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Ukraina po latach 

czyli raport z wycieczki w sierpniu 2010 w Karpaty Ukraińskie 

 

Ukraina… dla niektórych to wciąż miejsce egzotyczne i tak odległe, jakby było na innej 

półkuli. Dla nas to kraj, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie i lubimy tam przebywać. 

Nie byliśmy na wakacjach na Ukrainie już 8 lat, więc czas był na powrót. I znowu góry! 

Tym razem wyjechaliśmy nie z dziećmi, a z przyjaciółmi – Bożeną i Januszem Pieczerakami 

oraz siostrzeńcem Janusza, Krzysztofem. Planowana data wyjazdu – godz. 15:30, 13 sierpnia, 

piątek. No a ten, kto wyjeżdża 13-ego w piątek, mimo że ma czarnego kota, musi liczyć się z 

niespodziankami. Niespodzianka objawiła się w postaci małego „bum” 500 m od naszego 

domu. Na szczęście było to 

pierwsze i ostatnie „bum” 

na wyjeździe, a opóźnienie 

wyjazdu z jego powodu 

wyniosło tylko 20 godzin. 

Ostatecznie opuściliśmy 

Warszawę w południe w 

sobotę 14 sierpnia. 

Nocowaliśmy po drodze w 

hacjendzie Tomka Niesłu-

chowskiego w Dziewię-

cierzu koło Bełżca. 

Stamtąd do granicy mie-

liśmy kilkadziesiąt kilo-

metrów. Granica przeszła 

gładko jak nigdy. W zasadzie urząd czekał na petenta – bo kto jeździ przez granicę w 

niedzielę 15 sierpnia bladym świtem?. Zeszło nam nie więcej jak 45 min. – jak dla mnie to 

był rekord życiowy.  

Droga też przebiegła spokojnie. Krajobrazy znane i lubiane. Zwiastunem przemian i wkra-

czania Europy na Ukrainę są bezsprzecznie stacje benzynowe. Reszta – w zasadzie bez 

większych zmian. Zniknęła tylko większość żiguli, zaporożców i ład.  

Planowanym miejscem bazowym była Jasinia, wieś położona niedaleko głównego grzbietu 

Karpat między Czarnohorą, Gorganami a Świdowcem. Jechaliśmy znanym nam dobrze 

szlakiem – przez Żółkiew, Lwów, Bóbrkę, Rohatyń, Stanisławów, Nadwórną, Jaremcze.  

W samej Jasini mieliśmy kontakt do właściciela hotelu „Jasinia”. Pan Jurij po chwili rozterki 

pomógł, podzwonił tu i tam i w niecałe pół godziny wyczarował samodzielny domek w 

samym centrum wsi. Targi z właścicielami nie były długie i tak oto staliśmy się na 11 dni 

właścicielami trzypokojowego domku z kuchnio-jadalnią, łazienką i spiżarnią. Idealna baza 

na wypady górskie. Właściciel pokazał nam najlepszy sklep, najlepszy bar (próbowaliśmy 

 
Tiaziw (Ciążów) przed Stanisławowem – pierwszy arbuz, ale nie ostatni… 
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podważać później jego wybory, ale mało skutecznie). Bar zasłużył się bardzo dobrym 

jedzeniem (warenyki z bryndzą!), dobrą obsługą i bardzo niskimi cenami.  

A pogoda jak drut! Od początku sierpnia było na Ukrainie ładnie. I nie wyglądało, że 

miałoby się zmienić. Więc od jutra w góry, nie ma na to rady. Po chwili narady nad mapą 

uradziliśmy wycieczkę na Połoninę Douhą, Płoską i Czarną z wizytą w Rafajłowej. Aby na 

początku nie zakatować się dużą wspinaczką, postanowiliśmy podjechać czymś do stacji 

narciarskiej Bukowel u podnóża Połoniny Douhej. I z takim zamiarem poszliśmy spać, 

przestawiając zegarki na czas ukraiński (godzina wstecz) oraz zmieniając zwyczaje. Od tej 

pory mieliśmy wg czasu ukraińskiego chodzić spać o 22 a wstawać między 6 a 7. Jak się to 

przełoży na polski czas… pobudka o 5:30, capstrzyk o 21! Dzięki temu cały dzień był nasz. 

Rano (poniedziałek, 16 sierpnia) wybrałem się do centrum Jasini, aby znaleźć transport do 

Bukowela. Doświadczenie miałem takie, że pierwszy napotkany środek transportu ochoczo 

odchodzi od własnych zajęć, byle tylko co nieco zarobić. Pamiętam sprzed kilkunastu lat 

samochód elektryków w Żabiem, którzy w takiej sytuacji nieomal nie zostawili swojego 

kolegi na słupie i natychmiast udali się w półdniową bez mała ekskursję. A teraz – nic. Jeden 

bus. „Skilki osib?” 5. Za mało, nie opłaca się. Drugi leśny pojazd – idź pan do taksówek. 

