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Szlakiem

Kwar talnik Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach

Pomimo wiosennej
aury, zachęcamy
do lektury
zimowego, tak
zimowego
biuletynu!
Mamy nadzieję,
że zima jeszcze
do nas zawita
i da nam możliwość
korzystania
z jej uroków
w górach.
Dlatego
zapraszamy
na wycieczki
w Beskidy:
pieszo, na nartach
i na rakietach.
Na Podhale
by zachwycić się
jego urokiem
i do kopalni,
170 i 320 m
pod ziemię,
by poczuć się
troszkę jak górnik.
Redakcja
biuletynu

W numerze m.in.:

Kotarz

czytaj na str. 6-7

Podhale, hej!

czytaj na str. 11-14

Trochę lata w środku zimy,
czyli wyprawa na Krawculę
czytaj na str. 15-17

Wspomnienie
Śp. Kolega Wiesław WICHER
Jeszcze nie otrząsnęliśmy się po śmierci Kol.
Tytusa Szlompka, a tu
przed Świętami Bożego
Narodzenia 2013 r. kolejna informacja o odejściu wielce zasłużonego Kolegi, jakim był śp.
Wiesław Wicher. Był,
przede wszystkim, wieloletnim aktywnym działaczem Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza, ale także uczestniczył w pracach
różnych agend Zarządu Okręgu (późniejszego ZW)
PTTK w Katowicach i ZG PTTK.
Wprawdzie postępująca choroba wyłączyła Go już
wiele lat temu z aktywności przewodnickiej i działalności organizacyjnej, ale nadal żył problemami
Towarzystwa, Oddziału i Koła.
A żył tymi problemami od 1958 roku, kiedy to wstąpił
do PTTK, stając się aktywnym jego członkiem. Gdy
w 1963 roku uzyskał patent przewodnika beskidzkiego stał się jednym z bardziej widocznych członków
Koła Przewodników Beskidzkich. Już w 1966 r. został członkiem Zarządu Koła. Aktywność, wykazywane inicjatywy i skuteczność w działaniu spowodowały, że w 1977 r. został wybrany Prezesem Koła,
a w 1980 r. Wiceprezesem. Pomimo krótkiego „urzędowania” jako prezes (do 1980 r.) zapisał się jednak
w pamięci i historii Koła jako doskonały organizator
pracy. On był inicjatorem organizacji kolejnego kursu
dla nowych przewodników. Przez to stworzył podwaliny pod późniejszą działalność Koła skutkującą
postawieniem Wieży Widokowej na Baraniej Górze,
a następnie stworzeniem „Muzeum Turystyki Gór-
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skiej” na Polanie Przysłop. Równocześnie z działalnością w Kole PB od 1968 r. aktywnie włączał się w
działalność Zarządu Oddziału PTTK i jego agend, pełniąc przez wiele lat, m.in., funkcję szefa oddziałowej
komisji odznaczeń i wyróżnień, a także Oddziałowego
Sądu Koleżeńskiego. W każdym swym działaniu wyróżniał się odpowiedzialnością i dokładnością. Te walory powodowały powołanie Go (w 1972 r.) także do
komisji odznaczeń początkowo Okręgu PTTK, a potem ZW PTTK. W 1985 r. został członkiem Kapituły
Odznaczeń ZG PTTK.
Niestety z biegiem lat zaczęła postępować choroba
utrudniająca, a później uniemożliwiająca działalność
przewodnicką i organizacyjną. Doceniając wkład w
historię Koła z okazji Jubileuszu 60-lecia KPB został
uznany jako Zasłużony Członek KPB. Wcześniej wyróżniony był, m.in.: Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz
Turystyki, Katowicką Odznaką Honorową, Odznaką Zasłużony dla Oddziału.
Nieubłagana choroba przerwała Jego życie. Dołączył
do coraz liczniejszej grupy naszych Koleżanek i Kolegów, którym darowany czas życia skończył się. Zmarł
20 grudnia 2013 r. Pogrzeb odbył się w dniu 27 grudnia na cmentarzu przy parafii Matki Boskiej Bolesnej
w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Nad Jego grobem
pochylił się także sztandar Górnośląskiego Oddziału PTTK oddając Mu ostatni hołd. Odszedł działacz
skromny, z zasadami, nie ubiegający się o zaszczyty.
Za koleżeńskość, pracowitość, odpowiedzialność,
wiedzę i umiejętność jej przekazywania, odwagę
wyrażania niewygodnych dla innych poglądów i
ocen, był ceniony wśród Koleżanek i Kolegów i takim pozostanie w naszej pamięci.
Żegnają Cię Koleżanki i Koledzy z Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza w Katowicach. Bywaj Wiesławie!
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Z drugiej strony gór...

„A tu, wybudujemy sobie basen!”
...Kasprowy bardziej dla ludzi

Nowy minister sportu Andrzej Biernat rzucił hasło budowy
sztucznego stawu na Kasprowym. Ma to dać nowy impuls
dla podniesienia atrakcyjności Tatr, jako obiektu docelowego
podróży, wycieczek i rekreacyjnej aktywności ludzi.
Stanowić ma także ważny argument w grze, jaką Polska
zaczyna toczyć w wyścigu o zimowe igrzyska w 2022 roku.

