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Gdzie na narty?
??????...

Komu w drogę…

Gdzie na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
można uprawiać narciarstwo zjazdowe,
a gdzie skiturowe? Czy w sezonie 2011/2012 czekają nas
jakieś zmiany dotyczące terenów dopuszczonych
do uprawiania narciarstwa lub przepisów?
Które trasy są najchętniej wybierane przez narciarzy
skiturowych? Oto nieco przydatnych informacji.
• pólka ćwiczebne na Kalatówkach i w Suchym Żlebie;
• nartostrada z Doliny Goryczkowej do Kuźnic.

Na

terenie Parku można uprawiać narciarstwo zjazdowe i turystykę narciarską (skituring,
skialpinizm).
Na nartach zjazdowych można jeździć na trasach, pólkach ćwiczebnych oraz nartostradach. Są to:
• trasa narciarska w Dolinie Gąsienicowej;
• trasa narciarska w Dolinie Goryczkowej;
• trasa narciarska na północnym stoku Nosala;
• pólko ćwiczebne na Hali Gąsienicowej przy Betlejemce;
• pólko ćwiczebne na Polanie Chochołowskiej;

W rejonie Kasprowego Wierchu są dwie strefy dopuszczone
dla narciarzy. Pierwsza to trasa narciarska, na której śnieg jest przygotowywany przez ratraki. Granice trasy oznakowane są fladrami
oraz tyczkami. Poza tą linią w kotłach Gąsienicowym
oraz Goryczkowym dla narciarzy udostępniony jest obszar, na

fot. Agnieszka Szymaszek
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którym śnieg nie jest ubijany. Strefa ta przylega
bezpośrednio do tras narciarskich, a jej zewnętrzne granice oznakowane są żółto-czarnymi tyczkami. Dodatkowo na tyczkach umieszczone są piktogramy oraz tablice informujące
o zakazie wyjeżdżania poza linię tyczek.
Turystykę narciarską można uprawiać na
wszystkich szlakach turystycznych, z dwoma wyjątkami. Są to odcinki szlaków turystycznych: Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch
oraz Dolina Gąsienicowa – Liliowe, które udostępnione są wyłącznie do podejścia, ponieważ położone są w bezpośrednim sąsiedztwie tras narciarskich, którymi łatwo można zjechać.
Ponadto dla narciarzy udostępniona jest
gęsta sieć szlaków narciarskich:
• dwukierunkowy szlak narciarski z Kuźnic na
Halę Gąsienicową przez Nosalową Przełęcz;
• dwukierunkowy szlak narciarski z Polany
Chochołowskiej na Grzesia, Rakoń i dalej przez
Dolinę Wyżnią Chochołowską na Polanę Chochołowską;
• sieć szlaków narciarskich w rejonie Doliny
Kondratowej i Goryczkowej.
W nadchodzącym sezonie nie planuje się
żadnych zmian przepisów dotyczących uprawiania narciarstwa skiturowego. Najczęściej uczęsz-
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Gdzie na narty? – cd.
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czany przez skiturowców jest rejon Kasprowego Wierchu, czyli Dolina Bystrej oraz Dolina Gąsienicowa. Wynika to zapewne z łatwego dostępu do Kuźnic, możliwości skorzystania z kolei,
a także dużych możliwości dla skiturowców
w tym rejonie. Oprócz bowiem sieci szlaków turystycznych, które są udostępnione dla nich zimą,

dodatkowo wyznaczona jest jeszcze gęsta sieć
szlaków narciarskich. Obecnie monitoring ruchu
skiturowego w Tatrach prowadzą wspólnie
Katedra Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Tatrzański
Park Narodowy.
Bogusława Chlipała
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Uwolnij piętę
Telemark to rejon w Norwegii, od którego pochodzi
nazwa stylu narciarskiego, coraz bardziej popularnego
także w Tatrach. Jego miłośnicy twierdzą wręcz,
że telemark to nie tylko styl jazdy – to stan umysłu.

