
Spotkanie opłatkowe (29 grudnia 2009 r.)

Zapraszamy na wspólne zebranie członków Oddziału PTT w Bielsku‐Białej
i Bielskiego Klubu Alpinistycznego, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 r.
(wtorek) o godz. 17:00. Po zebraniu spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapra‐
szamy członków i sympatyków PTT oraz BKA!

Prosimy o przyniesienie niezbędnych dóbr konsumpcyjnych.

Najbliższe prelekcje i pokazy slajdów
W najbliższym czasie odbędą się w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku‐Białej

kolejne prelekcje organizowane przez Bielski Klub Alpinistyczny we współ‐
pracy z naszym Oddziałem, a także pokazy slajdów organizowane w naszym
lokalu. Szczegółowy plan imprez poniżej:

 01‐12‐2009: Celina Skowron – pokaz slajdów pt. „Islandia – wyspa
ognia i wody” (lokal PTT, godz. 17:00)

 07‐12‐2009:  Aleksander  Lwow  –  prelekcja  pt.  „Trzy  razy  Everest”
(Książnica Beskidzka, godz. 18:00)

 08‐12‐2009:  Andrzej  Popowicz   –  prelekcja  pt.   „Jerzy  Kukuczka”
(lokal PTT, godz. 17:00)

 11‐12‐2009: Piotr Pustelnik – prelekcja pt. „Długa historia pewnego
dziwactwa” (Książnica Beskidzka, godz. 18:00)

 05‐01‐2010: Ewa Handzlik – pokaz slajdów pt. „Fuerteventura – wyspa
wiatrów” (lokal PTT, godz. 17:00 – możliwa zmiana prelegenta)

Informacje  o  aktualnych  spotkaniach  można  znaleźć na  naszej  stronie
internetowej (http://www.bielsko.ptt.org.pl/) oraz na plakatach umieszczonych
w centrum Bielska‐Białej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych przez
Oddział PTT w Bielsku‐Białej. Osoby zainteresowane pokazaniem swoich slajdów
proszone są o kontakt z prezesem Oddziału, Szymonem Baronem  (e‐mail:
szymek@ptt.org.pl, tel.: 661‐536‐667).

Zarząd Oddziału
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Pożegnanie
Z ogromnym  żalem informujemy,  że w bieżącym roku zmarła członkini naszego  Oddziału od 1993 roku:

śp. Irma Paszkiewicz‐Pączkiewicz. Cześć Jej pamięci!

Światowy Dzień Turystyki w Bielsku‐Białej
25  września   2009   r.  w   Książnicy   Beskidzkiej   odbyło   się   doroczne   spotkanie   bielskich   środowisk

turystycznych z okazji Światowego Dnia Turystyki. Podczas spotkania członek naszego Oddziału,  Tadeusz
Wronowski został uhonorowany przez Prezydenta Miasta wyróżnieniem za zasługi dla rozwoju turystyki
w Bielsku‐Białej. Serdecznie gratulujemy.

Prośba o dane teleadresowe

Ponawiamy  apel  z  poprzedniego  numeru  „Biuletynu  Informacyjnego”:  W  związku  aktualizacją
danych teleadresowych członków naszego Oddziału, prosimy wszystkich o podanie aktualnego
numeru telefonu (domowego lub komórkowego) oraz e‐maila. Można tego dokonać wysyłając sms
z  podaniem  swojego   imienia   i  nazwiska  na  numer  661‐536‐667  (tel.  prezesa  Szymona  Barona)
lub e‐mail na adres bielsko@ptt.org.pl. Ułatwi nam to informowanie Was na bieżąco o organizowanych
wycieczkach, pokazach slajdów i innych wydarzeniach.

