
TTAARRNNOOWWSSKKAA  PPEERRĆĆ   

 Nr 1/2012
Drodzy Czytelnicy, 

Pierwszy numer kwartalnika „Tarnowska Perć” to dzieło ludzi z pasją. Miłość do gór i podróży zjednoczyła nas pod szyldem 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w tarnowskim Oddziale. Długo zastanawialiśmy się nad wydaniem własnej gazetki 
o tematyce bliskiej nam wszystkim. Z pomocą przyszedł Szymon Baron – Prezes Zarządu Głównego PTT, który udzielił 
nam fachowych porad i cennych wskazówek. Skład i dopracowanie tekstów, to dzieło Jurka Zielińskiego, byłego Prezesa 
PTT w Tarnowie. Tytuł naszej gazetki został wybrany w ankiecie, którą poprzedziła burza mózgów na jednym ze spotkań 
Członków PTT. Mam nadzieję, że kwartalnik będzie dla Państwa inspiracją do bliższych i dalszych podróży, a także 
źródłem wiedzy i ciekawą lekturą w długie, zimowe wieczory.  

Kinga Buras 

 

 
fot. Artur Marć  
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

Oddział w Tarnowie 

im. ks. Bogusława Królikowskiego COr 

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 9 

 

Spotkania członków Oddziału PTT w Tarnowie 

odbywają się zawsze 

w I i III środę miesiąca od godz. 1730 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

fot. Marcin Wiśniewski 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest or-

ganizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 

członków w 29 oddziałach i kołach. W swoich działaniach 

opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków 

i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede 

wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze 

sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów, ani pensji. 

W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są 

ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pra-

cownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania 

na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować tury-

stykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, upra-

wianą w małych grupach, narciarstwo (również wysoko-

górskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji 

młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej 

uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie wystę-

puje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury 

nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski 

podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji 

"Ratujmy Karpaty" i stale współpracuje z innymi organiza-

cjami ekologicznymi. Oddziały organizują przez cały rok 

wycieczki i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach 

oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działal-

ność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, poka-

zy slajdów i filmów, są organizowane konkursy wiedzy 

o górach. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Spotka-

nia PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik "Pa-

miętnik PTT" (ukazało się już 20 tomów), wydawany jest 

centralnie biuletyn "Co słychać?". Wiodące oddziały po-

siadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy 

przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci. Polskie To-

warzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. 

Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie 

ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utwo-

rzone 17 grudnia 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystycz-

no-Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 

1988. Organizacja posiada osobowość prawną, a o oso-

bowość prawną mogą się również starać jej oddziały. Sie-

dzibą Towarzystwa jest Kraków. 

 

HISTORIA PTT W TARNOWIE 

 

Powstałe w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie od same-

go początku wywierało spory wpływ na mieszkańców Tar-

nowa. W początkowym okresie działo się to za pośrednic-

twem tzw. delegatów. Delegatami TT na miasto Tarnów 

w latach 1874-1924 byli m.in.: Jan Kornicki - profesor gim-

nazjalny, Antoni Nieduszyński - kasjer kolejowy, ks. Stani-

sław Walczyński - kanclerz tarnowskiej kurii diecezjalnej, 

Henryk Łoziński - profesor gimnazjalny, ks. Walenty Ga-

dowski - twórca "Orlej Perci" w Tatrach. Działalność dele-

gatów polegała przede wszystkim na załatwianiu spraw 

organizacyjnych i przygotowywaniu wycieczek. W 1885 

roku członkami TT było 29 tarnowian. W chwili wybuchu 

I wojny światowej już ponad 110 mieszkańców naszego 
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miasta posiadało członkostwo w TT. Po odzyskaniu nie-

podległości na początku lat dwudziestych nastąpiła zmiana 

nazwy Towarzystwa. Od tej pory funkcjonowało ono jako 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Powstało również w tym 

czasie kilka nowych oddziałów PTT, czyli samodzielnych 

struktur terenowych. O powołanie Oddziału PTT w naszym 

mieście zabiegać zaczął ksiądz Walenty Gadowski - ówcze-

sny delegat PTT w Tarnowie. Jego starania zakończyły się 

pełnym sukcesem. Oddział Polskiego Towarzystwa Ta-

trzańskiego w Tarnowie powstał uchwałą Walnego Zgro-

madzenia PTT dnia 8 maja 1924 r. Statut Oddziału został 

zatwierdzony przez Zarząd Główny PTT 14 czerwca tego 

samego roku. W skład pierwszych władz Oddziału weszli: 

prezes - ks. Walenty Gadowski, wiceprezes - Romuald 

Wowkonowicz, skarbnik - Eugeniusz Kirschner, sekretarz - 

Karol Piękoś. Oddział miał swoją siedzibę przy ulicy Sło-

wackiego 1. W pierwszym roku działalności zorganizowa-

no dwie wycieczki: 4-dniową w Tatry Zachodnie i 6-dniową 

w Tatry Wysokie. Obydwie odbyły się latem w miesiącu 

lipcu. Oddział liczył pod koniec 1924 r. 58 członków. 

W następnych latach ich liczba nieustannie rosła i wynosi-

ła: w 1926 - 120, w 1928 - 283, w 1932 - 362, w 1933 - 

400. Zgodnie ze statutem jednym z wielu zadań Oddziału 

było "udostępnianie gór polskich i ułatwianie ich zwiedza-

nia". W związku z tym jego członkowie prowadzili inten-

sywne prace znakarskie. W latach 1924 - 1927 dokończyli 

znakowanie Głównego Szlaku Beskidzkiego na odcinku od 

Przełęczy Knurowskiej przez Lubań do Krościenka. Wyzna-

kowali nowy szlak na trasie Czorsztyn - Niedzica - Łapsze - 

Jurgów - Brzegi - Głodówka - droga Zakopane - Morskie 

Oko. W tym samym czasie w Pieninach została zbudowana 

przez Oddział z inicjatywy ks. Gadowskiego tzw. "Sokola 

Perć", efektowna widokowo ścieżka graniowa. Odcinki 

skalne i miejsca eksponowane zostały ubezpieczone porę-

czami, klamrami, stopniami i drabinkami. Wyznakowano 

również szlak przez Małe Pieniny. W następnych latach 

tarnowscy członkowie PTT systematycznie odnawiali 

i remontowali szlaki na obszarze Gorców, Pienin i Spisza, 

prowadzili też prace znakarskie na nowych szlakach, 

zwłaszcza na terenie Pogórza Ciężkowickiego i Rożnow-

skiego. Oddział PTT w Tarnowie aktywnie uczestniczył 

również w tworzeniu bazy noclegowej dla turystów. 

Wspólnie z Oddziałem PTT "Beskid" z Nowego Sącza roz-

począł starania o budowę schroniska na Przehybie, a po-

tem współdziałał czynnie i finansowo przy jego powsta-

waniu. Podobnie było w przypadku schroniska na Jawo-

rzynie Krynickiej. Oddział przyczynił się też do uruchomie-

nia i prowadzenia schroniska w Dolinie Świcy, wzniesione-

go przez Oddział PTT we Lwowie, wyasygnował również 

fundusze na wyposażenie schroniska na Polanie Chocho-

łowskiej. Zakładano także własne stacje turystyczne: na 

Lubaniu oraz w Czorsztynie, Piwnicznej, Rożnowie (gdzie 

Oddział projektował budowę schroniska) i na Lubince. 

Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie przez Oddział 

w 1925 r. szkółki wspinaczkowej w skałach "Skamieniałego 

Miasta" w Ciężkowicach. W 1930 r. przy tarnowskim Od-

dziale PTT powstała Sekcja Narciarska, odbywająca zimo-

we wyprawy w góry. Jej twórcą był ówczesny prezes Od-

działu - profesor Wiktor Arvay. SN PTT w Tarnowie liczyła 

w sezonie 1936/37 52 członków. Aktywną działalność 

prowadził Oddział również w zakresie ochrony przyrody. 

Była to w ogromnej mierze zasługa profesora geografii 

Zdzisława Simche, autora ponad 300-stronicowej mono-

grafii geograficzno - gospodarczej "Tarnów i jego okolica". 

Założył on w PTT Sekcję Ochrony Przyrody. W 1931 r. dzię-

ki staraniom jego oraz dra Mariana Bielatowicza, Pań-

stwowa Rada Ochrony Przyrody ogłosiła piaskowcowe 

skałki w Ciężkowicach rezerwatem. W dużym stopniu Od-

dział brał również udział w utworzeniu rezerwatu "Kamie-

nie Brodzińskiego" koło Lipnicy Murowanej. Oddział po-

siadał dwa Koła: w Rzeszowie, założone w 1933 r. 

z działającą przy nim SN PTT i Koło w Bochni, założone 

w 1938 r., po likwidacji tamtejszego Oddziału PTT (istnie-

jącego od 1928 r.). Wybitnymi działaczami Oddziału (poza 

osobami wymienionymi powyżej) byli: Emil Carewicz - 

długoletni sekretarz i współtwórca szlaków turystycznych, 

ks. Franciszek Pinda - wieloletni prezes, Henryk Fink - ta-

ternik i członek Klubu Wysokogórskiego PTT, Tadeusz Wy-

soki - prezes Sekcji Narciarskiej, Mojżesz Leuchter - długo-

letni skarbnik. Wybuch II wojny światowej przerwał dzia-

łalność Oddziału, podobnie jak i całego Towarzystwa. Po 

zakończeniu działań wojennych Oddział nie zdołał już pod-

jąć samodzielnej statutowej działalności. Jego dawni 

członkowie w liczbie 27 osób skupili się tymczasowo 

w Kole utworzonym przez krakowski Oddział PTT. Głów-

nymi postaciami tego okresu byli: Bronisław Maciołowski - 

prezes Sądu Okręgowego oraz Adam Gabański - adwokat. 

