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Drugi kwietnia, wcale nie prima aprilis. Absolutna biel śniegu,  
rześkość poranka, błękitne niebo. Już prawie zapomniałem, że tak może być na świecie.  
Jeszcze wczoraj było mgliście i ponuro, jak przez całą zimę. Dzisiaj jesteśmy pierwszymi 
turystami na Kondratowej. Herbatka w słońcu na tarasie przed schroniskiem. 
Zakładamy detektory lawinowe, sprawdzamy, czy się nawzajem „widzą”. Takie memento,  

jest fajnie, ale... Po chwili słychać już tylko regularny klekot  
ruchomych wiązań narciarskich. Suniemy w stronę Przełęczy  
pod Kopą Kondracką. Próbuję dogonić Ludwika i dlatego  
z opóźnieniem zauważam, że błękit na niebie jakoś się rozbielił. 
Ciemny wał chmur nad granią... – Halny? – No, chyba halny. 
Po wyjściu ponad Kamień zakładamy w pośpiechu kurtki, a wiatr 
przewraca kijki wbite w śnieg. Ludwik ma pomysł – skróćmy 
wycieczkę. Zamiast przez Kopę przejdźmy do Małej Łąki  
przez Kondracką Przełęcz. Może uda się oszukać aurę. Zdejmowanie 
fok na wietrze to specjalność dobrych skialpinistów, nie moja. 
Pięć centymetrów świeżego puchu na twardym podłożu.  
Zjazd jest czystą przyjemnością, większą nawet od picia herbaty  
na schroniskowym tarasie. Niestety trwa krótko. Zakładamy foki  
i skręcamy w Małe Szerokie. Wiatr ucichł, wróciło słońce.  
Po nowym śniegu nikt tędy nie szedł przed nami. Mijamy  
ostatnie grubawe, krępe świerki. Białe fałdy terenu, po których się 
przemieszczamy, są jakby przejawem idealnej obłości. Bezlistne  
olchy podkreślają tylko doskonałość tych wzniesień i zagłębień. 
Docieramy do płaskiej kotlinki zwanej Piekło albo zdrobniale 
Piekiełko. Dzisiaj raczej bym powiedział – niebo. No bo jak nazwać 
miejsce wyłączone z codziennej rzeczywistości, wypełnione światłem, 

zamknięte od góry błękitem. Dekoracje jeszcze zimowe, ale... jest kilka takich dolin 
tatrzańskich, gdzie wiosna przychodzi niepostrzeżenie, choćby górne piętra Staroleśnej.  
I są takie miejsca, gdzie wkracza triumfalnie z szumem i bulgotem wody, jak w Pięciu Stawach 
Polskich. Ale to dopiero za miesiąc. Zdjęcie jest z końca maja ubiegłego roku. 
Wracając do naszej wycieczki, przebiegła zgodnie z planem: Kondracka Przełęcz –  
Mała Łąka – Przysłop Miętusi – Kiry. Halny się cofnął za grań,  
a na ostatnim podejściu było już tak ciepło, że śnieg się lepił do fok. 
Wiosenne „Tatry” pełne są zimowych relacji, przyrodniczych, narciarskich,  
wspinaczkowych, ale ślady wiosny też można w nich znaleźć.  
Zwłaszcza w temacie numeru, gdzie głównym bohaterem jest las. 
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rozmaitości 6–13
Pogoda nie rozpieszczała (6) • Wolno więcej (6) • Uwaga, remonty (6) • Centrum lawinowe (6) • Kro-

nika Straży Parku (7) • Licencje instruktorskie (7) • Nosal na złom? (8) • Skazani na Tatry. Rok drugi (9)  
• Warsztaty w TPN (9) • Czas przeszły niedokonany (10) • Rok Zamoyskich (11) • O Tatrach filolodzy i nie 
tylko (11) • Zubkowskie „klejonki” (11) • Po tamtej stronie lustra (12) • Znawczyni roślin górskich (13)  
• Raptularz przewodnicki (13)  

z Drugiej strony tatr 14–15
Początek prasy tatrzańskiej – Mikuláš Argalács (14) • Polacy nie dopisali (14) • Kronika (15)

narciarstwo 16–17
Nigdy gór się nie bałam – z Anną Figurą rozmawia Agnieszka Szymaszek (16)

taternictwo 18–27
Kapryśna zima nie dała nam szans – Krzysztof Banasik (18) • Gdzie jest granica? – Wojciech Wenta (22) 