Zakończenie cyklu wycieczek dofinansowanych przez Gminę Bielsko‐Biała

Wraz z ostatnim weekendem listopada zakończyliśmy cykl wycieczek dofinansowanych przez Gminę
Bielsko‐Biała. Wszystkie wycieczki prowadzili przewodnicy zrzeszeni w istniejącym przy naszym
Oddziale Kole Przewodników. Poniżej przedstawiamy listę odbytych wycieczek:

 25‐04‐2009: ʺSzlakiem zabytków techniki woj. śląskiegoʺ ‐ Gliwice, Zabrze
(uczestników: 28, prowadził: Jan Weigel)

 02‐05‐2009: „Szukamy krokusów w Beskidach” ‐ Rysianka (Beskid Żywiecki)
(uczestników: 16, prowadził: Stanisław Misztal; część uczestników wędrowała 3 dni przez Beskid Śląski i Żywiecki)

 06‐06‐2009: Wielka Czantoria, Stożek (Beskid Śląski)
(uczestników: 20, prowadził: Stanisław Misztal)

 25‐07‐2009: Skrzyczne (Beskid Śląski)
(uczestników: 21, prowadził: Stanisław Misztal)

 08‐08‐2009: Pilsko (Beskid Żywiecki)
(uczestników: 21, prowadził: Stanisław Misztal)

 26‐09‐2009: Malý Rozsutec (Mała Fatra, Słowacja)
(uczestników: 49, prowadził: Józef Kittner)

 03/04‐10‐2009: Wielka Rycerzowa, Muńcuł (Beskid Żywiecki)
(uczestników: 25, prowadził: Jan Weigel)

 17‐10‐2009: Liptów (Słowacja)
(uczestników: 38, prowadził: Jan Weigel)

 24‐10‐2009: Ojców, Pieskowa Skała (Jura Krakowsko‐Częstochowska)
(uczestników: 47, prowadził: Jan Weigel)

 07‐11‐2009: Pętla Beskidzka
(uczestników: ?, prowadził: Jan Weigel)

 14‐11‐2009: ʺSzlakiem zabytków województwa małopolskiegoʺ ‐ Wadowice, Kalwaria Zebrzy‐
dowska, Lanckorona, Stryszów
(uczestników: 24, prowadził: Jan Weigel)

 28/29‐11‐2009: Przełęcz Przegibek, Młada Hora (Beskid Żywiecki)
(uczestników: 30, prowadził: Jan Weigel)

Zarząd Oddziału
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Z posiedzenia Zarządu Głównego PTT w Kuźnicach

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głów‐
nego odbyło się 7 listopada w dawnym dworze
Homolaczów w Kuźnicach, gdzie od niedawna
znajduje się siedziba Tatrzańskiego Parku Narodo‐
wego. Posiedzenie otworzył prezes PTT, Włodzi‐
mierz Janusik  przedstawiając  krótką prezentację
o Maderze, na którą wybierają się wkrótce człon‐
kowie Oddziału PTT w Łodzi. Następnie uczestni‐
ków posiedzenia przywitał Stanisław Czubernat,
wicedyrektor TPN.

Pierwszym  punktem obrad było podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy ZG PTT
a fundacją „Partnerstwo dla środowiska” w spra‐
wie  współpracy  na  rzecz  budowy   i  utrzymania
„zielonych szlaków”. W imieniu ZG PTT umowę
podpisali prezes Włodzimierz Janusik i sekretarz
Nikodem Frodyma.

Kolejną poruszoną kwestią były sprawy finan‐
sowe. Ludwik Rogowski zreferował wydatki (wy‐
dawnictwa, lokal) i przychody osiągnięte w mija‐
jącym roku. Cieszy szczególnie dodatni wynik na‐
szych wydawnictw. Skarbnik ZG PTT przygotował
również preliminarz budżetowy, który przyjęto
jednogłośnie.

W dalszej kolejności poruszone zostały sprawy
wydawnicze. W zastępstwie nieobecnego red. Ste‐
fana Maciejewskiego, tematykę kolejnego tomu
„Pamiętnika PTT” przedstawiła Barbara Moraw‐
ska‐Nowak. Poruszyła również kwestię wydania
archiwalnych materiałów dotyczących reaktywa‐
cji naszego Towarzystwa z okazji 30‐tej rocznicy
tych wydarzeń (2011). Zarząd Główny wyraził
zainteresowanie takim wydawnictwem, póki co

zobowiązał   jednak   redakcję  do  przedstawienia
preliminarza takiego przedsięwzięcia.

Następnym, miłym akcentem, była prezentacja
Nikodema Frodymy opisująca, trwające przeszło
dwie kadencje, starania o lokal dla PTT w Krakowie,
a także remont naszego nowego lokalu. Przypo‐
minamy,   że   lokal  znajduje   się  na  krakowskim
Podgórzu przy ul. Traugutta 4/U501.