U

„

wolnij piętę” – to motto
wyznawców telemarku,
a niektórzy głoszą: „uwolnij piętę
– uwolnij umysł”. Co takiego jest
w telemarku, że ci, którzy się do
niego zapalą, są mu wierni przez
lata i uważają za wyjątkowy styl?
Telemark to jeden z 19 okręgów administracyjnych Norwegii.
Położony jest na południu kraju,
nad cieśniną Skagerrak, łączącą
Morze Północne z Bałtyckim.
Z miejscowości Morgedal
w rejonie Telemark pochodził
narciarz Sondre Norheim, który
upowszechnił styl nazwany odtąd
telemarkiem. Dodajmy, że przez
pewien czas telemark charakteryzował skoczków narciarskich
nieco przyklękających na jedno
kolano podczas lądowania. Prze-

jęli go także narciarze zjazdowi
oraz turyści narciarscy.
Stopniowo telemark stawał
się jednak niszową techniką,
wypierany przez narciarstwo
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alpejskie. Prawdziwy renesans
telemarku nastąpił w Stanach
Zjednoczonych. Modę na telemark w Europie oraz w Polsce
zawdzięczamy głównie Amerykanom, nie zaś prawdziwym „ojcom” tego sportu – Norwegom.
Na stronie wyznawców
telemarku w Polsce www.telemark.pl technika ta nazwana jest
„kwintesencją narciarstwa”. Na
portalu czytamy: „Telemark to

dobra nowina o narciarstwie.
Radosna wieść o tym, że znów
można jeździć w przyklękach,
cieszyć się każdym wykonanym
skrętem i skokiem. To powrót
do piękna i finezji, ale jednocześnie
krok naprzód w kierunku narciarstwa uniwersalnego i wszechstronnego. Zapomnieliśmy bowiem, że narty mogą dawać jednakową swobodę w chodzeniu,
zjeździe i skakaniu. Daliśmy sobie
wmówić, że musimy poświęcać
jeden element, żeby lepiej uprawiać inny. Zapomnieliśmy
o telemarku! Nadszedł czas,
żeby przekonać się, że wolna
pięta może całkowicie zmienić
nasze wyobrażenia o tym, czym
są narty i do czego mogą służyć”.
Także i w Tatrach od czasu
do czasu spotkać można narciarzy zjeżdżających telemarkiem.
Jest ich coraz więcej.
Telemark w wykonaniu
Stanisława Styrczuli
fot. archiwum Stanisława Styrczuli

z miłości do gór

5

Uwolnij piętę – cd.
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Jednym z nich jest Stanisław
Styrczula – ratownik TOPR
i przewodnik tatrzański. – Zaczynaliśmy jeździć telemarkiem razem z Pawłem Nadybalem. Mam
za sobą cztery sezony bardzo
intensywnej jazdy. Obecnie preferuję telemark, i jeżdżę nim dla
przyjemności, a także na dyżurach ratowniczych. Na twardym
sprzęcie jeżdżę tylko wtedy, gdy
muszę. Bardzo rzadko – mówi.
Dodaje, że telemark gwarantuje zupełnie inne doznania
niż jazda na „twardym” sprzęcie.
– Uwolniona pięta daje duże
poczucie swobody – mówi.
Jazda telemarkiem nie obciąża
też kolan. Nie jest też – wbrew
pozorom – urazowa. – Odkąd
poznałem telemark, poznałem,
czym naprawdę jest prawdziwe
narciarstwo – mówi.
(agn)
Telemarkiem z akią.
Ratownicy TOPR Staszek Styrczula
i Piotr Jasieński
fot. archiwum Stanisława Styrczuli
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W schroniskach bardziej ekologicznie

Komu w drogę…

J
Powoli schroniska
tatrzańskie zmieniają
swoje oblicze.
Znikają węgiel, koks,
stare oczyszczalnie
ścieków. Zastępują je
nowoczesne urządzenia –
biologiczne oczyszczalnie
ścieków, solary,
a ich wpływ na środowisko
jest znacznie mniejszy
niż starych obiektów.

