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Dziesieciolecie ruchu taternickiego
w Sudetach. Zaczelo sie zupelnie niewin-
nie okolo 1948 r., a moze nawet wczesniej,
od pojedynczych wypadów w skalki w So-
kolich Górach. Teren byl dziewiczy, uro-
cze schronisko "Szwajcarka" znajdowalo
sie w stanie zalosnego opuszczenia, lecz
dawalo ostoje dla pierwszych zapalenców.

W roku 1950 ruszyli taternicy z Wroc-
lawia, Walbrzycha, Cieplic i Jeleniej Gó-
ry i spotkali sie w "Szwajcarce", która
pod rzadami zacnej pani Steciowej prze-
mienila sie w tradycyjna baze taterników
sudeckich. Odtad kazda wolna niedziele,
od wczesnej wiosny do póznej jesieni,
obstukiwali oni coraz to trudniejsze urwis-
ka Sokolich Gór.

W roku 1952 powstaje z inicjatywy dra
Kolankowskiego i T. Stecia Kolo Tater-
nickie przy Oddziale PTTK wJeleniej
Górze i przeprowadza sie niebawem pierw-
szy kurs teoretyczny i skalkowy, w któ-
rym bierze wprawdzie udzial kilkadzie-
siat osób, lecz tylko jedna (!) decyduje sie
na "ryzyko" czesci praktycznej w skal-
kach. Totez kólko wkrótce rozlatuje sie,
jednak nowa grupa, z flrem Kolankowskim
na czele, organizuje od nowa Kolo Tater-
nickie przy 6ddz. Miejskim PTTK w Cie-
plicach. Start tym razem jest dobry. Kolo
ma wlasny lokal, uprzejmie uzyczony
przez Dyrekcje PPU Cieplice, rusza
z miejsca produkcja sprzetu, kursy, tre-
ningi, zorganizowany zostaje pierwszy
obóz zimowy w Snieznych Kotlach, nie
eksplorowanych dotad taternicko. Z cza-
sem przybywa czlonków, równiez taterni-
cy z Walbrzycha przystepuja do Kola
W r. 1955 powstaje samodzielna juz Su-
decka Sekcja Alpinizmu PTTE: z siedziba
w Cieplicach, a w dniu 27. 1. 1957 Kolo
Sudeckie Klubu Wysokogórskiego z do-
tychczasowa siedziba i zarzadem, w któ-
rego sklad wchodza: dr Kolankowski jako
przewodniczacy, red. Wagner, L. Rózan-
ski, inz. Fajkosz, W. Siemaszko jako
czlonkowie.

W roku 1958 dzialalnosc sportowa wy-
chodzi poza polskie góry; dwaj czlonkowie
Kola, dr Kolankowski i W. Michalski bio-
ra udzial w III Polskiej Wyprawie Alpi-
nistycznej .w Kaukaz, z której przywoza
piekne osiagniecia, jak trawersowanie
Malego Dombaj Ulgiena i wejscie na Bie-
lala-Kaje. Równoczesnie nie zaniedbuje
sie dzialalnosci w Tatrach i w Sudetach
Schron pod Sniielcem staje sie wspólna
baza Grupy Sudeckiej GOPR i Kola
W Snieznych Kotlach pieknych wejsc

wspinaczkowych dokonuja A. Kurowski,
R. Salega i Z. Piotrowski, a w zakresie
szkolenia zorganizowano w 1959 r. obóz
zimowy w Tatrach.

Skalki Sudeckie doczekaly sie mono-
graficznego opracowania dra Kolankow-
skiego, które w formie przewodnika ukaze
sie w niedalekiej przyszlosci. Bedzie to
drugi tego rodzaju przewodnik w polskiej
literaturze przewodnikowej. Srodowisko
Sudeckie wydaje jednodniówke "Szmerki
Karkonoskie", prowadzi biblioteke, refe-
rat sprzetu. I oto w 1960 r. w czerwcu
obchodzi skromny, póloficjalny jubileusz:
dziesieciolecia zorganiZowanego ruchu ta-
ternickiego w Sudetach. Wyniki tego okre-
su sa rekojmia dalszego pomyslnego roz-
woju ruchu wysokogórskiego w rejonie
Sudetów Zachodnich, których piekne te-
reny cwiczebne przyciagaja dzis juz ta-
terników z calej Polski, a zwlaszcza mlo-
dziez dolnoslaska.

J.K.

Kronika ratownicza GOPR. Sprawozda-
nie niniejsze obejmuje okres od dnia
15 wrzesnia 1959 r. do dnia 1 wrzesnia
1960 r. Ponizsze zestawienie ilustruj€'
udzial poszczególnych grup GOPR w ak-
cjach ratowniczych.
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cJe Zlen wam

Tatrzanska 909 255 19 10
Beskidzka 411 131 4 -
Sudecka 181 138 10 1
Krynicka 132 59 - -
Rabczanska 55 55 3 -

Razem I 1688 I 638 I 36 I 11

Podobnie jak w roku ubieglym zesta-
wiono jedynie najwazniejsze wyprawy
tatrzanskie, pomijajac liczne pomniejsze
interwencje i falszywe alarmy.

Dnia 28. XII. o godzinie 8 rano wyszli
ze schroniska przy Morskim Oku trzej
taternicy, czlonkowie Kola Wroclawskiego
KW, Jerzy Biederman, Józef Panfil i Mi-
roslaw Henzolt z zamiarem pokonania
pn. sciany Zabiego Wyzniego (droga
Orlowskiego). Poniewaz okolo pOludnia
zerwala sie zadymka sniezna, a taternicy
do drugiego dnia nie powrócili, dyzurny
GOPR w Morskim Oku zorganizowal wraz
z taternikami wyprawe, która w ciezkich