O  serwerze  PTT   i  stronie  www  opowiedział
Michał Myśliwiec. W tej chwili nasz portal będzie
znajdował  się  na  serwerze  należącym  do   firmy
Michała, a za redakcję strony będzie odpowiadać
pięcioosobowy zespół roboczy.

Pod koniec obrad poruszano również kwestię
przygotowań do mającego się odbyć w przyszłym
roku Zjazdu Delegatów PTT. Uchwalono „mapę
drogową”, ustalając termin powołania zespołu
roboczego do przygotowania zjazdu na pierwsze
posiedzenie  ZG  PTT  w  przyszłym   roku,  które
odbędzie się 23 stycznia 2010 roku w Krakowie.
Kolejne zebrania odbędą się 15 maja (organizatorem
będzie  O/Nowy  Sącz)  oraz  11  września  2010  r.
(organizacją zajmie się O/Opole). 

Na koniec mieliśmy okazję wysłuchać wolnych
wniosków, po których prezes zakończył posiedzenie,
zapraszając na uroczyste, popołudniowe posiedze‐
nie ZG PTT, którego  tematem są obchody Roku
Chałubińskiego. Na liście obecności zapisało się
aż  50  osób,  w   tym   trzech  członków  naszego
Oddziału: Szymon Baron (wiceprezes ZG PTT),
Janusz Machulik (członek GKR) i Tomasz Węgrzyn.

Szymon Baron (fot. Marcin Kolonko)
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AKTUALNOŚCI
Komunikaty TPN

 od 22 maja br. całkowicie zamknięty jest czerwony szlak na Tomanową Przełęcz,
 od 1 listopada na okres zimowy zostaje zamknięta Jaskinia Mroźna,
 od 1 listopada do 15 czerwca w Tatrach Słowackich zostają zamknięte wszystkie szlaki powyżej schronisk,
 z powodu remontów zamknięte są następujące schroniska: ʺOrnakʺ w Dolinie Kościeliskiej, schronisko

na Polanie Chochołowskiej oraz schronisko na Hali Kondratowej,
 kolejka na Kasprowy Wierch od 21.11 do odwołania kursuje od godz.9.00,
 w  wyższych  partiach  Tatr  panują  warunki   typowo  zimowe,  niezbędny   jest   sprzęt  zimowy   (raki,

czekan)  oraz  umiejętność posługiwania  się tym  sprzętem;  wycieczki  w  te  partie  wymagają dużego
doświadczenia i umiejętności oceny zagrożeń w terenie, a poruszanie się w takich warunkach może
być przyczyną niebezpiecznych poślizgnięć ‐ prosimy o zachowanie rozwagi i ostrożności. 

http://www.tpn.pl/  (29 listopada 2009 r.)

Droga z Wisły Głębce przez Kubalonkę jest gotowa, ale jeździć nie wolno
Zakończono   remont  drogi  z  Wisły  Głębce  na  Kubalonkę,  ale  kierowcy  nie  mogą  z  niej  korzystać.

Na przeszkodzie stoją formalności. Dzisiaj Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poprosi wojewódzkiego
inspektora transportu, żeby skontrolował szosę.

Podczas   spotkania   z  mieszkańcami   Zbigniew   Tabor,   dyrektor   ZDW,   zapewnił,   że   droga   zostanie
najprawdopodobniej otwarta do końca listopada.

Droga  była  remontowana  od  czerwca.  Mieszkańcy  Wisły  i Trójwsi  Beskidzkiej  oraz  turyści  od  pół  roku
korzystają z objazdów. Remont miał się zakończyć 31 października, ale wczesne opady śniegu spowodowały
opóźnienia. Groziło nawet zamknięcie trasy na całą zimę.

Przypominamy, że remont drogi przez Kubalonkę był przyczyną przesunięcia wycieczki Pętlą Beskidzką
z wiosny na jesień tego roku.

http://www.beskidy24.pl/  (23 listopada 2009 r.)

Kamizelki polarowe PTT

Istnieje możliwość zakupu kamizelek polarowych o wzorze podobnym
do naszych polarów organizacyjnych (biało‐zielono‐biały pasek i logo
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na piersi). Kamizelka jest bardziej
przydatna w cieplejsze dni lub w pomieszczeniach zamkniętych.