17 grudniu 1950 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

"zgodnie z wolą krajowego aktywu polskich turystów 

i krajoznawców" zostało zmuszone do połączenia się ze 

"zlikwidowanym" również dzień wcześniej Polskim Towa-

rzystwem Krajoznawczym i wejścia w struktury utworzo-

nego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Janusz Foszcz 
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SPIS TREŚCI: 
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PTT W TARNOWIE ; HISTORIA PTT 

4.  
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SZKOLNE KOŁA PTT 

6.  
WYWIAD Z RATOWNKIEM TOPR 
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8.  
DOLINA PIĘCIU STAWÓW 
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MIKOŁAJKI NA TURBACZU 
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14.  
GÓRSKI ŚWIAT SZTUKI 

15.  
NIEZWYKŁE MIEJSCA 

16. 17. 18. 19.  
POZA SZLAKIEM 

   
 
 

   
                                                                                                        fot. Janusz Foszcz 

 
 

                                 

 

 

Podaruj nam     

1% 

 

Dlaczego nam? 

• Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest Stowarzyszeniem 

Miłośników Gór 

• propaguje niskobudżetową turystykę górską 

• działa na rzecz ochrony przyrody gór 

• szkoli przewodników górskich i prowadzi edukację 

młodych turystów 

• utrzymuje się ze składek członkowskich i opiera się 

na społecznej pracy 

swoich członków i sympatyków - nie ma w PTT żadnych 

etatów ani pensji 

Jak to zrobić? 

W tym roku przekazanie 1% podatku organizacji po-

żytku publicznego jest jeszcze prostsze, niż w latach 

ubiegłych. Aby tego dokonać należy wypełnić odpo-

wiedni fragment właściwego formularza PIT 

w sposób podany poniżej. 

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest zarejestrowaną, 

posiadającą osobowość prawną organizacją 

pożytku publicznego. 

W imieniu wszystkich naszych członków, 

w imieniu naszych ukochanych gór, 

prosimy o przekazanie 1% swych podatków 

na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
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SZKOLNE KOŁA PTT W TARNOWIE 

SZKOLNE KOŁO PTT NR 1 

Nasze Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie 

zostało powołane "do życia" przez Zarząd tarnowskiego 

Oddziału PTT w dniu 29 października 2009 r. na spotkaniu 

założycielskim, które odbyło się w Gimnazjum Nr 4 

im. Jerzego Brauna przy ul. Bitwy pod Studziankami 5 

w Tarnowie, gdzie dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły, Koło 

ma swoją siedzibę. Działalność nasza koncentruje się 

głównie na poszerzaniu wiedzy i umiejętności członków 

Koła oraz na promocji wśród młodzieży aktywnego wypo-

czynku i zaangażowaniu w pracę na rzecz ochrony środo-

wiska naturalnego. 

Fot. Beata Wideł 

W programie działalności SK PTT znajduje się m. in.: 

 poznawanie historii i atrakcji turystycznych woje-
wództwa małopolskiego i innych regionów Polski 

 poznawanie miejsc prawnie chronionych (parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajo-
brazowych) 

 poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poru-
szania się po terenach górskich, jak również udzie-
lania pierwszej pomocy 

 organizowanie wycieczek oraz rajdów, podczas 
których uczestnicy mają możliwość zdobywania 
np. odznaki GOT PTT, czy Koronę Beskidów 

 współpraca z instytucjami zajmującymi się tury-
styką, historią, kulturą i ochroną środowiska 

 poszerzanie wiedzy na temat osoby i działalności 
patrona naszego Koła - Jana Pawła II 

Beata Wideł 

 

 

SZKOLNE KOŁO PTT NR 2 

W dniu 1 grudnia 2010 r. siedemnastu uczniów 

i nauczycieli z tarnowskiego V LO im. Janusza Korczaka 

zwróciło się do Zarządu Oddziału PTT w Tarnowie z wnio-

skiem o powołanie do życia Szkolnego Koła PTT Nr 2 

im. ks. Walentego Gadowskiego. Zarząd Oddziału podjął 

uchwałę powołującą Koło w dniu 14 grudnia 2010 r. na 

zorganizowanym zebraniu założycielskim, które odbyło się 

we wspomnianym już V Liceum Ogólnokształcącym przy 

ul. Rejtana 20 w Tarnowie, gdzie Koło ma swoją siedzibę. 

W spotkaniu uczestniczyło oprócz zaproszonego Zarządu 

tarnowskiego Oddziału PTT, którego reprezentantami byli 

ks. Robert Piechnik COr, Janusz Foszcz, Kamil Nowak i Je-

rzy Zieliński, liczne grono nauczycieli i uczniów. Swoją 

obecnością uświetnił tę uroczystość również przedstawi-

ciel Zarządu Głównego PTT, Wiceprezes Towarzystwa Ni-

kodem Frodyma z Oddziału PTT w Krakowie. Pierwszym 

punktem spotkania było przybliżenie przez przedstawicieli 

PTT historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i jego 

działalności oraz postaci ks. Walentego Gadowskiego, 

którego członkowie nowego Koła zaproponowali na swo-

jego Patrona, po czym przystąpiono do wyborów władz 

Koła. Trzem nauczycielom - opiekunom Koła - powierzono 

następujące funkcje: Prezesem został wybrany Grzegorz 

Gawlik, Sekretarzem Marcin Zaród, a Skarbnikiem Piotr 

Kwiek. Pozostałymi Członkami Zarządu Koła zostali ucz-

niowie: Dominika Szuba i Piotr Masło. 

fot. Marcin Zaród 

W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrekcji Gimna-

zjum Nr 4 oraz V Liceum Ogólnokształcącego za przychyl-

ność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, 

a uczniom z obu szkół za zaangażowanie i zainteresowanie 

turystyką górską. 

Jerzy Zieliński 
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WYWIAD Z RATOWNIKIEM TOPR 
ADAMEM MARASKIEM 

 

Od 1909 roku „Na każde wezwanie Naczelnika lub jego zastęp-

cy…” niosą pomoc ratownicy TOPR. Jak zmieniło się TOPR 

według Pana od czasów znakomitych poprzedników – Ma-

riusza Zaruskiego czy Józefa Oppenheima, aż po chwilę 

obecną? 

Zmiany dotyczą głównie sprzętu i wyposażenia jakim obecnie 

dysponuje TOPR, a czym nie mogli dysponować poprzednicy. 

Śmigłowiec, samochody, skutery śnieżne, quady, łączność 

radiowa, GPS, telefony komórkowe, osobiste wyposażenie 

ratowników, tego nie da się porównać z dawnymi czasami. 

Niezmienne pozostają: idea dla której M. Zaruski powołał 

TOPR, cele statutowe TOPR, właściwe wyszkolenie ratowni-

ków i wierność przyrzeczeniu ratowniczemu, które nie zmieniło 

się od początku istnienia TOPR . 

Przy Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówkach czy „Symbo-

licznym Cmentarzu” w Tatrach Wysokich, widnieją tablice 

upamiętniające ratowników, którzy zginęli idąc z pomocą 

podczas akcji ratunkowych. Kim są Ci, którzy poświęcają się 

górom i drugiemu człowiekowi? 

To koledzy wierni przyrzeczeniu, które złożyli na ręce naczel-

nika. Ktoś powiedział, że człowiek jest tyle wart ile może dać 

z siebie drugiemu człowiekowi. Nie ma większego daru, niż 

własne życie. Choć brzmi to może zbyt patetycznie nie należy 

myśleć, że ratownicy to grupa straceńców, którzy bez wzglę-

du na warunki i szanse powodzenia zawsze, aż do utraty życia 

walczą by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Na przestrzeni 

ponad 100-letniej historii TOPR śmierć podczas akcji ratun-

kowych czy dyżurów poniosło 9-ciu ratowników. 

Jak młoda osoba, która pragnie zostać ratownikiem TOPR, 

może przygotować się do egzaminów i jakie powinna posia-

dać cechy i predyspozycje? 

Musi mieć ukończone 18 lat. Powinna się wspinać, jeździć 

bardzo dobrze na nartach, znać topografię Tatr, mieć dobre 

zdrowie i przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym. Być 

osobą o wysokim morale. Te umiejętności sprawdzane są na 

wstępnym egzaminie, kwalifikującym do zostania kandyda-

tem na ratownika. Po zakwalifikowaniu następuje 2-letni 

staż, podczas którego kandydat przechodzi podstawowe 

szkolenia, zdaje stosowne egzaminy i jest obserwowany 

przez starszych kolegów. Gdy staż przebiegnie pozytywnie, 

kandydat zostaje dopuszczony do uroczystego przyrzeczenia i od 

tej chwili staje się ratownikiem ochotnikiem. 

Przy Oddziale PTT w Tarnowie, działają Szkolne Koła 

w których nauczyciele, pasjonaci gór, edukują młodzież 

i zabierają na wycieczki górskie. Na co według Pana powinni 

zwrócić uwagę w przygotowaniu młodzieży do kontaktu 

z górami? 

