówdzie odsy³aczach zg³êbiaæ zagadnienie, w przypadku gdy
temat jest obszerny i zazêbia siê z innymi - pokrewnymi.
Wiele miejsca powiêcono kulturze góralskiej. Nie omieszkano poinformowaæ o licznych muzeach i wystawach, wielu
miejscach zwi¹zanych ze s³awnymi ludmi maj¹cych powi¹zania z regionem. Szkoda te¿, ¿e nie ma wzmianki o wietnej regionalnej karczmie, któr¹ jest B¥KOWO ZOHYLINA, przy ul.
Pi³sudskiego.
Poniewa¿ program jest multimedialny - zawiera muzykê. Posiadacze kart dwiêkowych zapoznaj¹ siê z obszernymi fragmen-
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tami nut góralskich. Wybór jest du¿y; od nut Janosikowych, przez
zalotne, weselne - do Saba³owych, zbójnickich i krzesanych.
Smaku dodaj¹ gawêdy, których jest piêæ.
W Tatrach Polskich umieszczono liczne zdjêcia. Jest ich ok.
piêæset. Ta iloæ mog³aby byæ porównywana z albumem fotograficznym, lecz niestety - du¿a ich czêæ jest niedoskona³ej jakoci
i nie dorównuje klasycznym, ksi¹¿kowym wydawnictwom albumowym, choæ w dobie postêpu cyfrowego zapisu zdjêæ ju¿ dzi
mo¿na osi¹gn¹æ przyzwoit¹ jakoæ. Niska rozdzielczoæ (640x480,
lub mniejsza) sprawia, ¿e zdjêcie jest ma³e i nie zajmuje ca³ego
ekranu. Autorzy nie przewidzieli, ¿e kto kto dzi korzysta z multimediów dawno ju¿ zrezygnowa³ z karty VGA, która kiedy by³a
w powszechnym u¿ytku. Odpowiednia obróbka w standardzie
SVGA (czyli minimum 800x600) pozwoli³aby tak dobraæ format
zdjêæ, by d³ugoæ ka¿dego pliku by³a ni¿sza ni¿ 100 KB, a co idzie
za tym - ³¹czna ich d³ugoæ by³aby o wiele mniejsza ni¿ 126 MB.
Najgorsze s¹ zdjêcia zimowe z samego Zakopanego, na których wszystko jest jakie szare i brudne. Byæ mo¿e kiepski dobór
fotografii o tym zdecydowa³, albo same zdjêcia robiono w wielkim
popiechu.
Panoramy z Tatr te¿ pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Wszystko wskazuje na to, ¿e przy fotografowaniu nie korzystano z odpowiednich filtrów (np. UV, Skylight), lub po zeskanowaniu nie
przeprowadzono drobnej korekty, która zniwelowa³aby niebieskie przebarwienia, bez naruszenia ingerencji w odpowiedni
balans kolorów, oczywicie przy zachowaniu ich naturalnoci.
Bardzo z³ej jakoci s¹ filmy video trwaj¹ce zaledwie kilka sekund. W trybie okienkowym niewiele widaæ na ekranie. Filmy
krêcone s¹ z rêki, przez co obraz skacze i kiwa siê na boki.
Poza tym zbyt szybkie najazdy i odjazdy nie daj¹ czasu by skupiæ siê na kadrze. Wiêkszoæ filmów nakrêcono przy niesprzyjaj¹cej pogodzie, przez co obraz jest ciemny i ponury.
Nieciekawa te¿ jest podró¿ w Wirtualne Tatry. Widok z lotu
ptaka nie oddaje zbli¿onego do prawdziwego obrazu na Tatry,
a zbyt szybka animacja nie pozwala znaleæ charakterystyczne
miejsca dla tych kilku przyk³adowych dolin nawet wybitnym
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znawcom tematu. A jak ma zrozumieæ przekaz ten, który Tatry
zna tylko z opowiadañ?
Tatry Polskie nie s¹ przewodnikiem. Nie pozwoli³a na to
pojemnoæ p³yty kompaktowej, choæ i tu mo¿na by siê spieraæ.
Jest wprawdzie opcja, która rysuje na pokazanej mapie przebieg danej cie¿ki, lecz nawet dok³adne jej przestudiowanie, wraz
z diagramem (który ukazuje pionowy przebieg) nie daje informacji o danym miejscu.