W

ydaje się, że to wspaniała informacja
dla upowszechniania i podniesienia
walorów naszych dóbr narodowych, jakimi są
Tatry, a w nim Tatrzański Park Narodowy. W
końcu nawet w statucie parku jest zapisana realizacja takich celów jak rekreacja i sport stanowiące interes społeczny, dla którego został
powołany. O to ma dbać dyrekcja parku, a więc
powinno stanowić element jak najbardziej pożądany. W czym więc problem? Dlaczego takie inwestycje jak sztuczny staw, kolejka linowa na Kasprowy, czy choćby nowe drogi stanowią problem w najbliższej okolicy Tatr?
Bój o zachowanie Tatr w niezmienionej
formie toczy się od lat. Zauważał tą potrzebę
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Stanisław Staszic na przełomie XVIII i XIX
wieku. W roku 1868 mamy pierwszy aspekt
ochrony tatr w postaci ustawy na sejmie krajowym we Lwowie „względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom: świstaka i dzikich
kóz”. Dopiero jednak powstanie państwa polskiego dało zaczyn w postaci stworzenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody z jej przewodniczącym prof. Władysławem Szaferem,
orędownikiem powstania parku narodowego
na terenie Tatr. Z taką inicjatywą spotykamy
się także u towarzystw krajoznawczych. Już u
zarania organizacji Towarzystwa Tatrzańskiego w 1873 roku, którego dzisiejsze PTTK jest
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Z drugiej strony gór...
spadkobiercą, jest mowa o ochronie przyrody.
Niestety stoi ona w sprzeczności z jej głównym celem, jakim jest uprzystępnianie gór.
Każde nasze wejście w teren ma bardziej lub
mniej ujemny wpływ na otaczającą przyrodę. Niestety nie da się tego pogodzić. Każdy
nowy szlak, każde nowe schronisko zwiększa antropopresję i stanowi poważny czynnik
zmian w otoczeniu. Zawsze od nas samych
będzie zależeć co ważniejsze. Drogą kompromisu są dziś udostępnione szlaki turystyczne
na terenie rezerwatów i parków.
Wspomniałem o profesorze Władysławie
Szaferze, którego pomnik możemy zobaczyć
w Zawoi Widłach. Dziś mamy monument,
uczymy się o nim, jako o twórcy parków narodowych w Polsce, współtwórcy światowej organizacji ochrony środowiska, czy inicjatora
ochrony i odtworzenia populacji żubra - symbolu polskiej myśli ochrony przyrody. Wielki człowiek. Co on ma do sprawy budowy
zbiornika na Kasprowym? Historia lubi zataczać koła. W latach 30-tych budowa ówczesnej kolejki na Kasprowy była na ustach całej
Polski. Była symbolem, o którym dowiadujemy się, będąc jej klientem w Zakopanym. W
oczach profesora Władysława Szafera, a także wszystkich organizacji turystycznych była
skandalem. Pomimo sprzeciwu, wybudowano ją. Państwowa Rada Ochrony Przyrody z
Władysławem Szaferem na czele podała się
do dymisji.

N

ie tak dawno, bo w roku 2007 przeszliśmy podobny proces dotyczący tejże kolejki na Kasprowy. Remont zakończył się po-
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trójnym zwiększeniem przepustowości, tym
samym zwiększając zagrożenia wpływu masowego odwiedzania w rejonie kolejki i kilku pobliskich schronisk. Kuriozum sprawie
dodawał fakt, że właśnie ministerstwo środowiska (wcześniej gdzieś znikło słowo „ochrony”, co sugeruje nam o charakterze tej instytucji dziś) chcąc bronić tej inwestycji, wskazywało właśnie na realizację celów narodowego parku, jakimi są edukacja, turystyka, rekreacja i sport. Szkoda tylko, że zapomnieli o
nadrzędnym celu wszystkich parków narodowych, jakim jest ochrona przyrody.
Dlaczego kolejka, sztuczny staw, nowe
szlaki, schroniska, drogi są złe, nawet jeśli zachowamy maksimum ostrożności w stosunku do przyrody? Bo zwiększają presję i degradację na ten jeden z najbardziej cennych
skarbów narodowych. Jest jeszcze jeden ważki powód, z którego czerpie turystyka kwalifikowana. Czy to dobrze, że możemy wyjechać
na Kasprowy kolejką i pojeździć na nartach?
W wąskim patrzeniu na zachcianki ludzkie –
tak, bowiem mniej wysiłku musimy w to włożyć, a technologia umożliwi nam jeździć tam
przez pół roku. Jednak gdy spojrzymy szerzej,
czy to dobrze dla naszego zdrowia? W końcu samodzielne pokonanie wysokości wpłynie na nas zdecydowanie korzystniej, a i sama
duma zdobycia szczytu wzrośnie niewspółmiernie. Narty zaś niech znów staną się narzędziem alternatywnego poznawania skarbu
narodowego, jakim są nasze Tatry.