Chwała nauczycielom, że chcą poświęcać swój czas i organi-

zować wycieczki w góry. To dobre przygotowanie do później-

szych, samodzielnych już eskapad. Według mnie ważnym jest, 

by podczas takiej edukacji przekazać uczniom sposób bez-

piecznego poruszania się w górach, właściwego przygotowa-

nia i zaplanowania wycieczki, uczulenia na ewentualne zagro-

żenia z jakimi się mogą w górach spotkać (w rozróżnieniu na 

okres zimy, wiosny, lata i jesieni), jak je przewidywać i jak się 

przed tymi zagrożeniami uchronić. No i również ważne, by prze-

kazać takie niepisane zasady zachowania się w górach. 

Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia lawinowe. Werner 

Munter powiedział: „ekspercie pamiętaj, lawina nie wie, że 

jesteś ekspertem”. Filmy edukacyjne „Akademia Górska 

TOPR” wzbogacają naszą wiedzę zagrożeń w Tatrach. Jak 

rozpoznać i uniknąć niebezpieczeństwa lawinowego? 

To temat rzeka. Mogę tylko polecić kursy lawinowe organi-

zowane przez TOPR. W paru zdaniach nie da się tego powie-

dzieć 

Sprzęt i zaopatrzenie turystów są coraz lepsze. Czy we-dług 

Pana obserwacji, wzrosła również świadomość i wiedza 

miłośników gór? 

Coraz więcej osób wędrujących po górach jest dobrze wyposa-

żona, coraz więcej z nich (choć nie wszyscy) postępują 

w górach właściwie, są właściwie przygotowani i posiadają 

stosowną wiedzę i umiejętności. Oczywiście jest również 

grupa ludzi zupełnie nieprzygotowana do górskich wędrówek, 

choć wydaje mi się, że na przestrzeni lat jest ich coraz mniej. 

Ostatnie pytanie dotyczy akcji ratunkowej, którą Pan najczę-

ściej wspomina i dlaczego?  

Najtrudniejsze dla mnie były wyprawy ratunkowe, w czasie 

których zginęli moi koledzy. To tak jakby na moich oczach 

ginął ktoś najbliższy. 

Dziękuję za wywiad. 

Kinga Buras 
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PIĘKNA 

I BESTIA 
Lawina śnieżna - masa śniegu lub lodu, obrywająca się 

ze stoku górskiego i zsuwająca w dół z dużą prędkością. 

Mariusz Zaruski przebywając nad Morskim Okiem 11 maja 

1909 r. w ciągu 7 godzin naliczył 1200 lawin, przy czym 

żadna z nich nie spowodowała tragicznego wypadku. Pod 

lawinami giną zarówno osoby niedoświadczone, jak 

i ratownicy, którzy nieśli pomoc poszkodowanym. Jak 

mawiają ratownicy „po górach chodzi się głową, a nie tyl-

ko mięśniami”. Pierwsze co powinniśmy zrobić przed wy-

ruszeniem na szlak to sprawdzić czy istnieje zagrożenie 

lawinowe. W naszych górach, podobnie jak w całej Euro-

pie, obowiązuje pięciostopniowa skala zagrożenia lawino-

wego. Określa ona stabilność pokrywy śnieżnej i prawdo-

podobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny. Stanowi rów-

nocześnie niezwykle cenną wskazówkę dla osób planują-

cych wycieczki w rejony zagrożone lawinami. Przyczyny 

lawin to wzrost temperatury (ciepły wiatr, nasłonecznie-

nie), oberwanie się nawisu (nawis spada na pokryte śnie-

giem zbocze i wywołuje lawinę), podcięcie śnieżnego zbo-

cza przez przechodzącego człowieka (pieszo lub na nar-

tach) albo zwierzę, głośne krzyki (wstrząsy powietrza), 

czy wiatr – bardzo istotny czynnik.  Źródłem informa-

cji jest strona www.topr.pl Akademia Górska TOPR. Na-

czelnik TOPR Jan Krzysztof pokazuje jak w prosty sposób 

ocenić zagrożenie lawinowe, które niestety jest nieprze-

widywalne.   Ratownicy przeprowadzą nas przez szkolenie 

i pokażą co zrobić gdy zostaniemy zasypani przez lawinę. 

Zawsze powinniśmy wybierając się w góry mieć przy sobie 

detektor, sondę i łopatkę. Drogi, ale bezcenny jest plecak 

ABS, który działa podobnie jak poduszka powietrzna, 

utrzymując nas na powierzchni. Ratownicy zalecają, by 

w razie zejścia lawiny odrzucić plecak (bez ABS) i wszyst-

ko co nas obciąża, czyli narty i kijki.  18 minut to czas, 

w którym przeżywa 90 % zasypanych. Najczęstszą przy-

czyną śmierci jest uduszenie, dlatego ważne jest, by utwo-

rzyć przestrzeń powietrzną, by móc swobodnie oddychać. 

Będąc świadkiem zejścia lawiny, w oczekiwaniu na przyby-

cie ratowników, warto ruszyć z pomocą zasypanym, gdyż 

każda minuta jest bezcenna. 

Kinga Buras 

fot. www.topr.pl 

 

Komunikat na stronie www.gopr.pl ostrzega:  

LAWINA MOŻE ZEJŚĆ WSZĘDZIE, LAWINA MOŻE ZEJŚĆ 

ZAWSZE. NIKT NIE MOŻE POWIEDZIEĆ, ŻE DANY STOK 

W DANEJ PORZE DNIA JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNY. 

 

STOPNIE ZAGROŻENIA LAWINOWEGO: 

5  Zagrożenie bardzo wysokie  

4  Zagrożenie wysokie  

3   Zagrożenie znaczne  

2    Zagrożenie umiarkowane  

1    Zagrożenie niskie 

 

 

http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
http://gopr.pl/avalanche_info/pl
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DOLINA PIĘCIU STAWÓW 

fot. Jerzy Zieliński 

Jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach uwieńczone 
schroniskiem zaprojektowanym przez zespół architektów 
z Anną Górską, do którego turyści z całego świata wędrują 
by w magicznej scenerii odpocząć. Najwyżej położone 
w Polsce schronisko 1672 m n.p.m., w którym wieczorne 
biesiady wędrowców okraszone widokami, tworzą niepo-
wtarzalną atmosferę miejsca. Latem można spotkać tury-
stów, którzy pozostają na nocleg przed budynkiem by pod 
rozgwieżdżonym niebem zaznać ciszy gór, jak nazwał ją 
Tetmajer „pustką nieskalaną” i ochłody z nazywanych 
przez górali Pięcistawami. Polodowcowe jeziora stanowią 
nieodłączny element krajobrazu, a Wielki Staw Polski jest 
największym pod względem objętości zbiornikiem wody 
w Tatrach. 

 
fot. Jerzy Zieliński 

Dolina otoczona jest szczytami Tatr Wysokich. Do Doliny 

Pięciu Stawów wiedzie malowniczy, zielony szlak prowa-

dzący z Palenicy Białczańskiej przez Wodogrzmoty Mic-

kiewicza i Dolinę Roztoki. Jeden z dwóch wariantów szlaku 

prowadzi wzdłuż wodospadu Wielkiej Siklawy i pozwala 

przyjrzeć się z bliska 70-metrowej kaskadzie wodnej. Szla-

kiem z Morskiego Oka wiodą dwie drogi, łatwiejsza przez 

Świstówkę i znacznie trudniejsza przez Szpiglasową Prze-

łęcz. Wędrując, warto zwrócić uwagę na roślinność doliny, 

rosną tu sasanka alpejska, urdzik karpacki, kuklik górski 

czy miłosna górska. Można znaleźć w dolinie inne skarby 

od tych, jakie oferuje przyroda, jak głoszą legendy zbójnicy 

grasujący w trudno dostępnym terenie zakopywali tutaj 

swoje skarby. Znana jest również legenda o pięciu córkach 

króla gór, które napełniły jeziora swoimi łzami. Przy odro-

binie szczęścia można spotkać małego zbójnika świstaka 

i wielu innych mieszkańców Tatrzańskiego Parku Narodo-

wego. Z czasów, gdy wypasano owce, pozostała w dolinie 

tatrzańska koliba pasterska. Trasy w otoczeniu Doliny Pię-

ciu Stawów nie należą do najtrudniejszych, z wyjątkiem 

ścieżki na Kozią Przełęcz i osławionej Orlej Perci. Wejść 

można stąd na Zawrat czy Kozi Wierch i inne okoliczne 

szczyty i przełęcze. Prowadzą tutaj popularne szlaki tury-

styczne. W zimie ze względu na zalegający śnieg i możli-

wość zejścia lawin, bywa niebezpiecznie. 

 Kinga Buras 

fot. Piotr Fido 

 fot. Jerzy Zieliński 
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MIKOŁAJKI NA TURBACZU 

fot. Artur Marć 

Z wielu różnych rzeczy, przyjemnych i mniej przyjemnych, 

zbędnych i niezbędnych, które można robić w sobotni 

poranek wyjazd w góry zawsze zajmował pierwsze miejsce 

na mojej prywatnej top-liście. A zwłaszcza taki wyjazd... 

Nadszedł bowiem czas by odprowadzić Mikołaja do szkoły. 