Nie oby³o siê bez b³êdów. Mo¿na tolerowaæ pomylenie kolejnoci stawów tatrzañskich widzianych z Rysów (na zdjêciu opisano, ¿e Czarny Staw, to ten le¿¹cy dalej), lecz niedopuszczalny
jest opis zdjêcia - Schronisko na Kondratowej - w tle masyw
Giewontu - bo wiadomo, ¿e to t³o, to Kopa Kondracka.
Opcja przeszukiwania (ABC) te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia. Nie zapamiêtuje ostatniej pozycji. W wyniku czego w przypadku niepowodzenia u¿ytkownik jest zmuszony zaczynaæ od
pocz¹tku, czyli od apteki, która to jest pierwsza w kolejnoci
(przy zaznaczonej programowo opcji wszystko).
Mimo wszystko wydawnictwo bardzo przyda siê tym, którzy
z Tatrami i Zakopanem jak dot¹d stykali siê sporadycznie, lub
wcale. Na pewno wiele siê dowiedz¹ o tej ziemi i jej historii.
Miejmy nadziejê, ¿e kolejna edycja multimedialnego wydawnictwa GÓRY POLSKIE - TATRY bêdzie lepsza i staranniej zrobiona. Koneserzy tematu Tatry, których jest przecie¿ nie ma³o
- byliby usatysfakcjonowani.
Andrzej S³ota

Recenzji retro - ci¹g dalszy.

Faktem jest, ¿e na naszym rynku wydawniczym coraz wiêcej
pojawia siê pozycji ksi¹¿kowych, które w formie wznowienia,
lub choæby reprintu, daj¹ mo¿noæ zapoznania siê z wydawnictwami lat dawnych. Wszystko wskazuje na to, ¿e wracamy do
korzeni. Mo¿e to têsknota za tym co ju¿ by³o, a mo¿e nostalgia?
Nie wiadomo.
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Tym razem wszystkim mi³onikom starej ksi¹¿ki poleciæ chcê
pozycjê, która jest czêci¹ przedwojennego cyklu zatytu³owanego CUDA POLSKI. W kilkunastu odrêbnych tomach opisywano
w nich rejony naszej Ojczyzny, które w swej kulturze, zabytkach
i unikalnej przyrodzie trwale wpisa³y siê w dzieje Polski.
TATRY I PODHALE - taki tytu³ nosi ksi¹¿ka, która po raz
pierwszy wydana zosta³a w roku 1935 przez Wydawnictwo Polskie R. Wegner w Poznaniu. Autorem jest Rafa³ Malczewski1.
Autor zwiêle i rzeczowo przedstawia ca³¹ podtatrzañsk¹ krainê w sposób tak wyczerpuj¹cy, ¿e po lekturze nie trzeba siêgaæ
do innych róde³, których oczywicie jest bez liku, bowiem publikacje o temacie Tatry i Podhale pojawiaj¹ siê odk¹d Gutenberg wynalaz³ druk. Mo¿na rzec, ¿e w ksi¹¿ce znajduje siê sama
esencja. W poszczególnych rozdzia³ach opisano dzieje, kulturê,
¿ycie i zmagania górali, pocz¹wszy od wieków najdawniejszych,
a¿ do okresu, kiedy po odkryciu przez Tytusa Cha³ubiñskiego
Zakopane sta³o siê wrotami do Tatr. Uwagê zwraca jêzyk, który
pasuje raczej do literatury piêknej ni¿ do opracowania, lub
monografii.
Na zamieszczonych licznych fotografiach ogl¹dn¹æ mo¿na stare, przedwojenne Zakopane, oraz Tatry, których dzi ju¿ nie ma.
Ksi¹¿kê polecam wszystkim mi³onikom gór, szczególnie tym
którym Podhale i Tatry s¹ szczególnie bliskie. Trudno napisaæ
co wiêcej. Trzeba j¹ po prostu przeczytaæ.
TATRY I PODHALE Rafa³a Malczewskiego powtórnie wyda³o
Wydawnictwo Tadeusza Radjusza Gutenberg Print w roku 1995.