T

ym sposobem osiągniemy zmniejszenie antropopresji, przy zwiększeniu właNaszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Z drugiej strony gór...
snego indywidualnego zadowolenia, czego
wszystkim szczerze życzę. A panu ministrowi proponuję by nie ograniczał się w swoich
zachciankach i gdzieś pod Warszawą wybudował sztuczny Kasprowy. Odejdzie problem
ochrony przyrody w TPN, problem kolei i

dróg dojazdowych, a i wiele nowych miejsc
pracy się znajdzie dla społeczeństwa, a Warszawa będzie też miała swoją olimpiadę w Zakopanem w 2022. Czasu jeszcze trochę zostało. W końcu pokażmy, na co nas stać, co nie?
Tekst Bartłomiej Zatorski, zdjęcia Tomasz Biernat
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Kasprowy Wierch – stacja końcowa kolejki linowej (1959 m n.p.m.).
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Zapraszamy w Beskid Śląski

Kotarz

Beskid Śląski, jest chyba
najczęściej odwiedzaną grupą
górską przez mieszkańców
Śląska i Zagłębia. Większość
turystów, którzy zamieszkują
ten region było na pewno
na Czantorii czy Baraniej
Górze. Jednak istnieje kilka
takich miejsc, które mogą
zaskoczyć nie jednego
doświadczonego turystę...
do takich terenów można
zaliczyć Kotarz i jego okolice.

K

otarz jest ciekawą górą z trzema wierzchołkami, położoną między Brenną a
Szczyrkiem, którą można bardzo łatwo odróżnić od okolicznych gór ze względu na usytuowany na nim charakterystyczny maszt
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Chata „Grabowa”,
pod Grabową (907 m n.p.m.),
na ul. Grabowej...

przekaźnikowy. W okolicy masztu z inicjatywy miejscowego, ewangelickiego pastora powstał tzw. „Ołtarz Europejski”. Jest to
kamienny ołtarz zbudowany z kamieni ze
wszystkich stron naszego kraju i świata. Znajdą się tu kamienie z nowojorskich wież WTC
czy z Cmentarza Orląt Lwowskich, a nawet
kawałki meteorytu oraz ziemia z Czarnobyla.
Wycieczkę na Kotarz zaczniemy w centrum Brennej – jednej z najbardziej znanych
miejscowości wypoczynkowych w regionie.

Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Zapraszamy w Beskid Śląski
W lecie tutejsze łąki i
szczyty zachęcają do
długich spacerów oraz
biwakowania nad rzeką Brennicą, w zimie
natomiast liczne wyciągi przyciągają malowniczymi stokami o
różnym stopniu trudności. Podczas II Wojny Światowej, był to
jeden z największych
punktów ruchu oporu
w Beskidach.
Pierwszym szczytem, który zdobędziemy jest Horzelica (797
m n.p.m.), pod szczytem, której znajdują się niewielkie wychodnie skalne. Dalej
przejdziemy przez Stary Groń (792 m n.p.m.)
oraz Grabową (907 m n.p.m.). Szlak koloru
czerwonego na który wejdziemy nosi imię
Stanisława Huli – zmarłego w 2008 roku,
miejscowego, zasłużonego działacza turystyki. Grzbietem Beskidu Węgierskiego (912 m
n.p.m.), przez Hyrcę (929 m n.p.m.), schodzimy na Przełęcz Karkoszczonka (729 m
n.p.m.), gdzie znajduje się prywatne schronisko „Chata Wuja Toma”. Stąd po krótkim odpoczynku, zależnie od warunków wrócimy do
Brennej-Bukowej lub zejdziemy do Szczyrku-Biłej.
Jest to ciekawa trasa o małym stopniu
trudności, którą można odbyć zarówno zimą
jak i latem. W lecie można pokusić się jeszNaszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

W drodze na Kotarz.

cze o zdobycie pobliskiego Klimczoka. W zimie opisane przejście zajmie zapewne cały
dzień. Podczas wędrówki będą nam towarzyszyć przepiękne widoki na Pasmo Stożka
i Czantorii oraz Pasmo Wiślańskie (Baraniogórskie). Przy dobrej widoczności w oddali
można dojrzeć szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego.
Tekst Sebastian Tomala, zdjęcia Tomasz Biernat

Serdecznie zapraszamy 26.01.14 r.
na wycieczkę na Kotarz
w ramach akcji „Na narty i pieszo”.
Szczegółowy plan na stronie
www.pttk. katowice.pl
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Skarby podziemi

Chodnik na poziomie 320, kopalnia Guido. Autor zdjęcia: Przemasban, Wikipedia.

Kopalnia Guido w Zabrzu

Poziom 170
podszybia poziomu 170 trasa prowadzi
nas w głąb podziemi poprzez wykuty w
litej skale przekop. W klimat XIX-wiecznej
kopalni wprowadzą nas świetnie zachowane
stajnie końskie sprzed przeszło stu lat. Kopalniane chodniki doprowadzą nas do wielkich,
murowanych komór, w których można zapoznać się z problematyką odwadniania podziemnych wyrobisk. Na tym poziomie udało
się pokazać tradycje i kulturę górniczą – możemy obejrzeć ekspozycje górniczych narzę-