Tak, tak, w tym roku najpopularniejsza impreza oddziało-

wa świętowała szóste urodziny. Zgodnie zatem 

z obowiązującym w Polsce prawem sześciolatek musi pod-

jąć naukę w szkole. A tradycja nakazuje odprowadzić ma-

lucha do szkoły. Chętnych oczywiście nie brakowało, 

z zapełnieniem listy na ten wyjazd nigdy nie było proble-

mu. Drażniący dźwięk budzika wyrywa mnie z objęć Mor-

feusza. Szybko dokonuje ablucji, dwa tosty popijam kawą, 

jedyną prawdziwą urzędniczą fusiarą plujką, łapię wór 

i zbiegam do mojego drogiego sercu (i nie tylko - zaintere-

sowani koledzy i mechanicy wiedzą w czym rzecz) Fiata. 

Kluczyk do stacyjki i w drogę. Włączam radio by dowie-

dzieć się co w wielkim świecie słychać. Pomny słynnej 

"zakładówki" sprzed dwu lat spodziewam się wiadomości 

w rodzaju: "Nadzwyczajna mobilizacja Podhalańskiej Gru-

py GOPR w związku z operacją Mikołajki PTT Tarnów na 

Turbaczu". Albo takich: "W rejon Gorców policja ściągnęła 

śmigłowiec z kamerą termowizyjną i psy wyszkolone 

w poszukiwaniach zaginionych". Ale nic z tych rzeczy, nau-

ka nie poszła w gorczański las. Zamiast spędu "znajomych 

szwagra" tym razem jedzie silna, zwarta i gotowa jak 

szwadron ułanów grupa weteranów turystycznych szla-

ków. Nie ma zatem radiowych wersji "Breaking news". 

A zamiast tego w głośnikach dudni... "Harvester of Sor-

row". Jezu, myślę sobie, ten dzień naprawdę nie mógł 

zacząć się lepiej - wyruszam w góry słuchając solidnej por-

cji amerykańskiego thrash metalu w wykonaniu Metallici 

(miłośnicy twórczości nieświętej pamięci Ich Troje mogą 

pominąć powyższy fragment). Jak zwykle na wyjazdach 

gromadzimy się w kilku punktach miasta, skąd "mikołaj-

kowiczów" sprawnie podejmuje oddziałowy przewoźnik. 

Ze względu na powszechnie znaną sprawność PKP mamy 

małe opóźnienie, przez kilkanaście minut czekamy na po-

ciąg z Krakowa, którym jedzie Karol. Jego zawodowe umie-

jętności będą dziś bardzo potrzebne. Spod dworca, przez 

Wiejską kierujemy się na Mościce. Ostatnim przystankiem 

jest Roztoka, gdzie wsiada Boguś. Tym samym bus zostaje 

zapełniony. Jak przystało na okoliczność grono pedago-

giczne jest licznie reprezentowane. Mamy polonistów 

i anglistów. Jest też historyk. I jako najbardziej kompe-

tentna osoba nauczyciel nauczania początkowego. Sze-

ściolatek jest zatem pod dobrą opieką. Tuż przed ósmą 

wjeżdżamy na owocami słynącą Ziemię Sądecką. Wśród 

tutejszych owoców palmę pierwszeństwa w popularności 

dzierży niewątpliwie śliwka, szczególnie w odmianie łąc-

kiej. To owoc o pełnym, mocnym smaku. Daje uczucie 

przyjemnego ciepła. Zdecydowanie preferowany przez 

mężczyzn. Kobiety nie zawsze potrafią docenić jego walo-

ry, zadowalając się raczej pigwą. Pigwa też posiada wiele 

zalet, ze względu na wysoki poziom witaminy C dobrze 

wpływa na zdrowotność, ale jest nieco słodkawo-mdła 

w smaku. Uzupełnieniem śliwki i pigwy jest orzeźwiająca 

aronia, również uprawiana na Sądecczyźnie. Po tych owo-

cowych wariacjach w busie przychodzi czas na wariacje 

muzyczno-literackie. Spontanicznie rozpoczyna się poje-

dynek freestyle’owców: DJ Sikor z grupą vs. Duet I&I czyli 

Iwona i Inżynier. Pojedynek jest zawzięty, ale kończy się 

remisem. Na Przełęczy Snozka nasz wzrok wędruje oczy-

wiście na południe. Niestety Tatry pozostają dziś szczelnie 

okryte chmurami. 

fot. Przemysław Klesiewicz 

Brak ruchu powietrza nie daję nadziei na zmianę tego sta-

nu rzeczy. Lustrujemy wzrokiem również Gorce, które 

z przełęczy prezentują się w całej swojej krasie. Przypró-

szone śniegiem wierzchołki i polany zdają się czekać z nie-

cierpliwością na swoich tarnowskich wielbicieli.  
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Jeszcze tylko chwila, przejazd przez Dębno i Łopuszną, 

skąd na Turbacz startuje Zdzisław i już jesteśmy w Kowań-

cu. Na Długiej Polanie, obok strażnicy GOPR żegnamy się 

z busem i rozpoczynamy podejście zielonym szlakiem. 

Najpierw ostro pod górę, by po kilkudziesięciu minutach 

przejść w nieco łagodniejsze podejście. Przechodzimy 

przez Polanę Brożek, na której dzięki uporowi i wytrwało-

ści niezwykłego człowieka, Stefana Mrugały, znajduje się 

małe sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Pierwsza przerwa na Sralówkach. To bardzo urokliwa, 

widokowa polana o nazwie mało przystojnej, która wzbu-

dza zawsze dużo śmiechu. Zwykle na tej Polanie można 

rozsiąść się wygodnie i patrząc na Tatry uzupełnić nieco 

kalorii. Ale dziś gorczańskie łąki przykryte są kilkucentyme-

trową warstwą śniegu, a Tatry dalej kryją swe oblicze za 

chmurami. Zrzucamy plecaki i zamiast śniadania na trawie 

mamy śniadanie na śniegu w wariancie stojącym. Suchy 

prowiant i coś na trawienie. Przerwa nie trwa długo, bo-

wiem do schroniska nie jest daleko. Plecaki wędrują z po-

wrotem na ramiona i znów kontynuujemy marsz w kie-

runku schroniska na Turbaczu. Droga przez Bukowinę 

Waksmundzką mija szybko i jeszcze przed południem 

osiągamy naszą weekendową bazę. Pierwsze kroki kieru-

jemy oczywiście do schroniskowej jadalni. Niektórzy po-

trzebują się schłodzić, a inni wprost przeciwnie, preferują 

napoje gorące. Wśród zwolenników czegoś cieplejszego 

dominują miłośnicy grzanego - o zgrozo! - izotonika na 

bazie chmielu i słodu. Hospody pomyluj, wszak co naj-

mniej od czasów miłościwie panującego Arcypierdoły, na 

którego portret jak pisał Jarosław Haszek muchy dokony-

wały defektacji, wiadomo że "vařené" może być tylko wi-

no, nigdy zaś piwo. 

fot. Artur Marć 

Po przywitaniu się ze schroniskiem zrzucamy plecaki 

w zarezerwowanych pokojach. Pora jest zdecydowanie 

zbyt wczesna by myśleć o odpoczynku. Poza tym Mikoła-

jowa tradycja nakazuje odbycie spaceru na Jaworzynę 

Kamienicką, pod kapliczkę najsłynniejszego gorczańskiego 

bacy, Bulandy. Wyruszamy tam "na lekko" wczesnym po-

południem. Hala Długa wita nas mgłą. Aura nie sprzyja 

wędrówce. Na szlaku są tylko najwierniejsi miłośnicy Gor-

ców.  

fot. Przemysław Klesiewicz 

Przy lepszej pogodzie cieszylibyśmy się widokami Tatr, 

Spiszu i Kotliny Nowotarskiej. Niestety dziś możemy tylko 

przywołać z pamięci wspomnienia z poprzednich wędró-

wek po Gorcach. Pod Bulandową Kapliczką odbywa się 

oczywiście sesja foto. Solo, w duecie, grupowo z flagą i bez 

flagi. Przyklejamy też oddziałową naklejkę. Chwila rozmo-

wy, tęskne spojrzenie w kierunku ukrytych w mgle Kudło-

nia i Gorca, i pora wracać. Znów Hala Długa i schronisko. 

Przed wejściem pada propozycja: a może jeszcze Turbacz? 

Jest blisko, godzina wczesna, zaś my mamy jeszcze sporą 

"rezerwę mocy". Tak więc najwyższy szczyt Gorców "pa-

da" jeszcze w sobotę, miast zgodnie z planem w niedzielę. 

By nie wracać tą samą drogą do schroniska schodzimy 

Głównym Szlakiem Beskidzkim kilkaset metrów w stronę 

Starych Wierchów. Widoczność w kierunku północnym 

jest zdecydowanie lepsza niż na południe. Przed nami 

dobrze znane szczyty Beskidu Wyspowego. Wypadałoby 

się też pokłonić Królowej Beskidów, ale Babia Góra bierze 

przykład z Tatr i chowa się za szczelną zasłoną chmur. Po 

chwili opuszczamy czerwony szlak by leśną drogą dotrzeć 

do szlaku odchodzącego na Czoło Turbacza, gdzie byliśmy 

w ubiegłym roku. Co było dalej, nietrudno zgadnąć. Prze-

cież na Czoło jest tak blisko, a czasu mamy spory zapas. 