S¹ dostêpne w ksiêgarniach.
Andrzej S³ota

Rafa³ Malczewski (1892-1965) syn malarza Jacka Malczewskiego. Znany taternik i
narciarz. Studiuj¹c w Wiedniu w latach 1910-15 uprawia³ narciar-stwo wysokogórskie
w Alpach. Aktywnie dzia³a³ w Tatrach do 1917, a¿ do wypadku na Zamar³ej, gdy zgin¹³
jego towarzysz - Stanis³aw Bronikowski. Od 1918 cz³onkiem TOPR. Autor licznych
artyku³ów i felietonów o tematyce tatrz. i zakopiañskiej.

1

Górami pisane
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Kazimierz Przerwa Tetmajer - O Zwyrtale muzykancie
Umar³ stary Zwyrta³a i dusza jego wybra³a siê do nieba, z
bausami na gêbie i ze skrzypcami pod pazuch¹.
Patrzy: zamknione.
Myli se: Burzy³ po dwiérzak nie bees, bo piom. Siad³ na
s³upek popod bram¹, siedzi, ale mu siê ukotwi³o wnet, wyj¹³
skrzypce spod pazuchy, przycisn¹³ zêbami ko³ki, brz¹kn¹³ na
strunach, wspar³ skrzypce pod lewe ramiê, poci¹gn¹³ smyczkiem.
Zrazu cichutko, bo ba³ siê obudziæ, ale siê zagra³, przycisn¹³
mocniej. A jak sobie przygra³, wspomnia³ sobie babê, co osta³a
na ziemi, a jak sobie babê wspomnia³, zaraz zapiewa³:
Bodaj siê wiénci³a kawalérska strona!
Kany sié oberem wsêdyl moja zona...
Jak zapiewa³, a g³ono, us³ysza³ zza bramy:
- Któ¿ tam?
- wienty Pieter - pomyla³ Zwyrta³a, ale odpowiedzia³ mia³o,
bo za cysarki Tereski rajtary go do kirasjeruk zabra³y i dwenast
rók hañ s³uzé³:
- Jo!
- Jaki jo?
- Zwyrta³a.
- Czego siê drzesz?
- Nie drem siê nijako, jinok piéwa³.
- Bodaj cie diab! - (urwa³o siê) - z takim piewaniem!
- A co tak póno przyszed³?
- Jedek ta cosi unieskorzé³, alejek dopiéro pod odwiecerz umar.
- Pod wieczór? To dopiero w pó³ drogi powinien byæ!
- He wienty Pietrze, jo wartki górol.
- A sk¹d¿e ty?
- Z gór.
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- Od Nowego Targu?
- Haj.
- A z jakiej wsi?
- E hoæ wam powiem, to i tak nie beecie wiedzieæ. Co to hañ
znocie?
- Ja wszystko znam. Sk¹d¿e?
- Z Muru.
- Jako ciê to pisz¹?
- Galica Maciek.
- A jak cie wo³aj¹?
- Zwyrta³a.
- A jak siê do was nazywa?
- Do Sêcka.
- No to sied¿e tam, Sêcku, nim siê zrobi dzieñ. A nie trza
ha³asiæ!
- Nie bedem. Miéjcie dobrom noc!
- No, no! A cicho!
Usiedzia³ chwilê cichutko Maciek Zwyrta³a, ale ku raniu trochê
zi¹b bra³, choæ to by³o w samo lato, znowu przybrz¹kn¹³ na
skrzypcach.
A tu jaka g³ówka jedna, druga, trzecia znad bramy.
Anio³ki.
- Isz, isz - powiada jeden - jak to ³adnie gra!
Jak to Zwyrta³a us³ysza³, jak puci po strunach smyk, jak
zabrzêczy ze wszystkich czterech na raz marsia:
Hej Madziar pije, hej Madziar p³aci!...
- Ach, jak licznie! Jak piêknie! - zawo³a³y anio³ki. Co to za
muzyka taka?
- To ze zbójeckiego.
- Ach ze zbójeckiego, ach ze zbójeckiego! - zaczê³y wo³aæ anio³ki
i
klaskaæ
w
r¹czki.
Ach!
Jak
licznie!