Z
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dzi, lamp sprzętu ratunkowego oraz wystawę
geologiczną. Wszystko w doskonale zachowanych korytarzach i komorach górniczych.
Bardzo ciekawa też jest budowa geologiczna
tego miejsca. Warstwy skał z zapisanymi na
nich śladach tektoniki, nacieki, kryształy kalcytu – wszystko to składa się na ten swoisty
rezerwat przyrody nieożywionej, który potęguje niepowtarzalną atmosferę tego podziemnego świata.
Od 31 sierpnia 2009 roku w Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” na poNaszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Skarby podziemi
ziomie 170, funkcjonuje ekspozycja poświęcona Pamięci Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy-Górników, których w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku skierowano do
przymusowej pracy w śląskich kopalniach.
Oficjalnie wobec braku siły roboczej, ówczesny marszałek polski, Konstanty Rokossowski wydał rozkaz, na mocy którego żołnierzy kierowano do kopalń, jednak w praktyce
rozkaz ten dotyczył niewygodnej politycznie
młodzieży w wieku poborowym.
Według licznych źródeł decyzja ta wpłynęła na los nawet 200 000 młodych ludzi, z
czego przeszło 1000 w wyniku ciężkiej pracy pod ziemią straciło życie. Obecnie dzięki aktywnym działaniom członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, możemy zapoznać się z niegdyś ukrywaną historią. Odwiedzając Izbę
Pamięci znajdującą się w podziemiach kopalni Guido, zobaczymy liczne eksponaty
poświęcone tej tematyce. Wśród nich znajdują się m.in.: makieta koszar, mundury, dokumenty, zdjęcia.

kowej kopalni Guido zwiedzając przygotowane dla turysty trasy.
Poziom 320 to drugi, najgłębszy poziom
zabytkowej kopalni, wydrążony na przełomie
XIX i XX wieku, z systemem korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej długości około 2,5 km, oferujący m.in. jedyną w
Europie podwieszaną kolejkę górniczą, udostępnioną do ruchu turystycznego. To długie,

Opis poziomu 170 pochodzi ze strony internetowej Kopalni Guido

Poziom 320
początku była ziemia, potem węgiel kamienny, następnie wieki później powstała kopalnia Guido. Kopalnia to zakład górniczy zajmujący się wydobyciem kopalin użytecznych z podziemnym specyficznym światem wydrążonym w ziemi na różnych poziomach. Podziemne korytarze kopalni wykute w skalach z wieloma maszynami w których zaklęta jest myśl techniczna. To
wszystko zobaczysz na poziomie 320 zabyt-

Na
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Wieża szybowa, szybu „Kolejowy”
ZKWK Guido.
Autor zdjęcia: Krystian Hasterok
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często zabudowane chodniki wydrążone w
pokładzie 620. Od 1967 r. poziom ten był wykorzystywany przez eksperymentalną kopalnię doświadczalną M-300.
Tu poznasz jak rozwinęła się technika
górnicza od końca XIX w do czasów współczesnych. Idąc zaopatrzony w hełm górniczy,
lampę i pochłaniacz zobaczysz ścianę łopatową z drewnianą obudową, poznasz i zobaczysz jak pracuje kombajn chodnikowy zwany Alpiną czy potężny kombajn węglowo
bębnowy KWB. Przejdziesz wzdłuż unikatowego w polskim górnictwie 300 tonowego
zbiornika na surowy węgiel, zobaczysz w ruchu przenośniki taśmowe, poznasz specyfikę
pracy w wyrobisku zabierkowym.
Niezapomnianych emocji dostarczy podróż – zejście wgłąb wyrobiska nachylonego
pod kątem 18 stopni, tzw. upadowa kamienna. Tylko tu poznasz najstarsze i najprostsze
urządzenie transportowe, którym jest drewniany z II poł. XIX w. kołowrót pochylniany
pracujący na zasadzie przeciwwagi. Szczególną atrakcją dla odważnych będzie wejście
do wyrobiska zabierkowego o wysokości nie
przekraczającej jednego metra, w obudowie
indywidualnej stalowo-kotwiowej, gdzie będzie można dotknąć „żyły czarnego węgla”.
Poznasz jak górnicy w prosty sposób zabezpieczali wyrobiska przed wybuchem pyłu węglowego, przechodząc pod zawieszonymi w
chodniku zaporami pyłowo wodnymi.
Część trasy turystycznej na poziomie
320 pokonasz unosząc się kilkadziesiąt cen-
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tymetrów nad ziemią – czeka Cię podróż
prawdziwą górniczą kolejką podwieszaną, uruchomioną w 2012 roku. Przez chwilę poczujesz się jak prawdziwy górnik, jadący na szychcie do ściany wydobywczej,
często oddalonej o całe kilometry od głównego przekopu.
Podczas podróży (wędrówki) po poziomie 320 m dowiesz się co to jest przodek, jak
wygląda chodnik poznasz i zapamiętasz co to
jest spąg, strop i ociosy. Dowiesz się do czego w kopalni służą sejsmometry i sejsmografy. Poziom 320 to prawdziwa kopalnia, którą poczujesz w nogach i zobaczysz w świetle lampy i unoszącego się pyłu. Pamiętając,
że „Górnik to fachman od roboty a nie od pilnowania czy czegoś takiego. Górnik zna się
na robocie wie czym się jom je, jak do niy podejść, co zrobić”
Po zwiedzeniu trasy turystyczne na poziomie 320 można śmiało zacytować i sparafrazować zdanie zapisane w 1798 r. na medalu
wybitym z okazji wizyty króla Wilhelma Fryderyka III i królowej Luizy w Tarnowskich
Górach: „Was Kunst und Fleiss in Zabrze gewann” (co osiągnięto umiejętnością i pracowitością w Zabrzu).
Dariusz Walerjański

Serdecznie zapraszamy 9.02.14 r.
na wycieczkę do kopalni Guido.
Zapewniamy wiele atrakcji!!!
Szczegółowy plan na stronie
www.pttk. katowice.pl
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Zapraszamy na Podhale

Podhale, HEJ!