Spacer na Czoło Turbacza jest już ostatnim górskim akcen-

tem soboty. Pora wracać do schroniska, na wieczór bo-

wiem program przewiduje atrakcje innego rodzaju. Po 

powrocie rozsiadamy się w jadalni. Tym razem czas na 

posiłek bardziej obfity i kaloryczny. Po chwili na stołach 

można zaobserwować "Wegetatywne i telluryczne ingre-

diencje obiadu o zapachu dzikim i polnym" (wg Bruno 

Schulza).  Oprócz specjałów  kuchni   schroniskowej  mamy 
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też oczywiście prowiant (nie tylko suchy) przywieziony 

z domów. Są ciastka i ciasto, kabanosy i oliwki, czekolada 

i wszystko inne co składa się na gorczańską "kuchnię fu-

sion". Brakuje tylko kultowych jajek na twardo. Pojemniki, 

pudełka, termosy i kieliszki kursują od prawego do lewego 

i od lewego do prawego. Wypij kolego. I koleżanko też. 

Panowie usługują paniom, pełna kultura. Wszak nie bez 

powodu historia polskiej literatury świeckiej zaczyna się 

od wiersza "O zachowaniu się przy stole". O ile odwiedziny 

u Bulandy są stałym punktem "dziennego" programu Mi-

kołajek, o tyle żelaznym punktem wieczoru na Turbaczu 

jest celebrowanie imienin naszych oddziałowych Barbó-

rek. A dziś dochodzą do tego jeszcze zaległe imieniny Ja-

nusza. Krótko mówiąc, odbywa się gorczańsko-

mikołajkowa kumulacja imprezowa. W imieniu Oddziału 

życzenia solenizantkom i solenizantowi składają Marek 

i Piotrek, spontanicznie ujawniają się kandydaci na "tama-

dów". Wśród zgromadzonych w jadalni furorę robi prezent 

dla Janusza. 

fot. Artur Marć 

Akcenty militarne łączą się w nim z akcentami ptt-owskimi 

i jeszcze nieco innymi... Janusz oczywiście nie zamierza 

zachowywać tego prezentu, a raczej jego zawartości tylko 

dla siebie i po chwili krąży on (tzn. prezent, a nie Janusz) 

wokół stołu. Świętujemy w najlepsze, dowcipy mieszają 

się ze wspomnieniami, pamiętamy oczywiście o tych co 

zostali na nizinach i nie mogą być z nami. Ale i ten ludycz-

ny wieczór musi się przecież skończyć, wszak jutro czeka 

nas dalszy ciąg gorczańskich atrakcji. Z reguły w podob-

nych relacjach pojawiają się w tym miejscu słowa o "nie-

przespanej nocy znojnej". Ale nie tym razem, w tym roku 

pierwsza grudniowa niedziela jest też początkiem adwen-

tu. Zajmowane przez nas trzy zbiorowe sale w schronisku 

budzą się do życia około siódmej rano. Dzień zaczynamy 

Mszą Świętą odprawianą przez ks. Roberta, który oczywi-

ście nawiązuje do początku okresu oczekiwania na Boże 

Narodzenie. Potem kolejny stały punkt ptt-owskiej nie-

dzieli w górach, czyli jajecznica na śniadanie. W jadalni 

długo nie zabawiamy, wszak Gorce znów czekają. Szybko 

zapełniamy plecaki, zawiązujemy buty i pora ruszać. Zwar-

ta ekipa mikołajkowiczów dzieli się na dwie grupy: pierw-

sza, liczniejsza obiera kurs na Stare Wierchy, by potem 

przez Obidowiec zejść z powrotem do Kowańca. 

fot. Przemysław Klesiewicz 

Druga grupa pełni funkcję wysuniętego oddziału zwiadu 

i postanawia zejść do Kowańca wariantem zdecydowanie 

krótszym. Ponownie na tym wyjeździe meldujemy się na 

Turbaczu. Tradycyjna przerwa na fotkę i ruszamy w kie-

runku Starych Wierchów. Szlak prowadzi łagodnie w dół, 

zatrzymujemy się na chwilę w miejscu katastrofy śmigłow-

ca oraz na Obidowcu. Wkrótce zwartą grupą dochodzimy 

do schroniska na Starych Wierchach, znacznie bardziej 

przytulnego i klimatycznego niż Schronisko na Turbaczu. 

Tu oczywiście następuje przerwa na napoje ciepłe i zimne. 

Wspomagamy się kofeiną i uzupełniamy niedobory ma-

gnezu. Nawiązujemy łączność z wysuniętym oddziałem, 

który atakuje Kowaniec od czoła. My postanawiamy prze-

grupować się na flankę i stamtąd, przez Miejski Wierch, 

zejść do oczekującego już na nas busa. Mobilizujemy się 

do ostatniego wysiłku tego dnia. Mimo, że temperatura 

powietrza nie przekracza zera stopni robi się nam coraz 

cieplej. Małopolskim Szlakiem Papieskim zmierzamy 

w stronę Kowańca. Las rzednie, pojawiają się coraz więk-

sze polany zabudowywane sukcesywnie domami letni-

skowymi. Jeszcze tylko kilkaset metrów asfaltem i przed 

busem wymieniamy pozdrowienia z grupą, która schodziła 

przez Bukowinę Waksmundzką. Mikołajki na Turbaczu 

zostają tym samym zakończone. W zgodnej opinii ciała 

pedagogicznego (bez skojarzeń) sześciolatek świetnie ro-

kuje na przyszłość. A zatem… zapisy na Mikołajki 2013 czas 

zacząć. 

Artur Marć 



 

12 TARNOWSKA PERĆ  Nr 1/2012 

GRUDNIOWA SOBOTA 

NA KUDŁONIU 

fot. Przemysław Klesiewicz 

Na taki dzień czekaliśmy długo. Śmiem twierdzić nawet, że 

gdzieś od marca. Lekki przedsmak mieliśmy co prawda 

w ubiegłym tygodniu w czasie "Mikołajek na Turbaczu", 

ale trochę brakowało błękitu nad głową i większej war-

stwy białego puchu pod nogami. Jak na złość śnieg zaczął 

sypać zaraz po tym, kiedy opuściliśmy Gorce. Kolejne po-

nure, krótkie grudniowe dni w połączeniu z nizinną co-

dziennością powiększały depresję. Jedynym lekarstwem 

zdawał się być kolejny wyjazd w góry. I to jak najszybszy, 

czyli w pierwszym możliwym terminie. A takim była jak 

zwykle sobota. Prognozy z początku tygodnia przewidywa-

ły, że będzie ona pochmurna i mroźna. Z upływem czasu, 

prognozowane zachmurzenie ulegało systematycznemu 

zmniejszeniu. Kosztem temperatury. Ta bowiem z dnia na 

dzień była coraz niższa. Taka zamiana specjalnie nas nie 

martwiła, powiem więcej byliśmy z niej bardzo zadowole-

ni. I tak w bardzo mroźny, sobotni poranek ruszyliśmy 

z Tarnowa, by rozpocząć kolejny odcinek gorczańskiego 

serialu. Tym razem bowiem zapragnęliśmy odwiedzić re-

jony Kudłonia. Z uwagi na krótki dzień, w celu przyspie-

szenia wyjazdu zmieniliśmy nieco tradycyjny układ przy-

stanków. Resztę zrobiła temperatura, więc błyskawicznie 

opuściliśmy granice miasta. Zamarznięte szyby busa stop-

niowo rozmarzały, ukazując nam widok na zamgloną 

i zmrożoną Dolinę Dunajca. Słońce było chwilowo niedo-

stępne. Wraz z Bogusiem wsiadającym w Roztoce, wtar-

gnęła do środka kolejna fala mroźnego powietrza. Z każdą 

chwilą robiło się nam jednak cieplej. Może to wpływ emo-

cji, rosnących wraz ze zbliżaniem się do upragnionego 

celu, a może skutek rozgrzewania się wspaniałym produk-

tem "Szwagrów". Na tą szczególną okoliczność (okres ra-

dosnego oczekiwania) Wisior wraz z Dejwem stworzyli 

bowiem wybornego grzańca, który u naszych zachodnich 

sąsiadów nosi nazwę Glühwein i tradycyjnie degustowany 

bywa w okresie adwentowo - bożonarodzeniowym. Czyż-

by w naszym oddziale pojawiła się jakaś zakamuflowana 

opcja niemiecka? Nie! Z całą pewnością dobre wzorce 

należy jednak naśladować… Niebieski termos-weteran, 

pamiętający bez wątpienia czasy, kiedy byliśmy dziesiątą 

potęgą gospodarczą świata, wydawał się nie mieć dna. 

Niektórzy zresztą, by nie narazić się przy wysiadaniu na 

szok termiczny, usiłowali obniżyć nieco swoją temperaturę 

płynami bardziej chłodnymi. Tymczasem na zewnątrz mgła 

rzedła z każdym kilometrem. Błękitne niebo, zieleń świer-

ków i oślepiający blask śniegu na polach i łąkach. Chcieli-

byśmy już rozpocząć "zajęcia terenowe". Mijamy Szczawę 

i Kamienicę. Ostatni podjazd i meldujemy się na Przełęczy 

Przysłop. Z tego miejsca - granicy między Beskidem Wy-

spowym, a Gorcami, rozpoczniemy naszą wycieczkę. Naj-

pierw poprowadzi nas żółty szlak. W pewnym sensie to 

"nasz" szlak. Przecież wyznakowali go w 1925 roku nasi 

poprzednicy - członkowie tarnowskiego oddziału PTT na 

czele z jego ówczesnym prezesem księdzem Walentym 

Gadowskim. To wspaniały, widokowy szlak prowadzący 

z Tymbarku do Nowego Targu. Tydzień temu wędrowali-

śmy jego końcowym fragmentem. Teraz pokonamy kolej-

ną część.  

fot. Przemysław Klesiewicz 

Ruszamy dziarsko, wszak mróz zelżał tylko nieznacznie. 

