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I Letnie Spotkanie Oddziału PTT w Rohaczach: 21-24.08.2014
Pomysł na zorganizowanie kolejnej cyklicznej imprezy w Oddziale PTT w Sosnowcu zrodził się w czasie
wędrówek po polskich Tatrach. Często analizując panoramę tatrzańskich szczytów widzieliśmy, że
panoramę na zachodzie zawsze zamykają Rohacze. Stąd chęć zorganizowania imprezy, aby poznać tamte
tereny. Organizacja zajęła kilka dni. Na apel ogłoszony na naszej stronie internetowej pozytywnie
odpowiedziało 5 osób, i taka ilość osób odmeldowała się na pierwszym historycznym spotkaniu w
Rohaczach. Szczęśliwie udało się zarezerwować miejsca w Zubercu. Wyjechaliśmy dwoma samochodami, a
spotkanie ustaliliśmy na przejściu granicznym w Chochołowie. Trasa dojazdowa do Zuberca wiodła przez
następujące miejscowości: Sucha Góra- Głodówka- Witanowa- Trstena- Zabiedowo- Habówka.
Dojechaliśmy do Zuberca przed godz.21. Numeracja domów nastręczała pewne problemy z ustaleniem
adresu, ale nam szybko się to udało. W pensjonacie towarzystwo międzynarodowe, ale atmosfera bardzo
serdeczna.

Nasza baza w Zubercu
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Nasza baza w Zubercu
Zuberec to znana miejscowość turystyczna w Tatrach Zachodnich. Leży ona w Rowie Podtatrzańskim u
podnóży Rohaczy. Oferuje znakomite warunki wypoczynku przez cały rok. Latem miłośnikom wędrówek,
zimą amatorom narciarstwa. Do dyspozycji turystów są liczne obiekty noclegowe i restauracyjne. Zuberec
leży na wysokości 734 m npm. Liczy ponad 1700 mieszkańców. Leży u wylotu doliny Zuberskiej,
prowadzącej w kierunku polany Zverovka, gdzie rozpoczyna się większość szlaków prowadzących w
Rohacze. Najcenniejszym zabytkiem kulturalnym Zuberca jest kościół z 1933 r. W odległości 3 km od
Zuberca znajduje się skansen – Muzeum Wsi Orawskiej. Na jego terenie zgromadzono liczne stare budowle
z terenu Orawy. Rohacze to pasmo górskie w grani głównej Tatr Zachodnich, położone ponad dolinami:
Smutną, Żarską i Jamnicką. Swoim wyglądem bardziej przypominają szczyty Tatr Wysokich niż Tatr
Zachodnich. Wyższym z Rohaczy jest Rohacz Płaczliwy, który ma wysokość 2125 m npm, niższy Rohacz
Ostry ma 2088 m npm, rozdzielone są Przełęczą Rohacką (1955 m npm). Od Rohacza Płaczliwego odbiega
w południowym kierunku boczny grzbiet, który poprzez Żarską Przełęcz łączy się z Barańcem.