fot. Adam Brzoza

edna z największych inwestycji przeprowadzona została w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Dzięki podpięciu kabla elektrycznego obiekt
ma obecnie własne zasilanie. Schronisko,
a także zlokalizowane tam obiekty TPN
otrzymały zasilanie energetyczne z sieci
krajowej, dzięki życzliwości i za pośrednictwem stacji trafo PKL i ułożonej przez
PTTK sieci kablowej z dolnej stacji kolejki na Gąsienicową. Pozwoliło to na zrealizowanie w ubiegłym roku bardzo nowoczesnej, największej w Tatrach biologicznej oczyszczalni ścieków. Kabel pociągnięty został z dolnej stacji kolei krzesełkowej na Hali Gąsienicowej, dzięki
współpracy Spółki „Karpaty” z Polskimi
Kolejami Linowymi. Niezależne zasilanie
pozwoliło wybudować w Murowańcu
największą w Tatrach Polskich biologiczną oczyszczalnię ścieków. Została ona
oddana do użytku w 2011 roku.
Niestety schronisko wciąż ogrzewane jest koksem. W przygotowaniu jest
termomodernizacja obiektu. Prace planowane są na 2013 rok. Docelowo
ogrzewany on będzie za pomocą energii
elektrycznej oraz biomasą – drewnem.
z miłości do gór
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Na taki sposób ogrzewania przeszła już
większość tatrzańskich schronisk.
Przez ostatnich kilka lat zmodernizowane zostało najwyżej położone schronisko w Tatrach Polskich – w Dolinie
Pięciu Stawów Polskich (1670 m n.p.m.).
Dotychczasową kotłownię na węgiel
zastąpiło ogrzewanie elektryczne, zasilane małą elektrownią wodną o mocy
80 kW. Znajduje się ona na pobliskim
potoku Roztoka. Poprzednia elektrownia pochodziła z lat 50. XX wieku i nie
wystarczała na potrzeby schroniska.
Dzięki nowej elektrowni schronisko uzyskało energię elektryczną dla celów
grzewczych i eksploatacji. Pozwoliło to
na wyeliminowanie zużycia węgla i koksu wraz z uciążliwościami związanymi
z ich transportem na wysokość 1700 m
n.p.m. Obiekt doczekał się także biologicznej oczyszczalni ścieków.
W schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej wyeliminowano węgiel i koks,
zastępując je energią odnawialną uzyskiwaną ze spalania drewna i z kolektorów
słonecznych oraz ze zmodernizowanej
małej elektrowni wodnej. Zmodernizowano biologiczną oczyszczalnię ścieków.

fot. Adam Brzoza

W schroniskach bardziej ekologicznie – cd.
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Wcześniej wybudowano też linię kablową elektryczną z Witowa na Polanę Chochołowską (zasilającą także budynek
TPN), którą uzupełniane są potrzeby
energetyczne obiektu.
W schronisku na Hali Ornak spalany
dla potrzeb grzewczych węgiel i koks
również zastąpiono drewnem i kolektorami słonecznymi. Ze względu na brak
stałego źródła zasilania w energię elektryczną nie można było zmodernizować
oczyszczalni ścieków, dlatego obecnie
ścieki wywożone są do oczyszczalni w Zakopanem. W planach jest jednak budowa oczyszczalni.
Obiekt na Kalatówkach po wykonanych pracach modernizacyjnych także nie
zużywa już koksu i węgla, a do wytwarzania ciepła wykorzystuje energię elektryczną, drewno i kolektory słoneczne.
Wybudowany w latach 70. kolektor sanitarny odprowadza ścieki do oczyszczalni w Zakopanem.
Schronisko w Dolinie Roztoki również nie używa już węgla i koksu, a energię cieplną uzyskuje się w kotłowni z piecami elektrycznymi na drewno i z kolektorów słonecznych. Ścieki ze schroniska
z miłości do gór
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fot. Adam Brzoza