Ceny: kamizelki damskie 32,00 zł (rozmiary M, L i XL), męskie 35,00 zł
(rozmiary L i XL).

W   dalszym   ciągu  można   zakupić   również   polary   organizacyjne.
Wszystkie osoby zainteresowane zakupem kamizelek lub polarów pro‐
szone  są o  kontakt  z  Szymonem  Baronem   (tel.  661‐536‐667,  e‐mail:
szymek@ptt.org.pl.

Zarząd Oddziału

Sylwester w Bieszczadach z Oddziałem PTT „Beskid” w Nowym Sączu
Oddział   PTT   „Beskid”  w  Nowym   Sączu   zapraszam   do   spędzenia   Sylwestra  w  Woli  Michowej.

Organizatorem imprezy jest pensjonat „Kira” w Woli Michowej i Wojciech Gosztyła (Latarnia Wagabundy).
Koszt to 450 zł, a w cenie zapewnione są: zakwaterowanie w dniach: 30 grudnia 2009 r. ‐ 3 stycznia 2010 r.,
kulig  w   dniu   30   grudnia   2009   r.,   śniadania   i   obiadokolacje,   zabawa   Sylwestrowa.   Istnieje  możliwość
skorzystania  z  tras  do  narciarstwa  biegowego,  oświetlonych  stoków  do  narciarstwa  zjazdowego  w  środku
bieszczadzkiej zimy. Zainteresowanych odsyłamy do grudniowego numeru „Co słychać?”.

„Co słychać?” ‐ nr 12 (228) / 2009
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AKTUALNOŚCI
Nowa siedziba Zarządu Głównego PTT

Po trwających blisko dwie kadencje staraniach w maju br. udało się w trybie bezprzetargowym
uzyskać od Urzędu Miasta Krakowa lokal na krakowskim Podgórzu. Nowa, oficjalna siedziba naszego
Towarzystwa mieści się przy ul. Romualda Traugutta 4/U501, nieopodal Placu Bohaterów Getta i stacji
kolejowej Kraków‐Zabłocie. Lokal znajduje się na ostatnim, piątym piętrze budynku i powierzchnię
50 m2 i składa z dwóch pokoi, toalety i aneksu kuchennego. 

Staraniem ZG PTT przy ogromnym wkładzie pracy Oddziału PTT w Krakowie lokal wysprzątano,
założono licznik energii elektrycznej, pomalowano ściany i przewieziono także znaczną część nakładu
wydawnictw  PTT.  W  najbliższym  planowane   jest  przeniesienie  całej  dokumentacji  Zarządu
Głównego.

W nowym lokalu odbywają się już posiedzenia Prezydium ZG PTT, a także spotkania członków
Oddziału PTT w Krakowie.

informacja ZG PTT

Otwarto schronisko na Markowych Szczawinach

W sobotę, 21 listopada 2009 r., otwarto schronisko PTTK na Markowych Szczawinach. Rozpoczęte
trzy   lata  prace  budowlane  dobiegły  końca.  Rozebrano  stare,  zabytkowe  stuletnie  schronisko,
stawiając  obok  nowe,  murowane.  W  nowym,  piętrowym   schronisku   znajduje   się   38  miejsc
noclegowych  oraz   jadalnia  na  50  miejsc.  Schronisko  wyposażone   jest  w  kompletną infrastrukturę,
kuchnię   turystyczną   i  suszarnię  odzieży,  a   także  biologiczną  oczyszczalnię  ścieków   i  dwanaście
kolektorów słonecznych zapewniających schronisku ciepłą wodę.

Ceny noclegów kształtują się w następujący sposób: pokój 8‐osobowy ‐ 27zł / osoba, pokój 5‐osobowy
‐ 30 zł / osoba, pokój 4 osobowy ‐ 32 zł / osoba, pokój 3 osobowy ‐ 34 zł / osoba, pokój 3‐osobowy z łazien‐
ką i pościelą ‐ 40 zł / osoba, pokój 2 osobowy z pościelą ‐ 38 zł / osoba, pokój 2 osobowy z  łazienką
i pościelą ‐ 45 zł osoba. Można w dalszym ciągu przenocować w 7‐osobowym pokoju w goprówce
w cenie 25 zł / osoba

http://www.markowe.wierch.pl/
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Pętla Beskidzka
W pochmurną, listopadową sobotę wybraliśmy się

na wycieczkę krajoznawczą Pętlą Beskidzką do Wisły
i Istebnej. Program wycieczki był bardzo bogaty, plano‐
waliśmy  bowiem  zwiedzenie  Zameczku  Prezydenta
RP i Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Ośrodka Edukacji
Ekologicznej i Chaty Kawuloka w Istebnej, a także
galerii Jana Kukuczki w Istebnej Jasnowicach.