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Wtem klucz zazgrzypia³ w zamku, brama siê otwar³a; klucznik
niebieski, wiêty Piotr, w niej stan¹³.
- Zwyrta³a!
- Haw!
- Pójd! - Do nieba nie trza pytaæ!
Ale siê w mig roznios³o po niebie, ¿e przyszed³ góral, co gra.
I donios³o siê do samego Pana Boga, co rano wstawszy, przed gankiem
siedzia³ i fajkê pali³. Nie robi³ nic, bo to by³a niedziela.
I jeszcze Zwyrta³y nie zakwaterowali, przyszed³ anio³, ale ju¿
nie taki w bia³ej koszulce z bia³ymi skrzyd³ami, tylko du¿y w zbroi
srebrnej i z mieczem z p³omieniem u boku, a skrzyd³a mia³ têczowe
i powiada:
- Zwyrta³a!
- Haw!
- Prawda to, ¿e ty umiesz graæ?
- Prowda.
- Zbójeckiego?
- Haj.
- Zagra³by?
- Ze cemuzbyk ni mio³ zagraæ? Przed Kim?
- Przed Panem Bogiem.
Skrobn¹³ siê Zwyrta³a za uchem. Ale tylko raz. Galica by³,
a Galice wse ch³opy by³y mia³e.
- Zagrom.
- No to pójdze! - powiada anio³ z góralska.
- Przepytujem tys bars piéknie, cy tys béli moze kie w holak?
- zapyta³ siê Zwyrta³a grzecznie.
Umiechn¹³ siê anio³.
- By³em - powiada.
- Zje kie? Ale prosem wybocyæ, co jek telo mia³y.
- Jak siê Polacy z Tatrami bili, w Kocieliskach, do pomocy.
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Z niedowierzaniem spojrza³ Zwyrta³a na anio³a; m³ody by³ na dwadziecia lat najwiêcej.
Rozemia³ siê anio³, dorozumia³ siê o co chodzi.
-Tu siê w niebie nie starze - mówi.
Zawstydzi³ siê Zwyrta³a i odpowiada: - Nieg siê nie cudujom.
Kazby ta sytkiemu no roz w niebie zrozumia³? Na ziemi nie
rozumiés, a dopiéro tu!
- No chod - rzek³ mu anio³ i poszed³ naprzód.
Idzie ulic¹, szerok¹ (ka ta Ludmirska w miecie ku niej! nic
nie stoi), po obu stronach domy srebrne, ka wienci siadajom, a¿
przyszli przed z³oty dom, a przed domem na ganku Pan Bóg.
Fajkê pokurzuje.
Pok³oni³ siê Zwyrta³a piêknie, kiwn¹³ mu Pan Bóg g³ow¹.
A dooko³a anio³owie mali, duzi, archanio³owie z z³otych
zbrojach, wiêci, wiête i ci inni, co w niebie s¹, ch³opy, baby,
a bab æma! Zlecia³o siê to ze syækich stron na muzykê! Cudecki
robi³y, tak siê jedna przez drug¹ pcha³a, te dusze.
- No - ozwa³ siê Pan Bóg - Zwyrta³a, graj.
A Zwyrta³a znowu siê pok³oni³ Panu Bogu i powiada: K³aniom
siê najpokorni Ig Mi³oci Wielkomoznemu Wszechmog¹cemu
Panu, a cy tyz nie wiedzom, ni ma tu jakik Podhalañców m³odyk
w tém niebie?
- Po co?
- Bo kie zatoñcy to siê lepi gro.
Rozemia³ siê Pan Bóg, da³ znak anio³om. Polecieli dwa, ale
wrócili z niczym.
- Jest paru, ale starych - melduje jeden.
- To na nic - powiada Zwyrta³a. - Kaby ci ta stary toñcé³! A kaz
som ci m³odzi? Bo ta przecie i m³odemu siê trefi, co umre.
A wiêty Jerzy powiada:
- W czycu by ich szukaæ potrzeba.

20

- Ej wiera! Terozecie wej panocku dobrze pedzieli! W cyjscu!
- powiada Zwyrta³a.