ne Parku Narodowego kilkuset ton węgla i koksu rocznie, eliminacja związanych
ze spalaniem tegoż paliwa zanieczyszczeń
powietrza i odprowadzania do gleby
wód nieoczyszczonych ścieków.
PTTK ponadto realizuje w schroniskach tatrzańskich projekty i modernizacje podnoszące ich standardy użytkowe i funkcjonalne. Z udziałem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kończona jest obecnie
realizacja programu pn. Markowy produkt
turystyki górskiej „Zielone schroniska”
w Tatrach Polskich. W ramach projektu
zmodernizowano bądź wykonano schroniskowe budowle lub urządzenia, takie
jak: kuchnie turystyczne, suszarnie odzieży, punkty pierwszej pomocy z ogólnodostępnymi defibrylatorami, narzędzia
i punkty naprawy sprzętu, ogólnodostępne ładowarki telefonów komórkowych
i GPS, systemy informacji turystycznej
serwowanej także przez urządzenia
multimedialne, satelitarny dostęp do Internetu z możliwością internetowej rezerwacji miejsc. Zagospodarowane zostało otoczenie schronisk, wyposażone
w nowe ławy i stoły. W schroniskach na

fot. Adam Brzoza

wywożone są do oczyszczalni w Zakopanem. W tym obiekcie również PTTK
przygotowuje dokumentację techniczną
budowy biologicznej oczyszczalni ścieków.
Schronisko nad Morskim Okiem
zasilane jest z elektrycznej sieci krajowej,
dlatego energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz
eksploatacyjnych uzyskuje się z energii
elektrycznej. Schronisko obsługuje nowoczesna, zmodernizowana biologiczna
oczyszczalnia ścieków.
Schronisko na Hali Kondratowej jest
przygotowywane do kompleksowej
modernizacji, która obejmie także budowę kablowej linii elektrycznej, co
umożliwi przejście systemu grzewczego z węglowego na elektryczny i montaż
kolektorów słonecznych. Poprawiona
została sprawność funkcjonalna biologicznej oczyszczalni ścieków. – Obecnie analizowane są możliwości sfinansowania tej inwestycji, dlatego też na razie
termin realizacji inwestycji nie jest jeszcze
znany.
Wymierne efekty tych prac to zaprzestanie wwożenia na tereny chronio-
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Polanie Chochołowskiej i w Morskim
Oku urządzone zostały wystawy poświęcone obecności w nich Jana Pawła II
(schronisko na Polanie Chochołowskiej
otrzymało jego imię), zrewaloryzowano
częściowo niektóre ogólnodostępne
pomieszczenia i wyposażenie tych obiektów. Projekt ten pozwolił też na wykonanie oczyszczalni ścieków na Hali Gąsienicowej i modernizację oczyszczalni na Polanie Chochołowskiej oraz montaż w tym
schronisku kolektorów słonecznych. We
wszystkich obiektach uregulowana została gospodarka odpadami (segregacja,
pojemniki na śmieci, prasy zgniatające).
Zrealizowane w schroniskach projekty i modernizacje zmniejszające ich
uciążliwość dla środowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego finansowane były ze środków własnych PTTK oraz dofinansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Fundację Ekofundusz w Warszawie.
(agn) na podstawie materiałów
udostępnionych przez KARPATY sp. z.o.o
Schroniska i Hotele PTTK
fot. Adam Brzoza
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Kozice policzone

Z życia Parku

Tradycyjne jesienne liczenie kozic odbyło się
w mijającym roku 8 i 9 listopada.
Śnieg był tylko na zacienionych stokach
i w żlebach. W poszukiwaniu kozic nie można
więc było za bardzo liczyć na tropy na śniegu.
Trzeba ich było wypatrywać wśród zrudziałych
traw i ciemnych skał. Mimo to wynik był bardzo
udany.

P

ierwszego dnia po polskiej stronie naliczyliśmy
229 kozic, w tym 29 młodych tegorocznych, a drugiego dnia 232 kozice, w tym 30 młodych tegorocznych.
Te bardzo do siebie zbliżone wartości sugerują, że w tym
roku osiągnęliśmy dużą dokładność. Z naukowego punktu
widzenia, podpartego metodami statystycznymi, mógł to
być zwykły przypadek, a dokładność liczenia nadal pozostaje
tajemnicą. Zwłaszcza że tym roku w trakcie liczenia obserwowano bardzo dużą ruchliwość kozic, która powodowała
znaczne trudności w wykryciu zdublowanych obserwacji.
W tym roku kozice były też chyba bardziej rozproszone
niż zwykle. Ogólna liczebność wzrosła, ale dużych kierdeli
było mniej niż ostatnio. Po podsumowaniu akcji wspólnej
ze Słowakami przyjęto, że łącznie w całych Tatrach zaobserwowano 929 kozic, w tym 99 młodych tegorocznych,