Gwoździem programu tej wycieczki był oczywi‐
ście Zamek – rezydencja Prezydenta RP w Wiśle, któ‐
rego pełna nazwa brzmi: Rezydencja Prezydenta RP
Zamek – Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle. Zdecy‐
dowana większość uczestników wycieczki była tu po
raz pierwszy w życiu. Zwiedziliśmy Zamek Górny
odrestaurowany w latach 2003 – 2005, a sympatyczna
Pani Przewodniczka zapoznała nas z historią tego
zamku, oprowadziła nas po pomieszczeniach udostęp‐
nionych dla zwiedzających na parterze i na II piętrze.
Oryginalne  meble,  żyrandole   i  kinkiety,  zachowany
gabinet Prezydenta Mościckiego, łazienka, a także wier‐
nie odtworzony kolor ścian pozwoliły nam przenieść się
chociaż na te kilkadziesiąt minut w lata 30‐te ubiegłego
wieku.

Byliśmy również w pobliskiej, dokładnie stuletniej
Kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Po zwiedzeniu Zameczku wróciliśmy do centrum
Wisły, gdzie czekały na nas otwarte drzwi Muzeum
Beskidzkiego. Zwiedziliśmy ekspozycję stałą dokumen‐
tującą kulturę materialną górali śląskich. Pierwsza sala
poświęcona jest pasterstwu, obróbce wełny i lnu. Pani
przewodniczka posługując się gwarą opowiedziała nam
o tym,   jak  to  dawniej  żyło  się w góralskiej rodzinie,
jakie prace wykonywał chłop, a jakie baba. Pokazała
nam też obróbkę wełny i pracę przy kołowrotku. W tej
dużej sali pokazane są również ważniejsze dziedziny
góralskiego rzemiosła ludowego jak kowalstwo, bed‐
narstwo czy stolarstwo. Zobaczyliśmy też dawny sprzęt
narciarski. W drugiej sali obejrzeliśmy męskie i kobiece

odmiany stroju noszonego przez górali śląskich oraz
przykłady sztuki ludowej tego terenu.

Kolejnym punktem programu był Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Istebnej, gdzie zobaczyliśmy stałą eks‐
pozycję ukazującą florę  i  faunę beskidzkich  lasów.
Można było zobaczyć różne spreparowane zwierzęta:
niedźwiedzia, wilka,   jelenia, sarnę, rysia,  dzika,  lisa,
różne ptaki... Najciekawszymi i najcenniejszymi ptakami
pokazanymi na tej wystawie były tokujące głuszce
(koguty)   i  kura  z  młodymi  głuszcami.  W  Ośrodku
dowiedzieliśmy się o hodowli głuszców w Nadleśni‐
ctwie  Wisła,  którą rozpoczęto  w  2002  roku,  a  której
celem  jest ratowanie resztek ginącej  populacji  głusz‐
ców. Oprócz stałej ekspozycji obejrzeliśmy też wystawę
trofeów myśliwskich lokalnych kół łowieckich.

Kolejny punkt programu wycieczki zrealizowaliśmy
na samej granicy polsko‐czeskiej. W Domu Trzech
Narodów, dawnym budynku straży granicznej w Isteb‐
nej Jasnowicach mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy
poświęconej pamięci Jerzego Kukuczki. Wystawę tę
zorganizowano w 20 rocznicę śmierci polskiego hima‐
laisty.  Wystawa  ʺ14  najważniejszych  spraw  w  życiu
Jerzego Kukuczkiʺ to ekspozycja fotograficzna Wojciecha
Kukuczki  –  syna  himalaisty,  który  techniką kolażu
stworzył fotografie opowiadające historię wypraw na
ośmiotysięczniki.