Drugie podejście zrobiłem za godzinę. Tym razem miałem więcej szczęścia. Kierowca sam 

nie chciał, ale szybciutko wykonał telefon, uzgodnił cenę i już za 10 min. podążaliśmy w 

kierunku przygody ślicznym czerwonym fordem transitem. 

Tu w górach zmieniła się Ukraina, oj, zmieniła. Billboardów przybyło. Pojawiły się nowe 

słowa, np. „Welokraina”, jako oznaczenie Karpat - krainy cyklistów. Pojawiły się też rozliczne 

ogłoszenia o wynajęciu „kotedżiw”, czyli kotedży, czyli coteage’ów, czyli domków letnis-

kowych. Po drodze na Bukowel (chyba najważniejszy i najnowocześniejszy ośrodek sportów 

zimowych na Ukrainie) billboardy były co krok. Droga całkiem przyzwoita, szkoła w mijanej 

Polanicy taka, jakby przed chwilą jakiś urzędnik unijny sypnął groszem. Sam Bukowel – 

jeden wielki plac budowy, widać duży rozmach i dużo włożonych pieniędzy. W centrum 

dumnie kroczyliśmy po niebrzydkim brukowanym deptaku. Wokół wyciągi, wszystkie 

prawie albo świeżo budo-

wane, albo kilkuletnie. 

Widok oczywiście z 

punktu widzenia turysty 

górskiego marny, ale dla 

narciarzy to istotnie może 

być raj. 

Szybko przemknęliśmy w 

niegodnych kurortu stro-

jach za osadę i rozpoczę-

liśmy wspinaczkę. Pier-

wsze dwa etapy to wej-

ście na Połoninę Douhą 

(1371), do której szczytu 
 

Marsz przez Bukowel – kurort w budowie 
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dochodzi najbardziej ambitny wyciąg. Tam już, na 

wierzchołku, wystarczy przejść kilkaset metrów, aby 

wszelkie szkaradztwo cywilizacji zeszło nam z oczu. 

Zaczęły się prawdziwe góry.  

Połonina Douha i stowarzyszona Płoska to niewielkie w 

porównaniu z sąsiednimi górami grzbiety. Obok Połonina 

Czarna, Doboszanka, Świdowiec, Czarnohora, a więc co 

najmniej 1600 m, a tu tylko 1300 z okładem. Ale widoki na 

okolice ładne, łąki zielone – cóż więcej trzeba na pierwszy 

dzień? Przeszliśmy Połoninę Douhą i Bohacką (1354), 

potem 2 godziny przez las i wyjątkowo wcześnie zamel-

dowaliśmy się na nocleg nieopodal staj na Połoninie 

Płoskiej (1353).  

Staje kojarzą się nam z 

mlekiem i serami. Py-

tam tedy bacy, czy ma mleko – a on, że teraz tylko zsiad-

łe („kisłe”). No to dawaj, spróbujemy. Baca ochoczo znik-

nął w spiżarce i wyniósł wielkie wiadro z dużym firmo-

wym napisem Ceresit i odręczną literką „K”. Założyłem, 

że ceresit w owym wiadrze był już tak dawno, że nawet 

homeopatyczne dawki kleju się nie uchowały. I chyba 

słusznie, bo mleko było wyśmienite, a sensacji żadnych 

po nim nie stwierdzono. 

Chwilę wybieraliśmy miejsce na nocleg, nawet mieliśmy 

ofertę nocowania w stai tzw. „gościnnej”, ale ilość dziur 

w dachu w obliczu ewentualnego deszczu nas do miejsca 

zniechęcił, w końcu rozłożyliśmy się kilkaset metrów 

dalej, w lesie. I dobrze się stało, bo w nocy nie dość, że 

padało, to także wiało. 

Ranek (wtorek, 17 sierpnia) 

nie przywitał nas błękitem. 

Tego dnia mieliśmy w planach 

zejście do Rafajłowej, zrobienie 

zakupów i ponowny powrót w 

góry, tym razem na granie 

Połoniny Czarnej. Zejście oka-

zało się dłuższe niż myśleliś-

my, w dodatku przejście przez 

potok Dołżyniec skończyło się 

kąpielą uczestniczki wycieczki. 

Do Rafajłowej zeszliśmy nieco 

 
Odpoczynek na Douhej 

 

 
Mardz przez Bukowel – kurort w 

budowie 

 
Połoninna piękność 

 
Schodzimy z Płoskiej w kierunku Rafajłowej 
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głodni dopiero koło 14. 

Ruszyliśmy dalej po obiedzie 

koło 16 i nie było rady – musie-

liśmy nieco skrócić wycieczkę – 

kosztem planowanej pierwotnie 

Taupiszyrki i Przełęczy Legio-

nów. Poszliśmy wprost przez 

Kłempusze w kierunku zboczy 

Pantyra.  