Cap goni kozę,
a koźlę poprzypatruje
się
z zaciekawieniem
fot. Magdalena
i Tomasz Zwijacz-Kozica

Cap w pełnej
krasie poszukuje kozy
w rui
fot. Magdalena
i Tomasz Zwijacz-Kozica

z miłości do gór
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Z życia Parku

Nie na darmo
okres godowy kozic
zwany jest gonem

a po stronie polskiej 224, w tym 29 koźląt do jednego
roku. Nietypowej obserwacji dokonano w drugim dniu
liczenia. Tuż przed jednym z zespołów spisowych szedł
sobie od Zielonego Stawu Gąsienicowego na Karb pewien
cap, cały czas grzecznie po szlaku (inf. Andrzej Staszel
i Stanisław Pawlikowski).

fot. Magdalena
i Tomasz Zwijacz-Kozica

Ciekawostką tej jesieni była natomiast stała obecność
kozic w rejonie górnej stacji kolejki na Kasprowym Wierchu.
Stadka od kilku do kilkunastu osobników pasły się całymi
dniami a to w Kotle Gąsienicowym, a to w okolicy szlaku
na Myślenickie Turnie, niewiele sobie robiąc z niezbyt licznych jesiennych turystów i spacerowiczów. Z kolei 17 listopada na zboczach Koszystej nad Doliną Pańszczycy obserwowano kozicę, która w ogóle nie miała prawego haka,
natomiast w przód wygięty był hak lewy (inf. Maria Król
i Michał Stopka-Walkosz). Osobnika o identycznej deformacji rogów obserwowano 28 października 2010 r. w Świstówce Waksmundzkiej.
Tomasz Zwijacz-Kozica, Filip Zięba
Minionej jesieni kozice prawie codziennie bywały w Kotle Gąsienicowym
fot. Magdalena i Tomasz Zwijacz-Kozica
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Tatrzańskie animacje
Artyści Krzysztof
Kokoryn i Wojciech
Kliczka są autorami
krótkometrażowych
filmów animowanych
Niedźwiedź i Kozica.
Wkrótce ukaże się
Świstak.

Z życia Parku

uznanych artystów, których ulubioną formą
wypowiedzi jest krótkometrażowa animacja. Muzykę do Niedźwiedzia skomponował
Mateusz Pospieszalski.
Krzysztof Kokoryn to uznany współczesny malarz i filmowiec; autor plakatów oraz
animacji – wideoklipów, filmów krótkometrażowych. Z Zakopanem związany jest
poprzez Galerię Antoniego Rząsy. Jest m.in.
autorem filmu Boży drwal o tym artyście. Od
kilku lat także zaprzyjaźniony ze Spotkaniami
z Filmem Górskim, dla których zaprojektował logo i plakaty. Zasiadał również

Ich producentem
jest Tatrzański Park
Narodowy.

W

jaki sposób ekologiczne
i edukacyjne treści przedstawić w sposób niebanalny, oryginalny, a przede wszystkim daleki od nudnej dydaktyki? Odpowiedź
na to pytanie znajdziemy, oglądając tatrzańskie animacje autorstwa Kokoryna i Kliczki –
z miłości do gór
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Tatrzańskie animacje – cd.

Z życia Parku

w jury Spotkań. Wojciech Kliczka to współtwórca najlepszych w Polsce animacji krótkometrażowych.
Artyści od dawna współpracują przy
tworzeniu animacji. Efekty ich pracy to m.in.
teledyski dla grupy Voo Voo. W latach 1999
i 2000 filmy Zorro i Wzgórze do piosenek
Voo Voo nagrodzone zostały na festiwalu wideoklipów Yach Film w Gdańsku za najlepszą
animację, w 2001 roku teledysk Magiczna
załoga – za najlepszy wideoklip dla dzieci.
(agn)

z miłości do gór
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To już 10 lat

Z życia Parku

Podczas akcji
ratunkowej pod
Szpiglasową
Przełęczą
30 grudnia 2001
roku zginęli
dwaj młodzi
ratownicy
TOPR: Marek
Łabunowicz
i Bartłomiej
Olszański.