- Hañ bedom! Bedzie kerdel! Jedyæ wiem: Mardu³a Jasiek, ten,
co go zabie³ Brzêk spod £ysyñca, przy Howañcowej Broñci, hañ;
bé³ z³odziej. Matejów Franek hañ - obwiesili g w Mikulasie - cysto
piéknie tyry karcmy na Luptowie zrabowa³ i pozpodpalowa³, cy
tén pote nie bedzie w piekle? Majercyk Pietrzków, co go na wóz
z rudom na Skupniowym Up³azie prziwalé³, stranie sie rad bija³ e, kieby tén haw przise³! Nie by³o nadeñ tonecnika na sto wsi
dooko³a!
Ale Pan Bóg skin¹³ rêk¹.
- Graj.
- Jakom?
- Zbójeckiego.
- Jak zbójeckiego, to zbójeckiego.
Przykrêci³ Zwyrta³a ko³ki zêbami, dostroi³, pociagn¹³
smyczkiem, do ostatka wygra³, od
Hej Janicku, serdecko,
kaze podzia³ piórecko,
cok ci da³a?
A jo jeho³ do wojny,
upad³o mi do wody,
duso moja! przez
Hej baca nas, baca nas,
dobryk h³opców na zbój mas! a¿ do
bo hañ hamernicy tañcujom! Wygra³ syæko, do imentu.
Pokiwa³ g³ow¹ Pan Bóg, zwidzia³o siê Mu, dopiero wiêci
anio³owie, zbawieni na Nim, e tak wom powiem, to sie juz doæ
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nakwaliæ nié mogli tego Zwyrta³owego grania! A on stranie rad
by³, jaze mu sie bausy zi¿y³y.
Hej ale co! Pan Bóg poszed³ do swego pomieszkania, a tu
dopiero wiêci, wiête, janio³owie Zwyrta³e pytaæ: Graj! graj!
A piewaæ umiesz?
A Zwyrta³a nie odpowiedzia³, tylko zaraz na miêtusiañsk¹
nutê:
Kie jo se zapiwom naporód polany
teloz by mi zagra³ w kociele organy!... a wszyscy na to: Ach jak licznie! Ach jak piêknie!...
Tak Zwyrta³a gra, piewa i co siê nie robi! Idzie wiêty Józef
Panjezusów ociec, bez niebo, a tu s³yszy duszê piewaj¹c¹, jakomsi
dziéweck¹ duse:
Dopiro mi bé³o dwanacie miesiêcy
juz chodzili ku mnie h³opcy piewajêcy! S³ucha wiêty Józef, jeszcze siê nie nas³ucha³, a tu z drugiej
strony jakasi mêska dusza basem:
Kieby ty dziewcyno nie by³a rodzina,
jo by tego zabi³, kogo by lubi³a!
Jeszcze siê wiêty Józef nie osata³, co to, a tu, pozna³, z trzeciej
strony anielskim tenorem, ale to tak z góry, na moc, jaze huca³o
po niebie:
Pobij Boze pobij tego owcaricka,
co jego owiecki idom do wirsycka!
Z³apa³ siê wiêty Józef za g³owê! - Kiz to sto dziadów?! - pada.
- Je coz to takiego?!
Leci ku wiêtemu Piotrowi, a tu, w tym miejscu, gdzie siê
dusze zbawione anielskich pieni uczyæ maj¹, nie archanio³
Gabriel po rodku z pa³eczk¹ i tr¹bk¹ stoi, tylko Zwyrta³a na
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krzele siedzi i gra, a ko³o niego dusze mêskie, ¿eñskie i anio³owie
ju¿ doæ zdatnie chórem:
Pódmy jus du domu - nocka ciemna,
oby nam nie bé³a nadaremna,
wêgierska lachta - pini¹zki mo,
my wiarne h³opoki, to nom ik do!...

- Chryste Jezu Panie! - krzykn¹³ wiêty Józef i do wiêtego
Piotra jeszcze warcej poniós³: Co siê robi?!
Przychodzi w te razy archanio³ Gabriel i powiada, ¿e nie chce
nikt w niebie inaczej piewaæ, tylko po góralsku. Nawet wiêta
Cecylijo.
- Zwyrta³a ich uczy - powiada - cud sie robi! Nowych pieni
siê mieli nauczyæ, jutro wiêto Matki Boskiej Zielnej, nie umie
nikt nic!