Obejrzeliśmy również powstałą w 1985 roku Galerię
Kukuczka.  Znajdują się  tu  obrazy,  rysunki   i  grafiki
wyraźnie adresowane do odbiorców o szerokim wach‐
larzu zainteresowań.

Bogaty program dnia zakończyliśmy w Chacie Kawu‐
loka w Istebnej. W tej zbudowanej w 1863 roku chacie
mieści się muzeum z wystawą zabytkowych sprzętów
oraz instrumentów muzycznych.

Malowniczą trasą przez Koniaków, Laliki i Milówkę
wróciliśmy szczęśliwie do Bielska‐Białej.

Celina Skowron
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ʺNanda Devi East 70 lat późniejʺ
„Nanda  Devi  East  70   lat  później”  –  pod   takim

tytułem  w  dniu  13   listopada  2009  r.  o  godz.  18:00
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku‐Białej odbyła się w
ramach cyklu imprez „Wspaniały świat gór wysokich”
organizowanych wspólnie przez Książnicę Beskidzką,
Bielski Klub Alpinistyczny i Oddział Polskiego Towa‐
rzystwa Tatrzańskiego w Bielsku‐Białej prelekcja Jana
Lenczowskiego,  wnuka   Jakuba  Bujaka  –   jednego
z czterech uczestników pierwszej polskiej wyprawy
w 1939 r. w Himalaje Garhwalu, podczas której w dniu
02 lipca 1939 r. o godz. 17:30 Jakubowi Bujakowi i Janu‐
szowi Klarnerowi udało się wejść na dziewiczy, liczący
7434  m  szczyt  Nanda  Devi  East,  wówczas  szósty
co do wysokości zdobyty przez człowieka.

Pomysłodawcą i kierownikiem wyprawy „Nanda Devi
East  Expedition  2009”  przypadającej  w  70.  rocznicę
zdobycia szczytu przez Polaków był Jan Lenczowski,
33‐letni latynoamerykanista, ekonomista, alpinista, pod‐
różnik, sportowiec. Wspinał się w Pamirze (Pik Lenina
7134 m), Himalajach (Skhiti Dhar 5230 m), Andach (Pico
Presidente 5800 m), Alpach, a także w górach Albanii,
Islandii, Wenezueli, Rumunii, Bułgarii i w Tatrach. Doko‐
nał pierwszego polskiego przejścia Kamczatki zimą.

Celem wyprawy było przypomnienie o sukcesie Pola‐
ków w Himalajach i powtórzenie drogi z 1939 r. Patronat
nad wyprawą objął Polski Związek Alpinizmu, a głów‐
nym  sponsorem  była  firma  POLBAU.  Obóz  I  stanął
na Przełęczy Longstaffa, obóz II na pd. grani na wyso‐
kości ok. 6500 m. W dniu 26 maja 2009 r. dwójka wspi‐
naczy Jarek Woćko i Daniel Cieszyński podjęła próbę
ataku szczytowego. Niestety z powodu fatalnych wa‐
runków atmosferycznych nie udało się zdobyć wierz‐
chołka i zdecydowano o zakończeniu wyprawy. 

Tym bardziej cieszmy się sukcesem pierwszej pol‐
skiej wyprawy z 1939 r. i czapki z głów przed nimi...

Niespodzianką w trakcie prelekcji była projekcja krót‐
kiego archiwalnego filmu nakręconego w 1939 r. przez
uczestników wyprawy na Nanda Devi, a odnalezionego

w  archiwach  angielskich  po żmudnych  i  długotrwa‐
łych poszukiwaniach przez Annę Pietraszek (autorkę
wielu filmów górskich) – obecnie pracującą w IPN. Losy
uczestników tej wyprawy były dramatyczne, a po latach
pojawiło się nawet określenie „klątwy Nandy”. W trakcie
dalszej części wyprawy w drodze na Tirsuli (7074 m),
w  dniu  18   lipca  1939  r.  na  założony  na  wysokości
6150 m przez Stefana Bernadzikiewicza i Adama Karpiń‐
skiego obóz II zeszła lawina, która pogrzebała obu hima‐
laistów. Wypadek ten zdecydował o zakończeniu wyprawy.
Do Klarnera i Bujaka w Bombaju dotarła wiadomość
o wybuchu II wojny światowej. Wówczas himalaiści
rozdzielili  się.  Klarner  dotarł do  Warszawy,  walczył
w Powstaniu Warszawskim. W 1949 r. zaginął w niewy‐
jaśnionych okolicznościach. Bujak dotarł przez Palestynę
do  Londynu,  gdzie  podjął  pracę   jako  konstruktor
silników lotniczych  na rzecz  brytyjskiego  przemysłu
zbrojeniowego. W 1945 r. zginął w tajemniczych oko‐
licznościach. Odnaleziony w Londynie film mógł dotrzeć
do Wielkiej Brytanii właśnie z Jakubem Bujakiem.