Panorama Rochaczy
Według topografów nazwą Rohacze określane jest całe pasmo górskie od Rohacza Ostrego aż po Zuberski
Wierch, obejmujące takie szczyty jak: Zuberski Wierch, Kopa, Brestowa, Salatyński Wierch, Mały Salatyn,
Spalona Kopa, Pachoł, Banówka, Hruba Kopa, Trzy Kopy, Rohacz Płaczliwy, Rohacz Ostry. Przez Rohacze
biegnie malowniczy szlak turystyczny, który swoją skalną scenerią, ze stromymi podejściami i licznymi
ubezpieczeniami nazywany „Orlą Percią Tatr Zachodnich”. Jest to fragment czerwonego szlaku biegnącego
przez główną grań Tatr. W znacznej mierze ten szlak prowadzi ściśle po grani, dlatego też miejscami jest
bardzo eksponowany ( zwłaszcza w rejonie tzw. Rohackiego Konia) i stąd uchodzi za szlak trudny, który
wymaga dobrego przygotowania turystycznego oraz odporności na ekspozycję. Nie powinni wybierać tej
trasy turyści z lękiem wysokości. Niektórzy uważają nawet, że ta trasa może jest bardziej wymagająca od
Orlej Perci ( m.in. ze względu na wspomnianą ekspozycję).Tak pisał o Rohaczach w 1912 r. Mariusz
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Zaruski, który wraz z towarzyszami pokonał grań Rohaczy zimą. „chociaż każdy z nas obyty był dobrze z
cudami tatrzańskiej zimowej fantasmagorii, przez dłuższy czas staliśmy bez ruchu, podziwiając robotę
pelagiczną zimy. Oto ściana lita ze śniegu, straszliwa w swej śmiałości linią spadającą w przepaść: oto
potworne białe kowadło, na którym chyba legendarni przodkowie Lapończyków, rówieśnicy Laurukadża,
kuli swe siekiery…”.
22.08.2014
W dniu 22.08.2014 r. wspólnie dojeżdżamy do Zverovky. Tutaj dzielimy się na dwie grupy. Jedna poszła
Doliną Łataną w kierunku Grzesia. Prowadzi tędy szlak żółty. Doliny Rohacką i Łataną przedziela grzbiet
Sindlowca i Zabratu. Z Doliny Rohackiej do Łatanej można się dostać ponadto przez Przełęcz Zabrat.
Dolinę Łataną od północy zamyka grzbiet biegnący przez Osobitą (1687 m npm) na Grzesia( 1653 m npm).

Widok na Osobitą z drogi na Salatyński Wierch
Druga grupa ze Zverowki udała się niebieskim szlakiem w kierunku Brestowej. Czas przejścia ze Zwerowki
na Brestową wynosi 3,25 godziny. Po prawej stronie pojawia się widok na szczyt Zuberec, Jałowiecką
Palenicę. Tędy prowadzi szlak na Siwy Wierch. Wejście na Brestową jest bardzo długie, ale widoki są
bardzo piękne. Wysokość Brestowej to 1902 m npm. Panorama z Brestowej od prawej do lewej: Salatyńska
Przełęcz (1870 m), Salatyński Wierch (2048), Pachola, Banikov (2178), Spalena, Hruba Kopa, Trzy Kopy,
Płaczliwy Rohacz, Ostry Rohacz, Wołowiec, Rakoń i Grześ. Po przejściu Salatyńskiej Przełęczy udaliśmy
się na Salatyński Wierch. Ten na którym znajdowały się tablice wydawał się niższy, na wszelki wypadek
zdobyliśmy oba. W trakcie zejścia spotkaliśmy w rejonie Brestowej dużą grupę PTT z Bochni, ale o tym

W drodze na Salatyński Wierch
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Na szczycie Brestowej

Na szczycie Salatyńskiego Wierchu

dowiedzieliśmy się dopiero w Zwierowce. Rejon Zwierowki to wielki plac budowy, powstają nowe wyciągi
narciarskie, a teren jest bardzo rozkopany. Są trudności z właściwym wejściem na szlak. Obie grupy
spotkały się w Zwierowce i razem udaliśmy się do Zuberca. Wcześniej posiłek w uroczej restauracji.
23.08.2014
W dniu 23.08.2014 r. całą grupą udaliśmy się do Zverowki, tutaj na parkingu zostawiliśmy samochód i
następnie na piechotę udaliśmy się w głąb Doliny Rohackiej.
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Dolina Rohacka
Pierwszym ciekawszym miejscem jest Adamcula, gdzie odchodzi szlak w kierunku wodospadów Rohackich.

Adamcula
My czerwony szlakiem podążaliśmy w kierunku Tatliakowego Jeziora. Znajduje się na wysokości 1370 m
npm. Obok znajduje się małe schronisko , a w nim restauracja. Przy schronisku kończy się szlak czerwony, a
rozpoczyna się szlak niebieski.
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Schronisko przy Tatljakowym Stawie

Jeden z uczestników pozostaje w schronisku, a pozostała czwórka idzie w kierunku Stawów Rohackich.
Dochodzimy w rejon Doliny Smutnej. Nad nami znajdują się dwa szczyty: Rohacz Ostry i Płaczliwy.
Mijamy teren pozostałość po potężnym lawinisku, bardzo duże przemieszczenia skał. Osiągamy Wielki
Staw Rohacki znajdujący się na wysokości 1562 m npm.

