Relacja z kolejnej – trzeciej wyprawy w TATRY
zorganizowanej przez Komisję Sportu i Turystyki przy Oddziale SITG
Rybnik, w dniach 19 do 23 czerwca 2013r.
Wyprawa została przygotowana przez Przewodniczącego Komisji- Marka Przystasza
oraz Urszulę Kajstura.
Bazą było wspaniałe, niepowtarzalne Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej.
Tam mieliśmy noclegi, a także wyżywienie. Warunki świetne, obsługa Schroniska –
pogodna, uśmiechnięta, życzliwa.

Mapa Tatr
Każdy dzień był wypełniony tym, co najbardziej lubimy, a więc wędrowaniem i
integracją. Grupa była liczna- 24 osoby. Codziennie pedejmowała wysiłek
zdobywania małego „kawałka” Polskich Tatr.
Przyjazd nastąpił w środę około południa i jeszcze tego samego dnia odbyliśmy
rekonesans na pobliski szczyt Grzesia . Czasowo – 1,5 godziny wejście i tyle samo
zejście. Wszyscy z radością, aczkolwiek nie bez wysiłku pokonali trasę i wrócili na
kolację. Wieczorem jeszcze trochę czasu na sprawdzenie, czy Śpiewnik jest dobrze
przygotowany (grupa przyjaciół z Warszawy z wspaniałym bardem Zbyszkiem
grającym na gitarze w tym nam pomogła i śpiewy były bardzo przyjemne) i czy mamy
pomysł na następną wędrówkę.
Poszczególne dni przy wspaniałej pogodzie pozwoliły na pokonanie zaplanowanych
tras. Ekipa podzieliła się na mniejsze grupy i w zależności od kondycji fizycznej
zdobywała je nie koniecznie w kolejności podanej poniżej.
1. Trasa pierwsza : Polana Chochołowska – Grześ(1653) – Polana Chochołowska;
2. Trasa druga : Polana Chochołowska- Wołowiec(2064) – Łopata (1958)- Niska
Przełęcz(1831) – Jarząbczy Wierch(2137)- Kończysty Wierch(2002)-

Trzydniowiański Wierch(1758)- Polana Chochołowska;
3. Trasa trzecia : Polana Chochołowska – Trzydniowiański Wierch- Kończysty
Wierch - Starorobociański Wierch(2176) - Siwy zwrotnik(1965) - Siwa
Przełęcz(1812) - Siwe Skały- Ornak(1854) - Iwaniacka Przełęcz(1459) - Dolina
Iwaniacka - Polana Chochołowska;
4. Trasa czwarta : Polana Chochołowska - Grześ (1653)– Zabrat – Dolina
Rohacka- Taliakowa chatka – Rakoń (1879)- Długi Upłaz – Grześ(1653) - Polana
Chochołowska;
5. Trasa piąta : Polana Chochołowska – Wołowiec - Rohacz Ostry(2088) - Rohacz
Płaczliwy (2126) - Dolina Rohacka – Zabrat - Polana Chochołowska.
6. Trasa szósta : Polana Chochołowska- Iwaniacka Przełęcz – Hala OrnakSmreczyński Staw

Widok z okna Schroniska

Panorama Tatr z Rakonia

Strumień na „Szlaku papieskim”
Ostatni wieczór– to już tradycyjnie wieczór niespodzianek: a więc Quiz wiedzy o rejonie Tatr,
który zwiedziliśmy, oczywiście z nagrodami książkowymi - przewodnikami po szlakach tatrzańskich polskich i słowackich Tatr. Dodatkową atrakcją, a zarazem przyjemną częścią
tego wieczoru było spotkanie z przewodnikiem– Jakubem Rajwą, który opowiedział
w bardzo piękny i ciekawy sposób o historii Schroniska Chochołowska, o czasach konspiracji
w okresie wojny w tym rejonie, o społeczności Górali i ich sporach, o Ojcu Świętym- Janie
Pawle II i jego wizycie w Schronisku, o spotkaniu z Lechem Wałęsą…. Jakby w przeddzień
Święta Św. Jana, dokładnie w rocznicę pobytu tam JP II. ( Wszyscy szliśmy „Papieskim szlakiem” na Trzydniowiański Wierch lub z niego wracaliśmy tym szlakiem.) Ta gawęda została
uwieńczona wspólnym odśpiewaniem „Barki”…. Niosło się po Polanie przez otwarte okna ….
Wieczór zakończyło wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary Zbyszka. „Taternicy”
rybnickiego SITG na pewno zapamiętają ten wieczór jako wyjątkowy.
Tak też zostaliśmy zapamiętani przez załogę Schroniska Chochołowska, gdyż ponoć bardzo

rzadko podobne, dobrze zorganizowane grupy się zdarzają, którym chce się po dużym, wielogodzinnym wysiłku, spotkać się jeszcze wieczorem by pośpiewać.

Grupa „taterników” tuż przed wyjazdem do domu….
(odjazd rowerami do wylotu Doliny Chochołowskiej)

Kiedy myślę: Ojczyzna,
szukam drogi,
która zbocza przecina jakby prąd wysokiego napięcia,
biegnąc górą - tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać.
Droga biegnie po tych samych zboczach,
powraca na miejsca te same,
staje się wielkim milczeniem,
które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi.
(Jan Paweł II)

Urszula Kajstura