Podhale – malownicza kraina u podnóża Tatr,
w dorzeczu Dunajca, która kojarzona jest z folklorem
i twórcami ludowymi. To kraina, gdzie natchnienia szukali wielcy
twórcy polskiej nauki i kultury. Dzisiaj stanowi swoistą enklawę
kultury podhalańskiej, będącą głównym czynnikiem napływu
turystów do stolicy polskich Tatr i okolic.

Z

adziwiający jest fakt, że Podhale na
przestrzeni czasów, gdzie dominuje
świat mediów i zróżnicowanej formy reklamy nie zatraciła swej odrębności i przywiązania do wielowiekowej tradycji, obyczajów,
folkloru, sztuki i budownictwa. Ba! Rozwija
się dalej. Na Podhalu wciąż kultywuje się tradycje i obrzędy nie tylko od święta, ale i na
co dzień. Jednak najbardziej widowiskowe są
wydarzenia zw. z kalendarzem liturgicznym,
kiedy to odbywają się pochody, procesje górali czy wędrówki kolędników. Wciąż kultywuje się tradycje, które w innych regionach
Polski już dawno wymarły i mało kto o nich
pamięta. Ciekawym zwyczajem są słynne posiady kobiet, które podczas wspólnego darcia
pierza, śpiewały I oddawały się plotkowaniu,
choć dzisiaj ta forma rozrywki jest już jedynie
„pokazowa” i komercyjna.
Zachwyt budzi oryginalna muzyka góralska, która czasami przybiera formy odbiegające niestety od prawdziwych podhalańskich
dźwięków. Jednak każdy koneser muzyki potrafi odróżnić prawdziwą góralską nutę od
współczesnych, naszpikowanych elektroniką big bitów. Podhalańska muzyka była naNaszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

tchnieniem dla wielu znamienitych muzyków, począwszy od Ignacego Paderewskiego
po Wojciecha Kilara. Co więcej, znane dziś w

Widok z Zębu na Tatry.
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Kościół św. Anny w Zębie.

całej Polsce pieśni „Góralu, czy Ci nie żal”,
czy „Ej idem w las, piórko mi się migoce”
nie są dziełem górali tylko natchnionych Podhalem i Tatrami mieszczan. W świadomości
wszystkich Polaków, oprócz specyficznej i jedynej w swym rodzaju muzyki, pojawia się
świadomość kulinarna. Każdy obywatel naszej ojczyzny wie, że tylko na Podhalu napije się prawdziwej żętycy, czy skosztuje jedynego w swym rodzaju sera owczego, czyli oscypka. W czasach, gdy na Podhalu kwitła
bieda, najczęściej jadano grule, czyli ziemniaki i moskole – placki owsiane. Dzisiaj już niestety nie uraczymy tego rodzaju smakołyków,
aczkolwiek każda gaździno w podhalańskim
domu potrafi przygotować takie rarytasy. Dzisiaj, w restauracjach typowo góralskie specjały można „zasmakować” tylko w nazwie.
Podróżując po Podhalu, nie trudno dostrzec wielobarwną sztukę ludową, która dziś
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kojarzy się przede wszystkim z bogato zdobionymi strojami, wyrobami snycerskimi,
skórzanymi kierpcami i tradycyjnym rękodziełem. W sklepach i na bazarach królują
tandetne twory rękodzieła artystycznego, jednak z oryginałem nie mające nic wspólnego.
Jednak przy odrobinie wysiłku i zaangażowania te prawdziwe góralskie możemy również zakupić. Sztuka góralska, którą dziś podziwiamy związana jest z szeroko pojętą kulturą pasterską. Podstawowym zajęciem juhasów i baców było struganie najrozmaitszych
sprzętów gospodarstwa domowego podczas
samotnych dni na wypasie. Młodzi kawalerowie rywalizowali o dziewczyny poprzez ofiarowanie wystruganych i co raz to piękniejszych grzebieni, łyżek czy przęslic. Tak, takwtedy to trzeba było włożyć dużo wysiłku i
zaangażowania, aby zdobyć ukochaną.
Mówiąc o Podhalu nie możemy zapomnieć o najważniejszej gaździnie: Gaździnie
Podhala, która łagodnie uśmiecha się do nas
z najstarszej osady podhalańskiej – Ludźmierza. Wieś leżąca nad rozlewiskiem Czarnego
Dunajca a założona przez Cystersów w XIII
w. jest ważnym miejscem dla ludności góralskiej i główna siedzibą Związku Podhalan. W
XIX w, miejscowość wspominał Kazimierz
Przerwa – Tetmajer w jednym z opowiadań
zbioru Na Skalnym Podhalu. Dlaczego tak
ważną? Bo w murowanym neogotyckim kościele znajduje się rokokowy ołtarz, a w nim
otoczona czcią drewniana, pochodząca z XV
w. figurka Matki Bożej Ludźmierskiej, zwana Królową lub Gaździną Podhala. Z Ludźmierza przez Czarny Dunajec możemy się
przedostać do kolejnej ważnej miejscowości
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014
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– Chochołowa, która zwana jest enklawą budownictwa drewnianego w Polsce. Jest jedną
z najpiękniejszych wsi Podhala i podobnej z
pewnością nie ma w całym kraju. Jest charakterystyczna, specyficzna, jednorazowa i cudownie pachnąca drewnem. Wieś, która zna
swoją wartość, ale też żyje dniem codziennym, w którym nie ma miejsca, ani na pokaz,
ani nie ma charakteru muzealnego. W tych
drewnianych chałupach żyją zwykli ludzie,
zmagający się z trudami życia, jakże czasem
ciężkiego na Podhalu. Zbudowane są z grubych bali jodłowych w konstrukcji zrębowej,
które właściciele raz w roku na Wielkanoc
szorują, aby zachować ich niepowtarzalny
charakter. Dziś ewenementem budownictwa
drewnianego na Podhalu jest chałupa z Jednej
Jedli, zbudowana – jak sama nazwa wskazuje
– z jednego grubego pnia olbrzymiej jodły. W
jednej z chałup znajduje się dzisiaj Muzeum
Powstania Chochołowskiego, które powstało
dla upamiętnienia zrywu powstańczego miejscowych górali, zorganizowanego w 1846 r.
przeciw Austriakom.
Bogate w rzeźby i budownictwo drewniane są także okoliczne miejscowości jak
Dzianisz i Witów. Z Dzianisza warto podążyć Szlakiem Powstania Chochołowskiego
na Butorowy Wierch i Gubałówkę, skąd możemy zachłysnąć się przepięknym widokiem
na całą rozciągłość Tatr od Hawrania aż po
Raczkową Czubę. Schodząc z Gubałówki zamiast do Zakopanego, możemy nadrobić kilka kroków i dojść do najwyżej położonej wsi
w Polsce – Zębu, a tam odwiedzić drewniany kościół p.w. św. Anny. Będąc w Zębie nie
sposób ominąć Bachledówki, która związana
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