Pierwszy króciutki fragment idziemy drogą prowadzącą do 

Mszany Dolnej. Po chwili skręcamy w lewo i rozpoczynamy 

podejście. W miarę zdobywania wysokości, panoramy 

stają się coraz szersze, a nasza radość coraz większa. Roz-

grzane mięśnie pracują jak silniki w bolidach F1. Mijamy 

górną stację wyciągu narciarskiego. Na stoku całą mocą 

pracują armatki. Naturalny śnieg póki co przykrył ścieżkę 

kilkunastocentymetrową warstwą. Ten jego rodzaj fa-

chowcy nazywają "świeżym puchem". Doskonale nadaje 
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się on do wędrowania, gdyż nie tylko nie powoduje dodat-

kowego zmęczenia, a nawet amortyzuje skutki marszu. 

Szybko docieramy do malowniczej polany zwanej Jawo-

rzynką. Na północy, prawie na "wyciągnięcie ręki" szczyty 

Beskidu Wyspowego. Jest Modyń i Mogielica, Myszyca, 

Jasień i Ćwilin. Widać też gorczańskie wzniesienia: Wielki 

Wierch, Kiczorę Kamienicką i Gorc. Chwilka przerwy, aro-

mat kolejnych porcji glühweinu, kostki gorzkiej czekolady 

i dalej w las. Lekkie obniżenie i kolejna polana. To Podska-

ły. Długa, zasypana śniegiem, ze starymi pasterskimi szała-

sami. Piękna wiosną, kiedy pokrywają ją całe łany kroku-

sów i przebiśniegów, ale równie (a może nawet bardziej) 

urocza pod zimową pierzynką. I kolejna porcja widoków. 

Widać już następną polanę (Adamówka) oraz grzbiet Ku-

dłonia. Znowu podejście przez las. Miarowy, równy krok. 

Nie dudni, bo tłumiony jest skutecznie przez coraz większą 

warstwę śniegu. I już Adamówka. Teraz ostro pod górę. 

Bajkowa, zimowa leśna sceneria. Świerki pokryte białymi 

puchowymi czapeczkami. Kilka minut i wychodzimy na 

Gorc Troszacki. Polana szczytowa zalana słońcem. Na 

wprost nasz wzrok przyciąga łańcuch Tatr. Bliżej duża, 

charakterystyczna polana. To Jaworzyna Kamienicka. Śnieg 

sprawia, że Bulandową Kapliczkę może wyszukać jedynie 

wyjątkowo sprawne oko. W ubiegłą sobotę widzieliśmy ją 

doskonale. Ba mogliśmy nawet jej dotknąć. Ale gorczań-

skie panoramy były wtedy całkowicie niedostępne. Teraz 

po prawej stronie, całkiem już blisko wznosi się zalesiony 

szczyt Kudłonia. 

fot. Bernadeta Knapik 

Zanim rozpoczniemy kilkuminutowy atak szczytowy, orga-

nizujemy przerwę. Ostatnie podejście rozciągnęło nieco 

nasz peleton. Musimy na nowo zewrzeć szeregi. Część 

osób pragnie uzupełnić utracone kalorie. Wkrótce jednak 

podążamy w kierunku Kudłonia. Między kikutami ze-

schniętych, połamanych drzew dostrzegamy Królową Be-

skidów. Natychmiast pojawia się pomysł zimowego wej-

ścia na jej wierzchołek. Całkiem dobry pomysł. Teraz mi-

jamy szczyt Kudłonia i po chwili wystawiamy swoje twarze 

do słońca na polanie Pustak. Zegarki wskazują dwunastą. 

 
fot. Przemysław Klesiewicz 

 Miłośnicy fotografii mają tutaj kolejne "pięć  minut" dla 

siebie. Reszta próbuje utrwalić te "okoliczności przyrody" 

na swoich osobistych "twardych dyskach". Widać czoło 

Turbacza, Długą Halę i samo schronisko. Ach dlaczego 

tydzień temu nie było takiej pogody? Gdyby nie śnieg, 

moglibyśmy nawet urządzić "górską sjestę". To przecież 

apogeum naszej wyprawy. Lekko rozleniwieni, po pół go-

dzinie zbieramy się do odwrotu. Jeszcze raz podchodzimy 

na szczyt Kudłonia. Rodzinne zdjęcie pod krzyżem 

i zaczynamy zejście w stronę Lubomierza. Po chwili staje-

my na polanie, której nazwę nadał sam szczyt. Rozległa 

panorama zatrzymuje nas na chwilę. Luboń Wielki, Szcze-

bel, Lubogoszcz, Ostra, Ogorzała, Ćwilin, Śnieżnica… Pada-

ją nazwy kolejnych szczytów. Widać, że towarzystwo nie 

pierwszy raz w tych okolicach… Kolejnych kilka minut 

i kłaniamy się samemu Kudłońskiemu Bacy. Nie mamy 

szczęścia. Dukaty, które ukrył tu kiedyś zbójnik zwany Siar-

ką czekają więc nadal na swojego odkrywcę. W zamian za 

to mamy kolejny raz doskonały widok na Babią Górę. Na-

sza ścieżka raz wiedzie lasem, raz prowadzi przez polany. 

Wreszcie na dobre opuszczamy las i wędrujemy grzbietem 

przez rozległe pola. W dole widać już zabudowania Lubo-

mierza. Wśród nich wieża drewnianego kościółka. Jest dla 

nas jak latarnia morska. Gdzieś w jej pobliżu "zacumował" 

nasz busik. Jeszcze tylko forsowanie zamarzniętego poto-

ku Rosocha i jesteśmy idealnie na "ścieżce i kursie". Nie 

musimy odchodzić na drugi krąg. Warunki do lądowania są 

doskonałe. Punktualnie o czternastej trzydzieści zatrzasku-

jemy drzwi busa. Do pracy powraca (wypoczęty jak zwy-

kle) pan Janusz, a my zajmujemy się… I tak do samego 

Tarnowa. 

Janusz Foszcz 
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Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym 

 
Stanisław Gałek, 
urodził się w Mokrzyskach w 1876 r. Malarz, rzeźbiarz 

i projektant kilimów. Największe uznanie zyskał jako twór-

ca zakopiańskich pejzaży. Edukację artystyczną rozpoczął 

w latach 1891-1895 na Wydziale Rzeźby w zakopiańskiej 

Szkole Przemysłu Drzewnego. W latach 1896-1899 był tam 

asystentem i uczył rysunku. W latach 1899-1900 studiował 

w krakowskiej ASP pod kierunkiem Jacka Malczewskiego 

i Jana Stanisławskiego. Później kontynuował naukę w Mo-

nachium i w Paryżu. W okresie 1912-1916 nauczał w Szko-

le Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Kołomyi, a w la-

tach 1916-1931 w szkole w Zakopanem. Zafascynowany ta-

trzańskimi krajobrazami artysta związał swoje życie z Za-

kopanem, w którym mieszkał, malował, rzeźbił oraz działał 

na rzecz rozwoju sztuki podhalańskiej. Stanisław Gałek 

wystawiał swoje prace regularnie już od 1900 roku. Pejza-

że tatrzańskie jego autorstwa pojawiały się głównie na 

wystawach krajowych, lecz były znane również zagranicz-

nej publiczności – szczególnie krytykom z Wiednia, Berlina 

i Budapesztu. Był członkiem towarzystwa „Sztuka Pod-

halańska” i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Stani-

sław Gałek zmarł w 1961 roku w Zakopanem. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Urodził się w 1865 roku w Ludźmierzu na Podhalu. Polski 
poeta, nowelista, powieściopisarz i dramaturg. W swoim 
życiu odbył wiele wycieczek w Tatry, które stały się inspi-
racją w jego twórczości. Po ukończeniu gimnazjum rozpo-
czął studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Pracował jako dziennikarz – współredagował 
„Kuriera Polskiego”. Wyjechał do Warszawy, a potem do 
Heidelbergu, gdzie kontynuował studia. Po powrocie do 
kraju mieszkał w Krakowie i Zakopanem. Był znakomitym 
taternikiem. Należał do grona członków Towarzystwa Ta-
trzańskiego. Zmarł w 1940 roku. 

„Ciche, mistyczne Tatry” 

Ciche, mistyczne Tatry, owe wieczne głusze  
zimowych, śnieżnych pustyń, owe zapadliska  

niedostępne wśród złomów, gdzie jeden się wciska  
mrok i gdzie wicher końcem swych skrzydeł uderza  

z głuchym jękiem, jak końskie na polu kopyto,  
uderzające w zbroję martwego rycerza:  

ty, pustko, w siebie wołasz błędną ludzką duszę...  
 

Ty, pustko nieskalana, kędy myśl człowieka  
w dumną, zimną samotność wolno się odwleka,  

jak lew ranny w pieczarę zapadłą i skrytą;  
ty, pustko nieskalana, gdzie się dusza rzuca  

zmęczona i ponura, by z krwi ochłodzić płuca,  
oczy myć z kurzu, ręce ogartywać z błota...  

 
O Tatry! Jakże drogą jest wasza martwota!  
ten chram, kędy ofiarę niezmiernemu Bogu  

odprawia wiatr u skały lodowej ołtarza,  
a tej mszy słucha turni zwieszonych milczący  

tłum i białego lasu przepastna ciemnota  
i kędyś uczepiony na szczytowym rogu  

blask wschodzącego słońca, co lody rozżarza,  
na kształt lampy ofiarnej, u stropu wiszącej...  