Z

ostali zasypani przez lawinę. Brali
udział w akcji ratunkowej mającej na
celu dotarcie do ciał dwójki turystów, których lawina wcześniej porwała spod Szpiglasowej Przełęczy.
Marek Łabunowicz, nazywany przez
przyjaciół Mają, miał 29 lat. W 1990 roku
został kandydatem na ratownika, a dwa
lata później złożył przysięgę. Uczestniczył
w ponad czterdziestu wyprawach ratunkowych w Tatry. Był także strażnikiem
TPN i jednym z najlepszych na Podhalu
młodych muzykantów, członkiem Młodzieżowego Zespołu Góralskiego „Poloniarze” z Kościeliska. Miał żonę i córkę.

Bartek Olszański miał 25 lat. Został
ratownikiem w 1999 roku, po dwuletnim okresie kandydackim. Studiował
polonistykę i leśnictwo. Miał wiele pasji:
rysował, pisał, fotografował, nurkował.
„Był urodzonym humanistą, a jednocześnie kochał przyrodę. Wykonane przez
niego fotografie znalazły się na okładkach
przyrodniczych książek naukowych. Rośliny, zwierzęta – to też był jego świat. –
Potrafił ratować żuczka czy innego robaczka, przestawiał takie stworzonko ze
ścieżki na bok, żeby go nikt nie rozdeptał
– wspomina matka. Taki właśnie był
Bartek. Zmierzał do ambitnych celów,

nikogo jednak po drodze nie depcząc,
wręcz przeciwnie – ratując innych przed
rozdeptaniem – czytamy o w artykule
poświęconym Bartkowi i Markowi autorstwa Marka Grocholskiego („Tygodnik
Podhalański”).
Obydwaj mimo młodego wieku byli
bardzo cenionymi i doświadczonymi toprowcami – przed sezonem zimowym
2001 zostali ratownikami zawodowymi.
Przeczytajcie wspomnienia Marty
Olszańskiej i Ryszarda Suskiego, napisane
w rocznicę tragedii.
(agn)
fot. Witold Kaszkin

z miłości do gór
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To już 10 lat – cd.
10 mgnień
zimy

To

był dzień jak dzisiaj, jutro
Sylwestra, tylko pogoda
bardziej zimowa.
30 grudnia 2001 roku śnieg
padał, padał, padał, gęsty, ciężki,
tak od kilku dni – długo! Bartek
dyżurował na Gubałówce.
Razem z Heńkiem Łęgowskim
gotowali rosół na obiad.
Około godz.13 odbieram
telefon:
– Tak, syneczku, słucham!
– Mamusiu, jest akcja
ratunkowa, pod Szpiglasową
Przełęczą zeszła lawina, zasypała
turystów. Podwieziesz mnie
do TOPR-u? Proszę!
– Oczywiście, że tak,
już jadę!
Boże! Przecież tam zejdzie
druga lawina! Serce matki!
Nie, nie mogę Go straszyć
swoimi przeczuciami!

Z życia Parku

On i tak się nie wycofa! Jest
ratownikiem z powołania,
dumnym, że może spełniać
swoje marzenia – ratować!
Szybko, szybko!
– Pa, kochanie.
„Maja” miał dyżur
pod Nosalem. Był umówiony
z nami na sylwestra, miał przyjść
z kapelą. Fajny, miły chłopak!
Wspaniały cymbalista! Mieli
z Bartkiem razem muzykować!
To już 10 lat!
Marta Olszańska

Pamiętamy

30

grudnia 2001, godzina
18.30, z ostatnich przygotowań do sylwestra wyrywa mnie
telefon ze szpitala. Dzwoni siostra,
która pełni tam dyżur:
– Jesteś w domu?
– Tak, już ciemno, gdzie miałbym być?
– A nic, tylko pytam... To dobrze...
Słyszę dźwięk odłożonej słuchawki. Po chwili oddzwaniam,
czuję, że stało się coś złego. W słuchawce: ...w Pięciu Stawach, pod