Jan Lenczowski nie daje za wygraną i zapowiedział,
że spróbuje za pięć lat ponownie zorganizować kolejną
wyprawę, a ja skorzystałem z nadarzającej się okazji
i  poprosiłem  o  wpisanie  okolicznościowej  dedykacji
do dwóch pozycji Janusza Klarnera poświęconych zdo‐
byciu Nanda Devi: broszurowej „W śniegach Himalajów”,
wydanej  w  1948  r.  przez  Spółdzielnię Wydawniczo‐
Oświatową „Czytelnik” w cyklu Biblioteka Romansów
i Powieści oraz książce „Nanda Devi”, wydanej w 1956 r.
przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”. Książki te
nigdy nie doczekały się kolejnych wydań i aż się prosi,
żeby np. Polski Związek Alpinizmu podjął starania
o wznowienie tej klasyki, która z pewnością zaintere‐
sowała by nie tylko młode pokolenie „ludzi gór”.

Gdy w 1991 r. zacząłem porządkować mój księgozbiór
o tematyce górskiej,  inwentaryzując go – symboliczny nu‐
mer jeden nadałem właśnie książce Klarnera „Nanda Devi”.

Janusz Badura (fot. Szymon Baron)
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Szósty Karpacki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W   imieniu  swoim  oraz  Sekcji  Turystyki  Narciarskiej  Hufca  Harcerzy  ZHR  na  Podbeskidziu

serdecznie zapraszam do udziału w 6 Karpackim Finale WOŚP. To wyjątkowa przygoda i dobra
zabawa z dala od medialnego szumu, za to w przepięknej zimowej aurze Beskidów. Spotykamy się
w  schronisku  na  Hali  Lipowskiej  w  sobotę 9  stycznia  2010  r.  w  godzinach  popołudniowych.
Wieczorem w schronisku organizujemy aukcję na rzecz orkiestry wśród gości schroniska. W niedzielny
poranek,  10 stycznia 2010  r. wyruszamy na  Halę Miziową,  zahaczając  po  drodze  o schronisko  na
Rysiance. Planujemy wędrować na nartach, ale zapraszam także piechurów – trasa jest   przyjemna,
zawsze przetarta i dobrze ubita przez skutery.

Piotr Homa

SZÓSTY KARPACKI FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Serdecznie zapraszamy na Szósty Karpacki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 9/10.01.2010. 
Tym razem gramy już w osiemnastu schroniskach! Są to obiekty na: Hali Lipowskiej, Hali Krupowej,
Hali Miziowej, Kudłaczach, Leskowcu, Luboniu Wielkim, Maciejowej, Markowych Szczawinach,
nad Morskim Okiem, na Ornaku, Polanie Chochołowskiej, Przegibku, Rycerzowej, Starych Wierchach,
Turbaczu, Wielkiej Raczy, Wierchomli oraz Gorczańska Chata.

Wolontariusze Szóstego Karpackiego Finału WOŚP kwestować będą w wymienionych schroniskach
oraz w miejscowościach u podnóża tych schronisk i na okolicznych szlakach. W sobotni wieczór
(9.01.2010),  w  wybranych  schroniskach  przeprowadzone  zostaną  licytacje   i  ruszą orkiestrowe
sklepiki.  Do   skarbonek  WOŚP   trafi   także   część  dochodu  z  noclegów  w   finałowy  weekend
(9/10.01.2010), a w niektórych schroniskach za wybrane potrawy będzie można zapłacić uiszczając
stosowną kwotę do skarbonki. 

Więcej informacji na stronie: www.wosp.wierch.pl
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