 
A kiedy się gwiazdami zaświecą przestrzenie  

wiekuistego nieba i nieprzeniknione  
zejdzie na ziemię nocy zimowej milczenie:  
wówczas mi się wydaje, że już lat tysiące  
ubiegły, że już życie dawno pogrzebione  

i że jest to dusz ludzkich, dawno nie pamiętnych  
dusz do szału zuchwałych, do szaleństwa smętnych,  

uroczysko grobowe, senne i milczące. 
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NIEZWYKŁE MIEJSCA 

BAHA’I HOUSE OF WORSHIP 

 

Świątynia wielowyznaniowa Baha’i w Chicago. Usytuowana 

w pobliżu jeziora Michigan, budowla, którą zaprojektował 

kanadyjski architekt Louis Bourgeois. Świątynia ma kształt 

dzwonu o wysokości 58 metrów. Na filarach umieszczono 

symbole wszystkich religii, symbolizując ich jedność. Bahaizm 

to religia monoteistyczna, której twórcą był Bahaullah, któ-

rego imię oznacza „Chwała Boża”. Wnętrze świątyni cechuje 

brak wystroju, co sprzyja modlitwie i medytacji. Zwiedzanie 

odbywa się w ciszy i należytym szacunku do miejsca i obec-

nym w modlitwie. Napis „O Chwała Najświętszemu” – ma 

oznaczać, że wszyscy modlą się do tego samego Boga, różnie 

nazywanego w każdej z religii. Dom modlitwy odzwierciedla 

różnorodność społeczeństwa amerykańskiego. Wielowyzna-

niowość i pragnienie szacunku względem swoich kultur. 

Ogród otaczający budowle, również nawiązuje do spotkań, 

wyciszenia i obcowania z przyrodą, której Twórcą jest sam 

Bóg.  Turyści licznie odwiedzają świątynie, do której podczas 

budowy dodano kruszec, który odbija światło. A zewnętrzna 

cześć zdobiona jest koronkowym ornamentem. W podzie-

miach świątyni znajduje się księgarnia, sklepik z pamiątkami, 

informacja turystyczna i wyświetlane są filmy. Wstęp jest 

bezpłatny. Dom Modlitwy jest dziewięciokątem zwieńczonym 

kopułą. Symbolizuje to jedność dziewięciu religii światowych 

i ich otwartość na wszystkich ludzi, niezależnie od ich religij-

nych przekonań, rasy, narodowości, wieku czy zawodu. Dom 

Modlitwy jest miejscem dla duchowego spotkania całej ludz-

kości. 
Z ulotki „WIARA BAHA’I” pytania i odpowiedzi: 

„Wszystkie narody powinny zjednoczyć się w wierze i wszyscy 

ludzie powinni stać się braćmi, że więzy jedności pomiędzy 

ludźmi powinny zostać wzmocnione, że różnorodność religii 

powinna zniknąć, a rozróżnienie ras zostać zniesione… stanie 

się tak, że bezowocne spory, rujnujące wojny odejdą i nadej-

dzie Największy Pokój.” Miejsce ciekawe i warte by je zwie-

dzić, jednak doktryny i wierzenia dla katolików pozostają 

zagrożeniem. Redaktor religijny Tom Harpur pisze:  

"Mieszanina tego co najlepsze ze wszystkich religii" to okre-

ślenie wysoce mylące, prawdopodobnie w sposób zamierzo-

ny, ponieważ implikuje ono, że Jedyny Prawdziwy Kościół, 

założony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Prawdziwego 

Mesjasza, przepowiedzianego w starotestamentowym judai-

zmie, może być jakoś "ulepszony" przez dodanie kawałków 

fałszywych religii ludzkiego wyrobu, aż stanie się oczywiście 

zupełnie nie do poznania, co jest bez wątpienia całym celem 

tego doświadczenia. Synkretyzm określany był również jako 

"religia wszystkich religii" i jest znany pod takimi nazwami jak 

"szerszy ekumenizm", "większy ekumenizm" i "duchowość 

globalna" 

 

Kinga Buras 
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                  PPOOZZAA  SSZZLLAAKKIIEEMM  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Magia Norwegii 
Zabieram Was dzisiaj w podróż do krainy fiordów i otaczających zewsząd ją gór. 

Bergen – brama krainy fiordów. Miasto, do którego 

turyści zabierają płaszcze przeciwdeszczowe i paraso-

le. Warto zaopatrzyć się również w aparat fotogra-

ficzny, a w portfelu mieć sporą ilość koron, gdyż 

Norwegia jest jednym z najdroższych państw eu-

ropejskich. Dla miłośników owoców morza, miejsce 

wprost wymarzone, a słynny norweski łosoś podbija 

serca nie tylko turystów. Podróżując samochodem, 

warto zabrać wędkę. Świeże ryby prosto z fiordu są 

doskonałą i tanią ucztą, również modną wśród za-

mieszkujących na stałe Polaków.  Ciekawostką są tutaj 

wszędobylskie trolle. Stworzenia brzydkie i złośliwe, 

znane dzieciom z literatury i legend. Zamieszkiwały 

dawniej miejsca niedostępne, daleko w górach i la-

sach. Obecnie mam wrażenie, ludzie zaprzyjaźnili się 

z psotnikami i pozwolili im zamieszkać w miastach 

i sklepach z pamiątkami ku uciesze turystów. 
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Brygeen – dzielnica Bergen położona nad zatoką, wpisana 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W dawnych 

kupieckich domach mieszczą się obecnie restauracje, gale-

rie i sklepy z pamiątkami. Drewniane, ściśle ze sobą złą-

czone budynki, nie raz trawione były przez pożary. 

Spacerując tym wybrzeżem, z pewnością wiatr doniesie 

zapachy ryb i specjałów morza z jednego z najbardziej 

znanych targów rybnych Bergen zwany Torget. Tuż obok, 

cumują ogromne statki i mniejsze łodzie z turystami przy-

bywających z całego świata głównie drogą morską. Dosko-

nałą okazją do podziwiania miasta jest wycieczka kolejką 

linową na szczyt góry Fløien. Dla wytrwałych jest dostępna  

dobrze  oznaczona  trasa  piesza. (320m. n.p.m.) 

Kolejną atrakcją, na którą czekałam cały dzień było Akwa-

rium na krańcu półwyspu Nordnes. W labiryncie dróg omi-

jając pająki i węże, dotarłam do królestwa różnobarwnych 

ryb, pogrążonego we śnie krokodyla i wielu innych 

stworzeń wprost  z morskich głębin. Przy wyjściu poże-

gnały mnie pingwiny swoim radosnym wodnym tańcem, 

który uwieczniłam kamerą w aparacie komórkowym 

i  odtwarzam do znudzenia przyjaciołom. Spacer 

kontynuowałam wąskimi uliczkami prowadzącymi do cen-

trum. Blisko centrum znajduje się kościół św. Pawła, 

w którym o 15.00 i 19.30 odprawiane są przez księdza 

z diecezji tarnowskiej niedzielne Msze Święte w języku 

polskim. Tuż obok jest  restauracja,  w której serwu-

ją bardzo dobre i ogromne porcje. Niestety równie drogie. 

Zachwycającym widokiem są domy na zboczu gór, nocą 

pięknie oświetlone ,  a za dnia kąpane  w promie-

niach słońca czy deszczu. Norwegowie nie mają zasłon 

i firanek w oknach, dlatego wścibscy turyści jak ja, zagląda-

ją w życie potomków Wikingów. Na parapetach świecą się 

lampy i świeczki, a zamiast firan wiszą korale czy kryształy, 

tworząc niepowtarzalny, romantyczny nastrój. 

Norweskie miasta nocą wyglądają bajkowo. Dawniej  

rybacy wypływali  w morza , a żony  w oczekiwaniu 

na swych mężów zapalały świece w oknach. Tak głoszą 

legendy – a dziś, oświetlają ciemności zimową porą i po-

prawiają nastrój domownikom. Kiedy podróżuje się samo-

chodem, pokonując znaczne odległości między miastami, 

w tak surowym klimacie, drogami wijącymi się niebez-

piecznie między górami i fiordami, widok zapalonych świa-

teł i świec sprawia wrażenie, że ten krajobraz staje się 

mniej groźny i niedostępny.  W naszych Tatrach chodzi 

się pieszo, a po norweskich górach wiodą drogi i nie są to 

łatwe trasy dla kierowcy z zielonym listkiem. Gdy droga się 

kończy i zaczyna fiord, musimy oczekiwać na prom, który 

przeprawi nas na drugą stronę, trzeba pamiętać, że promy 

pływają w różne strony i od każdej osoby w samochodzie 

jest pobierana opłata. Kubek kawy i ciastko na promie 

w połączeniu z widokiem jest rekompensatą poniesionych 

kosztów. Droga prowadzi często przez góry jak również 

tunele, wykute w skałach są oświetlone i dobrze oznako-

wane, na wjeździe widnieje znak z odległością jaką poko-

namy w tunelu. Na trasie z Bergen do Lærdal wjeżdżamy 

do tunelu, który ma 26 km długości. Podczas jazdy naszym 

zmęczonym oczom dwa razy ukaże się niebieskie światło, 

celowo umieszczone dla naszego samopoczucia. 
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Førde, Sogn og Fjordane  