Przysz³a noc: s³uchaj¹ st¹d i st¹d id¹ góralskie nuty, ca³e niebo
jaz gie³cy!
Na rano powiada wiêty Pieter do archanio³a Gabriela: Tak
nie mo¿e byæ. Nie zawo³a³by pan tego Zwyrtaly?
- A dobrze.
Idzie Zwyrta³a, gêle pod pach¹ niesie: pok³oni³ siê.
- Zwyrta³a! - powiada wiêty Piotr. - Nie poszed³by ty gdzie
indziej?
- Z haw stela?
- Tak.
- Z nieba?
- Aha!
- Ze ka?
- Ka? - powtórzy³ wiêty Piotr. 3 Tote¿ to...
I zamyli³ siê.
- A bez co tak? - pyta siê Zwyrta³a. - Déj mie haw po mierzci
pos³ali.
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- Tote¿ to w³anie...
- Nie krodek, nie zbija³, nie bié³ sie - Wiem, wiem!
- No to co?
- Ale wszyscy w niebie po góralsku piewaj¹, odk¹de ty tu!
- Ej To to to?
- Zwyrta³a! - powiada wiêty Pieter (zatrzyma³ siê). - Hm z nieba no to gdzie?
A Zwyrta³a pomilcza³ trochê, skrobn¹³ siê za uchem i mówi:
E, prosem Ig Mi³oci, o to niek Ig g³owa nie boli! Na mnie to ta
hojco przystanie! Idem!
- Dok¹d?
- Je skondek przise³.
- Na ziemiê?
- Ze ba haj.
- A ja ciê myla³em na jak¹ gwiazdê daæ - Nie pytom! Nijakik gwiazdów nie trza sukaæ! Idem hañ do³u.
- Z nieba?
- E, moi licni piékni, jo i tam niebo nojdem! Beem se chodzié³
po lasak, po dolinak grajêcy. Beem strzóg, coby starodawne nuty
nie wymar³y. Siednie h³opok z gêlami przi owcak - zagrom mu
cichuæko za turnie. Zapiéwo dziéwce za krowami w up³azie pomogem jéj. Pudom starzy gazdowie w las, drzewo cinaæ,
zabrzêcem im za usami, jako ojcowie grawali.
A nie bedzie nikogo, to bedzie woda po potokak, bedom stawy
zamarnione, ka wiater gwizdo lodami, bedzie las, mnie sie hañ
nie ukotwi ani za niebe nie zacnie. Jo kiek zé³, tok teroz Pana
Boga pyta³, coby mi po mierzci jino wiecnie w holak ostaæ
pozwolél. Jo o inkse niebo nie stojem anibyk gór na inacy, hojby
mi siedem niebów dawali, nie mienia³!
- No to, Zwyrta³a, id boby nam tu ca³e niebo zgóralszczy³!
A nie bêdziesz se krzywdowa³?
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A Zwyrta³a a¿ skrzypce ze smyczkiem ku g³owie podniós³!
- Mnie hañ niebo, ka i serce! - powiada.
I pok³oni³ siê piêknie, i wyszed³ za niebiesk¹ bramê na
gociniec ku Ziemi - noc by³a. Mleczn¹ Drog¹ na dó³ szed³,
skrzypce pod pach¹ niesêcy, a kiedy siê ju¿ na lebodzie uczu³,
krzykn¹³: Hu ha! - i z góry w nutê uderzy³:
Górol ja se górol spopod samyk Tater!
Descyk mnie odkompa³, odko³ysa³ wiater!
Krzywaniu, Krzywaniu, co ty tak osowia³?
Cy cie nieg prziprósé³, cy cie wietrzyk owia³?
Hej kozicki, kozicki, wtoredy hadzajom?
W Dolinie Piorzystej tam one bywajom!
Janicku, Janicku, sto hromów ku tobie,
po ca³ej dziedzinie idzie hyr o tobie!
Nie wstycie sie, ludzie, macie zbója w rodzie,
zbójnik pudzie w niebo na samiuækim przodzie!...
I szed³ dalej Zwyrta³a piewajêcy Drog¹ Mleczn¹ w dó³, a¿
zeszed³ ku szczytom na skalne perci i wst¹pi³ w g³êbinê Tatr.