jest z Karolem Wojtyłą będącym częstym gościem tego miejsca poprzez organizację obozów i spotkań grup oazowych. To właśnie tu,
2 tygodnie przed konklawe, na którym został
wybrany Głową Stolicy Piotrowej, brał udział
w rekolekcjach kapłańskich.
Podhale to nie tylko snycerstwo, budownictwo drewniane, folklor, ale także kraina artystów. Na Podhalu roi się od miejsc związanych z wieloma ważnymi dla kultury polskiej
osobistościami i twórcami. Jednym z nich
była Jan Kasprowicz, który na swą twórczość
wybrał Harendę w Zakopanem. Przez ostatnie
trzy lata swojego życia mieszkał w drewnianej willi, uprzednio wybudowanej dla celów
pensjonatu. Dzisiaj możemy tam podziwiać
eksponaty zw. z twórczością i osobą Jana Kasprowicza. Tu tutaj powstało jedno z Jego bardzo ważnych dzieł Księga ubogich, zainspirowana widokiem Tatr z okna domu. Na Harendzie znajduje się mauzoleum Kasprowicza i
jego małżonki zaprojektowane przez Karola
Stryjeńskiego – zasłużonego twórcy Podhala, wieloletniego dyrektora Szkoły Przemysłu
Drzewnego w Zakopanem.

Chałupa w Chochołowie.
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Z Harendy prowadzi żółty szlak na Gubałówkę lub bezpośrednio do Zakopanego i na
Antałówkę. W samej stolicy Podhala nie sposób wymienić istotnych i ważnych budowli,
twórców i osobistości. Aby poznać prawdziwą
kulturę podhalańską, poczuć jej klimat i zrozumieć zadziorność górali trzeba po prostu na jakiś czas tu zamieszkać i wtopić się w atmosferę Zakopanego i pójść jego nurtem. Zapewne
dzisiaj samo Zakopane ma większą liczbę wrogów niż entuzjastów, którzy rychło po przyjeździe do stolicy Tatr szybko przemieszczają się
w góry by uwolnić się od harmidru i kiczowatych Krupówek. Dla wielu Zakopane stanowi przedsionek Tatr, sypialnią przed wysokogórskimi wycieczkami. Niektórzy postrzega-
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ją miasto, jako gigantyczne wesołe miasteczko, gdzie jak karuzela kręci się brudny interes
i szerzy się siedlisko czarnego biznesu. Jednak
dla prawdziwie kochających góry, którzy górami potrafią żyć w dolinach – stanowi ważną
część owej świątyni, jaką stanowią Tatry. Bowiem dzieje Zakopanego wiążą się nie tylko z
nauką i rozrywką, ale przede wszystkim historią polskiej kultury i myśli narodowej.
Tekst i zdjęcia: Dorota Gemander

Serdecznie zapraszamy w marcu
na dwudniową wycieczkę na Podhale.
Szczegółowy plan na stronie
www.pttk. katowice.pl

Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

Zapraszamy w Beskid Żywiecki

Trochę lata w środku zimy,
czyli wyprawa na Krawculę
W słoneczny zimowy poranek rozpoczęliśmy wędrówkę z Glinki
na Krawcowy Wierch. Naszym celem była znajdująca się na hali
pod szczytem Bacówka PTTK, tam mieliśmy zarezerwowany nocleg.