Podróż kontynuujemy do miasta, które jak nasz Tarnów 

ma swoją górę św. Marcina z przekaźnikiem- górę Hafstad, 

na szczyt której prowadzi szeroka droga z kamieni. Miasto 

otoczone górami i wcinającym się w ląd fiordem, przy 

którym pracownicy portowi co dzień pracują przy budowie 

nowych statków. Jedno z tych miejsc, do których powraca 

się w wspomnieniach i marzy by tam znów rozpako-

wać walizkę na dłużej.  W  n i e d z i e l n y c h  M s z a c h  

ś w .  w  B e d e h u s  w centrum miasta, spotkałam Pola-

ków mieszkających na stałe w Norwegii i tych, którzy przy-

byli w poszukiwaniu pracy. Ksiądz z diecezji tarnowskiej 

odprawia w języku polskim, jak również w kilku innych 

Mszę św. a spotkać go można w różnych częściach Sogn og 

Fjordane, gdyż dojeżdża do chrześcijan mieszkających 

w odległych terenach. Po każdej Mszy św. jest zwyczaj 

spotkań z przygotowanym poczęstunkiem. W miłej atmos-

ferze można spędzić niedzielne przedpołudnie. Z Polski 

przybyli tutaj ludzie dobrze wykształceni, zajmujący często 

stanowiska, lekarze specjaliści, wykładowcy z uczelni, 

również pracownicy fizyczni, którzy polepszają byt swych 

rodzin z dala od ojczyzny. Spacer po mieście jak każda 

kobieta, zaczęłam od sklepów, zachwyciły mnie wystawy 

z narodowymi strojami, z ozdobami do wnętrza domu 

i ogrodu. Najpiękniej jest w okresie Świąt Bożego Naro-

dzenia, Norwegowie gustownie ozdabiają domy, a w skle-

pach - Julehuset można zaopatrzyć się w ozdoby świątecz-

ne cały rok. Warto wybrać się za miasto do SUNNFJORD 

MUSEUM, oddalonym o kilkanaście kilometrów od miasta, 

gdzie w skansenie można się przekonać jak surowe i trud-

ne było życie, zanim nastały lata świetności i dobrobytu. 

Za szkołą rolniczą znajduję się wodospad, który zachwyca 

o każdej porze roku. Zapierających dech w piersiach wido-

ków jest niezliczona ilość. Norwegowie dostali prezent od 

Matki Natury i potrafią go szanować. Równocześnie są 

pełni respektu, nie raz przyroda pokazała swoją potęgę. 

Historia małej miejscowości Loen, w której dwukrotnie 

ogromne odłamki skał wpadły do fiordu zatapiając wioskę, 

pokazuje jak surowe panują tutaj warunki. Drogę z Førde 

do Loen zapamiętam do końca życia. Wspinając się samo-

chodem w zimie, po lodzie, wąską drogą w górę, która 

wije się i zakręca pod każdym dostępnym kątem, można 

mieć wrażenie, że widok, co prawda niebotyczny, będzie 

ostatnim widokiem, który przyszło mi oglądać. Szczęście, 

które towarzyszyło mi zwiedzając zakątki pięknej i cichej 

miejscowości, w której dwie kamienne tablice upamiętnia-

ją dwa bolesne ciosy w serca Norwegów, nie trwało długo, 

otóż informacja, że jedyną możliwą drogą powrotną jest ta 

sama, która nas tu przywiodła, zabrała radość zwiedzania. 

Statek przycumowany z turystami bodaj niemieckimi już 

dawno odpłynął i zostało mi już tylko liczyć na umiejętno-

ści kierowcy, co prawda, w które nigdy nie wątpiłam. 

Panuje stereotyp, że Norwegowie są narodem chłodnym 

w kontaktach. Jednak przy bliższym poznaniu, wymagają-

cym czasu, okazują się być serdeczni i gościnni. Pomimo, 

że są najbogatszym narodem w świecie, dzięki wydobyciu 

ropy naftowej i gazu, rybołówstwu czy zagospodarowaniu 

rzek napędzających elektrownie, nie afiszują się swoim 

bogactwem. Może przeszłość, która wyrosła z biedy, cięż-

kiej pracy i surowego klimatu, ukształtowała twarde cha-

raktery Norwegów. Jak mawiała premier rządu Gro Har-

lem Brundtland „Najlepsze w Norwegii jest to… co norwe-

skie”. 

17 Maja - Kolejny dzień mojego pobytu w Førde, zaczął się 

leniwym porankiem. Z kubkiem kawy w ręku na tarasie 

śledziłam przygotowania do święta narodowego. Norwe-

gowie tłumnie wychodzą na ulice, ubrani w regionalne 

stroje. 17 maja świętują rocznicę przyjęcia przez Norwegię 

konstytucji w 1814 roku. Na moście telewizja rozkładała 

sprzęt, a dalej w parku ekipa pracowników wznosiła scenę, 

na której całą noc występowały zaproszone zespoły. „Noc” 

nie jest trafnym określeniem, gdyż w tym czasie, całą 

dobę można przyznać, że panuje dzień.  Podczas pa-
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rady ulicami miast, biorą udział wszyscy mieszkańcy, dzieci 

dołączają do grup rówieśników z przedszkoli i szkół. Mło-

dzież maturalna ma swój ciekawy zwyczaj. Ubrani w stroje 

z napisami NORVAY i gwizdkami, siedząc „w” lub „na” 

samochodach przejeżdża tuż za paradą pozdrawiając 

i wiwatując. Przez ostatni tydzień, poprzedzający święto, 

dozwolone jest, by młodzież maturalna, odpoczywając od 

wyczerpującej nauki, mogła wyrządzać różne psikusy. Otóż 

jednym z pomysłów dorastającej młodzieży, było zatrzy-

manie całego ruchu samochodowego i turlanie się przez 

przejście dla pieszych co do ostatniego turlającego się na 

drugą stronę. Zaskakujące jest, że nikt z Norwegów nie 

wyszedł z pojazdu, ani nie zatrąbił na rozbawioną mło-

dzież. Wszyscy cierpliwie czekali, aż maturzyści dokończą 

swojego dzieła. Z rozpoznaniem młodzieży maturalnej nie 

ma problemów, gdyż noszą wszyscy jednakowe „wojenne 

barwy” cały długi tydzień. Tak, uprzedzę pytanie - te same. 

Polacy, którzy na stałe związali swoją przyszłość z nową 

ojczyzną, dumnie paradują w norweskich strojach, jednak 

nie wszyscy wieszają norweskie flagi w swoich domach, 

porównując z pochodami 1-majowymi, w czasach, które 

już tylko historia oceni. Pokłonić się jednak należy, przed 

dumą Norwegów do swojego kraju, kochają swoją flagę, 

dumnie nosząc ją na kurtkach czy polarach. Młodzież nie 

niszczy mienia wspólnego, wychowana w poszanowaniu 

dla przyrody i pracy ludzkiej. Dużo debatuje się jednak 

o bezstresowym wychowaniu, Polacy nie są przyzwyczaje-

ni do braku karalności swoich pociech, jednak rząd surowo 

kara rodziców, którzy wg prawa „krzywdzą swoje dzieci”. 

Różnice kulturowe czy systemy edukacji, są wyzwaniem 

dla emigrantów, a pieniądze nie zastąpią mądrego 

wychowania kolejnego pokolenia. 

Renifery - Spotkania z reniferami, łosiami i kozami, które 

spacerują po drogach, są częstym widokiem. Dla turysty 

jest to dodatkowa atrakcja, a dla mieszkańców spore 

utrudnienie w komunikacji. 

Odwiedzając Norwegię w różnych porach roku, co raz 

zaskakuje mnie i odkrywa przede mną nowe tajemnice. 

Jest to kraj dla wędrowców spragnionych ciszy i spotkań 

z przyrodą. Prawo pisane Allemannsretten (po rocznym 

kursie języka norweskiego, do dziś nie znam poprawnej 

wymowy) mówi, o dostępie do natury i prawie korzystania 

z dobrodziejstw dla wszystkich, z zastrzeżeniem poszano-

wania dla przyrody, jak również dla mieszkańców i właści-

cieli części terenów. Dla miłośników gór, Norwegia stano-

wi nie lada wyzwanie, kraj na którym w 70% powierzchni 

to góry, zachęca do wędrówek i uprawiania turystyki 

wspinaczkowej. Dużym powodzeniem cieszą się narty 

biegowe, trasy są przygotowane i skutecznie zachęcają 

amatorów białego szaleństwa. Sport jest modną i ważną 

częścią społeczności norweskiej. Bez względu na panujące 

warunki atmosferyczne, wytrwale trenują wieczorami po 

pracy biegi czy spacery równie modne już u nas z kijkami. 

Warto zaglądnąć w przewodnik i wybrać się w słynne 

i ciekawe miejsca. Warto też, znaleźć swój skrawek ziemi, 

do którego będzie się powracać nawet w wspomnieniach. 

Zjechać z wyznaczonych tras do miejsc bajkowych, o któ-

rych nie sposób jest opowiedzieć. Na stronach interneto-

wych są dostępne podstawowe informacje, jak również 

imprezy czy festiwale licznie organizowane i tłumnie ob-

chodzone. A nade wszystko, po prostu się zachwycić. Do 

dziś wielu Polaków mieszkających w Norwegii pyta mnie, 

czy dalej kraj robi wrażenie, jak za pierwszym razem, zaw-

sze odpowiadam – takie już nie, coraz większe. 

Dziękuję mojemu bratu Dariuszowi, który odkrył przede 

mną tajemnice Norwegii i zabiera do magicznych miejsc 

kraju Wikingów. 

Kinga Buras 
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