Szpiglasową zeszła lawina... Zabrała ratowników, dwóch z nich
prawdopodobnie nie żyje.
Roztrzęsiony, wykonuję kilka
telefonów, po chwili już wiem: zginęło dwóch moich przyjaciół –
Marek Łabunowicz i Bartek Olszański. Obydwaj młodzi, zakochani
w górach, pełni marzeń. Jak lata temu Klimek Bachleda, szli na pomoc
– nie doszli. Minęło kilka dobrych
lat, a my nadal tęsknimy za muzyką
Marka, za tęsknym brzmieniem jego gęśli i słowami „...czyje sum te
konie...”, których nigdy już nie usłyszymy, za planami Bartka dotyczącymi jego skalnych wypraw.
W górach, szczególnie w rejonie
Hali Gąsienicowej, wiele jest miejsc,
gdzie często przystaję i wspominam
nasze wspólne patrole i wspólne
wyprawy. Los sprawił, że już nigdy
więcej razem się nigdzie nie wybierzemy.
Chłopaki, śpijcie w spokoju,
wędrujcie nocami po górach i czuwajcie nad bezpieczeństwem zagubionych turystów. Na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci...
Ryszard Suski

z miłości do gór
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Przewodnickie seminarium w Krakowie

Z życia Parku

prawodawstwa zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich. Organizatorzy przybliżyli
zebranym m.in. kwestie związane
ze znowelizowaną ustawą o usługach turystycznych oraz ustawą
o bezpieczeństwie w górach
i na zorganizowanych terenach
narciarskich, która wejdzie
w życie 1 stycznia 2012 roku.

Można było wysłuchać wykładów takich jak m.in. „Międzynarodowi przewodnicy górscy –
prawdy, mity i perspektywy”,
„Przewodnictwo turystyczne w
prawodawstwie unijnym”, „Quo
vadis europejskie przewodnictwo
turystyczne?”, „Szkolenie kadry
przewodnickiej w Polsce
w świetle aktualnych przepisów”,
„Prowadzenie wycieczek przez
przewodnika górskiego wobec
problemu bezpieczeństwa ich
uczestników w świetle ostatnich
zmian legislacyjnych”.
Organizatorami seminarium
byli: PTTK (Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Samorząd Przewodników
Turystycznych PTTK Woj. Małopolskiego), Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników
Górskich LIDER. Patronat honorowy sprawowali Marek Sowa –
marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski –
prezydent Krakowa.

Na początku grudnia w Centralnym Ośrodku Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie środowisko przewodnickie
wzięło udział w seminarium „Prawodawstwo
w przewodnictwie polskim i europejskim”.

C

elem seminarium było
ukazanie regulacji prawnych
związanych z organizacją przewodnictwa w Polsce i wybranych regionach Unii Europejskiej.
Było ono skierowane do
wszystkich zainteresowanych
tematem, głównie do przewodników, zarówno górskich, jak
terenowych i miejskich, a także
reprezentantów uczelni z kierunkami turystycznymi, przedstawicieli urzędów marszałkowskich,
w których funkcjonują komisje
egzaminacyjne dla przewodników, przedstawicieli Ministerstwa
Sportu i Turystyki, stowarzyszeń
przewodnickich, parków narodowych.
Poruszone zostały ważne
sprawy dotyczące aktualnego

fot. Organizator

(agn)
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Kalendarze, kalendarze

M

otywem przewodnim kalendarza
biurkowego są zajęcia ludu podhalańskiego. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak
wyglądał Podhalanin przy pracy sto, sto
kilkadziesiąt lat temu, srogo się zawiedziemy. Ówcześni tatrzańscy fotograficy nie
interesowali się „reporterką”, utrwalali
„krajowidoki”, „typy góralskie”, sławne
postaci tamtejszych czasów, ważniejsze
obiekty. Sporadycznie pojawi się góral
z koniem, góralka dzierżąca grabie, jakiś
góralczyk wśród stada owiec przy szałasie na hali – pasterstwo jako widowiskowy element krajobrazu zwracało na siebie nieco większą uwagę. Nie spotkamy
tkaczki za krosnem, rozpędzonego koła
wałaski, kowala kującego konia. Nikt też
nie opisywał, jak działa młyn, dlaczego piły
troca zatrzymują się same, gdy dojdą do
końca pnia, dlaczego spod bijaca cieknie
olej. Jan Reychman i Henryk Jost po latach pisali: „Trzeba powiedzieć, że prac
tego rodzaju było wówczas niewiele,
obiekty bowiem wiejskiego przemysłu
czy rzemiosła, o ile nawet były opisywane, to wyłącznie przez etnografów (...).
Należy jeszcze dodać, że w zakresie inwentaryzacji i badań nad obiektami