G

linka to niewielka wieś położona w
gminie Ujsoły, przy wschodniej granicy Worka Raczańskiego. Pierwsze wzmianki
o niej pochodzą z końca XVII w., najprawdopodobniej jednak dużo wcześniej założyli ją
osadnicy wołoscy. Nazwa Glinka odnosi się
także do potoku oraz góry, może też oznaczać
potok płynący przez teren o gliniastym podłożu. Kiedyś przez Glinkę prowadził szlak handlowy z Żywiecczyzny na Słowację, do Namestova na Orawie. Po II wojnie światowej
ruch na tej trasie zanikł i Glinka stała się przygraniczną wioską, rzadko odwiedzaną przez
turystów. Ożywienie nastąpiło po otwarciu
przejścia granicznego na przełęczy również o
nazwie Glinka.
Po zaparkowaniu samochodu na podwórzu sympatycznych gospodarzy, odszukaliśmy żółty szlak biegnący w stronę Kubiesówki. Powoli – w śniegu sięgającym za
kostkę – zaczęliśmy podejście. Naszą grupę
tworzyły cztery osoby oraz jamnik – suczka
Kora. Przez pierwszy kilometr wszyscy raźnie pokonywaliśmy metr za metrem naszej
drogi. Nawet piesek biegał i podskakiwał,
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014

dzielnie dając sobie radę. Gdy doszliśmy do
prywatnego schroniska „Kubiesówka”, sytu-

Przekaźnik TV na Kubiesówce (868 m).

Serdecznie zapraszamy 22 lutego
na wycieczkę na Krawców Wierch
w ramach akcji
„Wędrujemy na rakietach”.
Szczegółowy plan na stronie
www.pttk. katowice.pl
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Załadunek...

Tak wygląda radość psia.

acja zmieniła się na gorsze. Kora najwyraźniej zmęczyła się pokonywaniem za wysokiego dla niej śniegu, zmarzła, zaczęła drżeć,
słowem – odmówiła dalszej współpracy. Cóż
było robić? Po przybiciu pamiątkowych pieczątek postanowiliśmy, że dalej trzeba będzie
pieska nieść. Zmarzłego zwierzaka dodatkowo owinęliśmy w czerwony polar ściągnięty
z jednego z uczestników wyprawy. Po półgodzinie Kora już nie drżała, drżały za to ręce
niosących ją na zmianę osób. Przy przekaźniku znajdującym się pod szczytem Kubiesówki zapadła decyzja – wykorzystujemy plecak
i owiniętą w polar Korę wsadzamy do środka.
Pomysł okazał się przedni – piesek był szczęśliwy, a uczestników wycieczki przestały boleć ręce i mogli wreszcie podziwiać przepiękne widoki. Idąc dalej żółtym szlakiem, minęliśmy po lewej stronie szczyt Glinki i po około godzinie doszliśmy do Bacówki na Krawcowym Wierchu.

Po posiłku i zakwaterowaniu w pokoju
wieloosobowym, udaliśmy się na halę Krawculę i sam szczyt. Przy bardzo dobrej widoczności i w świetle zachodzącego słońca mogliśmy zobaczyć rewelacyjną panoramę Worka
Raczańskiego z Muńcułem (1165 m) i Wielką
Rycerzową (1226 m) na pierwszym planie i
grzbietem Wielkiej Raczy (1236 m) w dali. W
tle majaczył zarys Małej Fatry z charakterystycznym Wielkim Rozsutcem (1610 m).
Na środku polany znajduje się drewniany
krzyż i końcowa stacja drogi krzyżowej, biegnącej razem z żółtym szlakiem od kościoła
w Glince.
Po zrobieniu zdjęć wróciliśmy do Bacówki. Wieczorem w sali jadalnej zostało zorganizowane slajdowisko i mogliśmy podziwiać
piękny Tadżykistan i wyniosłe szczyty Pamiru. Była to relacja z letniej wyprawy grupy
przewodników beskidzkich z Gliwic. Widoki i wszechobecne tam słońce dało nam moż-
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liwość oderwania się chociaż na chwilę od
zimy za oknami.
Ranek obudził nas piękną pogodą. Po
śniadaniu rozpoczęliśmy powrót. Kora ponownie znalazła się w plecaku, a my ruszyliśmy w stronę granicy polsko-słowackiej, którą mieliśmy zejść do przełęczy Glinka. Z hali
zobaczyliśmy znaną już panoramę, ale teraz
w blasku porannego słońca i bez jednej chmury na niebie. Widoczność była fantastyczna!
Niebieskim, słowackim szlakiem w ciągu
godziny zeszliśmy w kopnym – sięgającym
powyżej kolan – śniegu na przełęcz. Stamtąd
już drogą dotarliśmy do Glinki, gdzie zakończyliśmy naszą wycieczkę. Zapamiętamy ją,
jako bardzo udaną. Pogoda dopisała, atmosfera górska i gospodarze Bacówki nie zawiedli,
a letnie widoki z odległego Tadżykistanu dały
nam odrobinę lata w środku zimy.

Bacówka na Krawcowym Wierchu została wybudowana w latach 1975-76 i jest typową bacówką turystyki kwalifikowanej PTTK. Pomysłodawcą budowy tych obiektów był nieżyjący już działacz PTTK, Edward Moskała. Głównym
celem powstania bacówek było odejście od turystyki masowej i stworzenie sieci – odległych od
siebie o dzień marszu – niewielkich schronisk górskich, wzniesionych według standardowego projektu. Bacówki miały być przeznaczone dla pieszych turystów indywidualnych. Pierwszy tego
typu obiekt, zwany również od nazwiska pomysłodawcy „moskalówką”, został wybudowany
na terenie Beskidu Żywieckiego, na Hali Rycerzowej. W większości z istniejących do dzisiaj obiektów brakuję może wygód, jakie oferują nowocześniejsze – coraz bardziej przypominające hotele –
schroniska, jednak ciszę, spokój i prawdziwą atmosferę ludzi gór, można znaleźć tylko tutaj.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Biernat

Piękny widok na Małą Fatrę z Karwculi.
Naszym Szlakiem ● Styczeń-Marzec 2014
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Oddział proponuje – Zima 2014
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Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
40-098 Katowice, ul. Rynek 13, tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
www.pttk.katowice.pl, e-mail:pttk@pttk.katowice.pl

18.01.2014 r.
19.01.2014 r.*
17-19.01.2014 r.