Wielki Staw Rohacki

Jeden z uczestników pozostaje przy dużym stawie, a reszta uczestników odwiedza pozostałe trzy stawy.
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Rohackie Stawy

Powrót do Zverovki nastąpił tym samym szlakiem. Wszystkie trzy grupy połączyły się w Zverowce i razem
udaliśmy się na posiłek i dobre słowackie piwo. Trzeba przyznać, że pogoda dopisywała wspaniale.
24.08.2014
Tego dnia w niedzielę nie mieliśmy w planie żadnych wypadów w góry. W drogę powrotną do Polski
wybraliśmy się innym wariantem: Zuberec- Przełęcz Borek- Oravice (baseny termalne)- Vitanowa- Sucha
Góra- Chochołów. Pogoda była kiepska i momentami lał intensywnie deszcz. Na obiad zatrzymaliśmy się
tradycyjnie w Zawoi. I Letnia Spotkanie Oddziału PTT w Rohaczach z pewnością należy zaliczyć do imprez
udanych, które warto kontynuować.
Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia
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V Prezydium ZG PTT w Krakowie
Podczas obrad podjęto następujące sprawy:
 Rok 2013 został ostatecznie zamknięty pod względem sprawozdawczym
 Pamiętnik Nr 22 zostanie przekazany wkrótce do składu
 Tom Nr 23 będzie poświęcony Kazimierzowi Przerwie- Tetmajerowi
 Słowo „swojszczyzna” wraca do naszego statutu.
 Odbyła się wizyta reprezentacji PTT u nowego dyrektora TPN
 Są już odznaki „Ku wierchom”
 Następne posiedzenie ZG PTT odbędzie się w dniu 4.10.2014 r. na Gubałówce
 W posiedzeniu Prezydium uczestniczył Przew. GKR PTT Zbigniew Zawiła

IV Posiedzenie ZG
Posiedzenie odbyło się w dniu 4.10.2014 r. w Zakopanem w „Chatce na Szlaku” Gubałówka nr 222.
Podjęto na posiedzeniu następujące ustalenia:
 Poddano analizie wpłatę składek za rok 2013. O/PTT Sosnowiec opłacił składki za rok 2013.
 Oddział PTT Sosnowiec nie odprowadził jeszcze składek za rok 2014.
 Odpis składek za rok 2015 na ZG PTT pozostanie na tym samym poziomie.
 Akcja „Sprzątamy Tatry „ przewidziana jest w dniach 4-5.07.2015.
 Podsumowano wizytę Prezesa ZG PTT Chaducha w TPN i u Starosty Tatrzańskiego.
 Omawiano przygotowania do wydania Pamiętnika o Nr 22 ,23 i 24.
 Pracuje się nad ujednoliceniem sprawozdawczości Oddziałów PTT.
 Omawiano przygotowania do Roku Kazimierza Przerwy Tetmajera.
 Podjęto inicjatywę o ustanowieniu odznaki „XXV lat w PTT”.
 Ustalono kalendarium posiedzeń ZG PTT w roku 2015.
 Ustalono datę Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT na 12-13.09.2015 r.

Program obchodów 150 rocznicy urodzin Kazimierza Przerwy- Tetmajera
Obchody jubileuszu 150- Rocznicy Urodzin Kazimierza Przerwy- Tetmajera w Ludźmierzu, w Krakowie i
w Zakopanem organizowane są przez PTT przy współpracy ze Związkiem Podhalan, Urzędu Miasta w
Krakowie, Urzędu Miasta w Zakopanem pod patronatem honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Program obchodów:
 Ludźmierz: 14.02.2015 r.
 Kraków: 13.05.2015 r.
 Zakopane: 13.06.2015 r.
Szczegółowy program obchodów w „Co słychać”.
WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE O/PTT im.Gen. M.Zaruskiego
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000115547
www.sosnowiec.ptt.org.pl
Redakcja: Redaktor Naczelny - Zbigniew Jaskiernia, Krzysztof Czesak - Członek Redakcji.
Materiały do „Klimka” proszę przekazywać na adres:zbigniew.jaskiernia@gmail.com
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