Wydawnictwa

Tatrzański Park Narodowy wydał
trzy kalendarze na rok 2012:
biurkowy – z unikatowymi zdjęciami
prezentującymi zajęcia ludu
podhalańskiego oraz dwa ścienne –
z tatrzańskimi fotografiami.

z miłości do gór
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Kalendarze, kalendarze – cd.

Wydawnictwa

budownictwa ludowego przeważała dążność do opisu budowli o charakterze
sakralnym (...), budynków podworskich
lub obiektów o charakterze ozdobnym
(...), co było wyrazem dawnych tendencji w etnologii i historii sztuki; przedmioty te badano bowiem przede wszystkim
jako obiekty artystyczne, mniej analizując
ich wartości funkcjonalne”.
Kwerenda zbiorów fotograficznych
Muzeum Tatrzańskiego w pełni potwierdza tę opinię. Zdjęcia pokazujące górali
przy pracy sprzed wieku można niemal
policzyć na palcach jednej ręki, więcej tego
rodzaju motywów odnajdujemy dopiero
wśród schedy po fotografikach okresu
międzywojennego lub tuż powojennego.
Z nich właśnie udało się ułożyć ilustracje do tego kalendarza: ze zdjęć Walerego Eljasza, Borysa Wigilewa, Włodzimierza Antoniewicza, Władysława Wernera
i autorów nieznanych – ze szklanych klisz
i czarno-białych błon negatywowych.
Dawne rzemiosło zostało niemal
zapomniane, świadectwa inżynierskiego
pomyślunku się rozpadły, zgryzione zębem czasu lub zmazane ręką człowieka. Tylko zdjęcia i zamarłe w bezruchu
z miłości do gór
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Kalendarze, kalendarze – cd.

Wydawnictwa

eksponaty muzealne dają dziś świadectwo
niegdysiejszym zajęciom. Niech te odległe wspomnienia odmierzają nam dni
roku dwa tysiące dwunastego...
Z kolei kalendarze ścienne zawierają
klimatyczne i unikatowe zdjęcia fotografików współpracujących z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym bądź pracowników TPN. Są to: Adam Brzoza, Andrzej
Śliwiński, Józef Bobak, Tomasz ZwijaczKozica, Stanisław Wierzbanowski, Kinga
Grocholska, Witek Kaszkin. Wydane zostały w dwóch wersjach kolorystycznych:
kolorowej i czarno-białej. Unikatowe, bo
przedstawiające uchwyconych w ich własnej kameralnej dzikiej przestrzeni bohaterów: świstaki, młode kozice czy kaczki.
Do tego niebanalne pejzaże oraz ujęcia
tatrzańskiego „detalu” – sopla, mchów,
kwiatu. Każdy miesiąc – osobny pejzaż
lub portret któregoś z mieszkańców Tatr.
Odrębny nastrój.
Zbigniew Ładygin
(agn)
„Biuletyn” Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ukazuje się nieregularnie, wyłącznie w Internecie: www.tpn.pl, www.tatry.tpn.pl. Wszystkie materiały zawarte w „Biuletynie” są chronione prawami
autorskimi. Redakcja: Paulina Kołodziejska (red. naczelny), tel. +48 18 2023243, pkolodziejska@tpn.pl; Marek Grocholski, tel. +48 18 2023240, mgrocholski@tpn.pl; Zbigniew Ładygin,
tel. +48 18 2023242, zladygin@tpn.pl. Adres redakcji: 34-500 Zakopane, Kuźnice 1. Numer 6/2011(21) zamknięto 30 grudnia 2011 r.
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