25.01.2014 r.
26.01.2014 r.
25-26.01.2014 r.
01.02.2014 r.
02.02.2014 r.
31.01-02.02.2014 r.
08.02.2014 r.
09.02.2014 r.**
08-09.02.2014 r.
15.02.2014 r.
16.02.2014 r.*
15-16.02.2014 r.
22.02.2014 r.

22-23.02.2014 r.
01.03.2014 r.
02.03.2014 r.**
28.02- 02.03.2014 r.
09.03.2014 r.*
08-09.03.2014 r.
15.03.2014 r.
16.03.2014 r.*
14-16.03.2014 r.

Na narty i pieszo: Tatry- Hala Gąsienicowa
N - 77,00 zł U - 73,00 zł
Szlakiem edukacyjnych zagród agroturystycznych
N - 53,00 zł U - 49,00 zł
Kąpieliska Termalne Europy, cz. I Saint Martins Therme
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Dla ciała i ducha: Oravice 
N - 75,00 zł U- 71,00 zł
Na narty i pieszo: Beskid Śląski - Kotarz
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Karnawał
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Na narty i pieszo: Tatry - Dolina Kościeliska
N - 77,00 zł U - 73,00 zł
Z wizytą u księżnej Luizy: Beskid Śląski - Błatnia
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Tropikalna Wyspa
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Wędrujemy na rakietach: Rycerzowa N - 58,00 zł U - 54,00 zł + rakiety 15,0 zł
Skarby podziemi: Zabrze
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Na narty na Słowację: Poprad + baseny termalne  (szczegóły na odrębnej ulotce)
Na narty i pieszo: Wisła Malinka
N - 57,00 zł U - 53,00 zł
Jurajskie spacery zimą... Ogrodzieniec
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Walentynki: Praga muzyczno-literacka 
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Wędrujemy na rakietach: Beskid Żywiecki - Krawców Wierch		
N - 58,00 zł U - 54,00 zł + rakiety 15,0 zł
Łódź - Piotrkowska zimą
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Na narty i pieszo: Tatry - Rusinowa Polana
N - 77,00 zł U - 73,00 zł
Śladami społeczności Żydowskiej cz. I
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Berlin dla kolejarzy i nie tylko…
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Jurajskie spacery zimą… Morsko
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Podhale, hej!
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Na narty i pieszo: Jurgów
N - 74,00 zł U - 70,00 zł
Tajemnice Krakowa
N - 55,00 zł U - 51,00 zł
Kąpieliska Termalne Europy cz. II Linsberg Asia (szczegóły na odrębnej ulotce)

Wyjazdy Katowice, Al. Korfantego – na wysokości Pomnika Powstańców Śląskich
** godz. 8 30 ● * godz. 8 00 ● godz. 7 00

Wszelkich informacji o wycieczkach udziela:

Biuro Podróży PTTK, 40-098 Katowice, ul. Rynek 13, tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
Zapraszamy na stronę internetową: www.pttk.katowice.pl, e-mail: pttk@pttk.katowice.pl
Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 234.
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Oddział proponuje – Zima 2014
Uwagi dodatkowe
1. Opłaty „U” dla członków PTTK z opłaconą składką.
2. Ceny autokarowych imprez krajowych zawierają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(Hestia NNW lub Signal Iduna), a ceny imprez zagranicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (Hestia Podróże – wariant podstawowy
lub Signal Iduna Travel – wariant standard). Wycieczki górskie zagraniczne mają ubezpieczenie od kosztów
ratownictwa. Przy zapisie uczestnik musi podać: imię i
nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania.
3. Organizatorzy w przypadku małej frekwencji mogą odwołać wyjazd na wycieczkę jednodniową do czwartku poprzedzającego planowany termin wycieczki.
4. Uczestnik na prawo do zmiany terminu wycieczki jednodniowej lub rezygnacji z niej nie później niż do środy do godz. 12.00 przed planowanym terminem wyjazdu. Przy wskazaniu osoby, która przejmie warunki
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uczestnictwa nie pobiera się żadnych opłat. Obowiązuje konieczność powiadomienia biura podróży i uzyskania zgody na zamianę osoby.
5. Biuro zastrzega sobie, że powyższe propozycje mogą
ulec zmianie. Ceny za wycieczkę jednodniową obejmują: przejazd autokarem, przewodnika – pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.
6. Wycieczki jednodniowe obsługiwane są autokarem turystycznym (bez WC, video, barku).
7. Rezerwacja telefoniczna zgłoszona do tygodnia przed
planowaną imprezą ważna jest 48 godzin, w tym czasie należy dokonać zapłaty za imprezę. W terminie krótszym zgodnie z ustaleniami z Biurem Podróży PTTK.
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
8. Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest równoznaczne z
zapoznaniem się warunkami uczestnictwa dotyczącymi wycieczek akcji „Przewodnik Czeka”.
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