• Tysiąc dróg wspinaczkowych – z Pavlem Jackovičem rozmawia Ivan Bohuš junior (24)

wypaDki górskie 28–31
Dużo śniegu, mało słońca – Adam Marasek (28) • Lawinowa zima – Marek Grocholski (30)

przyroDa 32–49
Analiza lawiny – Anna Fiema, Tomasz Nodzyński (32) • Zima bez ekscesów – Anna Fiema (38)  

• Okratek australijski – Tomasz Zwijacz-Kozica (40) • Ile jest krokusów w Tatrach? – Zbigniew Mirek, Anna 
Delimat, Dominika Kustosz, Maria Pacyna, Halina Piękoś-Mirkowa, Edward Walusiak, Łukasz Wilk (41) 
• Borsuki już wstały – Tomasz Zwijacz-Kozica, Filip Zięba (42) • Agresywna kozica – Piotr Mielus (45)  
• Kleszcze w Tatrach – Marcin Matysek (46) • Motyle dzienne – Jarosław Wenta (48)

Przebudowa lasu 50–65
Co człowiek zepsuł, niech naprawi (?) – Tomasz Mączka (52) • Babiogórskie lasy w przebudowie – Janusz 

Fujak (57) • Ostrożnie z tą przebudową – Jan Loch (60) • Po pierwsze nie szkodzić – Tomasz Zwijacz-Kozi-
ca, Filip Zięba (63) 
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inne góry 66–69
Austriacki przyczółek Karpat – Jakub Łoginow (66) 

FotograFia 70–83
Wiosna – Yaro M. Kupčo (70) • Od zdjęć lotniczych do ortofotografii – Marcin Bukowski (72) • Kolory 

przeszłości – Zbigniew Ładygin (76)

Historia 84–119
Wielcy zapomniani lekarze. Władysław Matlakowski (1850–1895) – Józef Janczy (84) • Tadeusz Mi- 

ciński w Tatrach – Michał Jagiełło (90) • Przewodnickie blachy (cz. 1) – Robert Piwkowski (92) • Maka- 
biada w Zakopanem – Maciej Krupa (96) • Wolarze spod Diablaka – Tomasz Rowicki (100) • Tajemnica 
Pysznej. Przypadkowe odkrycie – Magda Sitarz, Mateusz Sęk (104) • Magiczne miejsce – Wojciech Szat- 
kowski (107) • żołnierze wyklęci z Forbasów – Wojciech Wilczek (110) • Zimą do Jaskini Śnieżnej – Apolo-
niusz Rajwa (116) 

proza 120–123
Nie małolat, a może – Adam Śmiałkowski (120) 

maLarstwo 124–125
Góry nieznane Ireny Trzetrzewińskiej – Anna Król (124)

Lektury 126–129
Góry – Literatura – Kultura – Wiesław A. Wójcik (126) • Szpieg z Nowego Targu – Maciej Krupa (127) 

• Początki taternictwa – Wiesław A. Wójcik (128) • Laboratorium Granaty – Marek Grocholski (129)

góry i meDytacja 130
Ikona Boga – ks. Roman E. Rogowski (130)

MoiM zdanieM 131–134
Koniec – Kuba Szpilka (131) • Pocztówka znad krawędzi. Siła pasji i cierpliwość żniwiarza – Izabela 

Gronowska-Babicz (132) • Czekając na lato. Déjà vu – Zbigniew Ładygin (134)

sÚHrn V sLoVenskom jazyku I–VIII

PIeRWSZA STRONA OKŁADKI
Siklawa

fot. KRZySZTOF WOJNAROWSKI

DRUGA STRONA OKŁADKI
Goryczka krótkołodygowa,  

zwana też goryczką Klusjusza  
(Gentiana clusii)  

fot. ZBIGNIeW ŁADyGIN

TRZeCIA STRONA OKŁADKI 
Narciarze na Świnickiej Przełęczy,  

lata pięćdziesiąte XX wieku
fot. WŁADySŁAW WeRNeR,  

ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

CZWARTA STRONA OKŁADKI 
Dzięcioł trójpalczasty  
(Picoides tridactylus)

fot. ZBIGNIeW ŁADyGIN
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 Krokusy o północy. 
Polana Chochołowska, 
16 na 17 kwietnia 2013 r.