Tymczasem pogoda się popra-

wiła, zaczęło być słonecznie i 

ciepło. Dolina potoku Durniniec, 

którą szliśmy, była bardzo dłu-

ga, tak długa a jednocześnie pod koniec tak rozryta przez 

leśników, że w końcu wyrwaliśmy do góry o jeden potok 

za wcześnie. Nie było to wielkim problemem – tylko tyle, 

że zamiast pod Pantyrem zanocowaliśmy na wierzchołku 

zalesionej góry (1156) przy bardzo ładnej i wyraźnej ścież-

ce. Jak się rano okazało, ścieżka była drogą dojścia jago-

dziarzy do połonin. Zaletą tego wieczoru było to, że 

Panie, zagrożone wędrówką po ciemku, wyrwały nagle 

co sił do przodu i 300 m podejścia przeszło nie wiadomo 

kiedy. 

Kolejny dzień (środa, 18 sierpnia) to Połonina Czarna 

(„weź mnie o Pani, na Czarną Połoninę”). Kontynuowaliśmy 

wycieczkę ścieżką, która doprowadziła nas do pier-

wszych łąk i w owych łąkach się rozmyła. Nie pozostało 

nic innego jak podejść do góry uciążliwym trawiastym 

zboczem. Doszliśmy do kolejnego płaju na wysokości ok. 

1550 m i tu, w pięknym źlebie, 

przy szumiącym potoku, 

zrobiliśmy sobie jedzonko. 

Później jeszcze jedno podej-

ście do góry i grzbiet Połoniny 

Czarnej nasz. Weszliśmy nań 

nieco za szczytem Durniej 

(1705). Przed nami Gropa oraz 

Wielka i Mała Bratkowskie. 

Na górze nieźle wiało, ale 

było pogodnie i słonecznie. 

Zatrzymując się na chwilę na 

Gropie (1758), w ciągu 2 go-

 
Rozstaje w Kłempuszach, przed nami Czarna Połonina 

 
Popas pod Durnią 

 
Widok z Wielkiej Bratkowskiej w kierunku pn.-zach. 
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dzin osiągnęliśmy Wielką Bratkowską (1788) – czyli główny cel 

pierwszej wyprawy.  

Potem jeszcze godzinka po grzbiecie na Małą Bratkowską 

(1677) i z niej zejście na Połoninę Lewkowiec. Tu napotkaliśmy 

na niewielką staję, zagadaliśmy starszą gospodynię o mleko – 

„Przyjdźcie za godzinę”. Rozpaliliśmy ogień, siedliśmy przy 

obiadku, a tu babcia idzie w naszym kierunku z wiaderkiem. 

„Przyniosłam Wam mleko, ale żadnych pieniędzy od turystów nie 

biorę. Jeszcze rano mogę Wam przynieść, a posudę* oddacie potem”.  

*Posuda (ros.,ukr.) – naczynie, tu: plastikowe wiadro z odzysku 

Czwartek (19 sierpnia) to powrót do Jasini. Wymyśliliśmy, że 

Janusz pójdzie lub podejdzie szybciej do Czarnej Cisy, złapie 

okazję i podjedzie po nas najdalej jak się da. Tymczasem 

pogoda nieco się popsuła, połoniny spowiły chmury, nawet 

lekko kapało. Pożegnaliśmy naszą dobrodziejkę („Sześć godzin 

będziecie iść”) i w drogę. Janusz 

dość szybko oderwał się od 

peletonu i popędził w kierunku 

cywilizacji, a my spokojnie, 

kilometr za kilometrem, z 

owych sześciu godzin wyko-

rzystaliśmy pięć. Okazało się, 

że za Czarną Cisą jest szlaban, a 

urzędnicy nie są ulegli, więc do 

szlabanu trzeba było dojść. Tyle 

tylko dobrego, że zanim docz-

łapaliśmy się tam, Janusz już 

zdążył pojechać okazją do Jasini 

i wrócić swoim samochodem. 

Sama trasa to dość wygodne, 

ale wielokrotnie przecinane 

przez strumień zejście, po czym 

długa droga początkowo dość 

wąską doliną, później już 

wzdłuż szerokiego koryta 

Czarnej Cisy. Ładnie, ale nieco 

monotonnie. 

W Jasini byliśmy wystarczająco 

wcześnie, aby przejść się jeszcze 

po wsi. Zaszliśmy na stację 

kolejową – dla mnie było to 

 
„Sześć godzin będziecie iść!” 

 
Droga w dolinie Czarnej Cisy 

 
Jasinia, okolice stacji - linia kolejowa w kierunku Jaremcza 
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wspomnienie noclegów na stacji 

z obozem Styków w 1991 roku. 

Zaszliśmy do otwartego kościoła 

katolickiego. Jak się tam dowie-

dzieliśmy, we wsi jest dużo 

Węgrów, a niedzielne nabożeń-

stwa zapełniają kościół.  

Wieczorem, przed zmierzchem, 

wyskoczyłem sam na krótki ple-

ner. Zapragnąłem wspiąć się na 

najbliższy wierzchołek. Ruszy-

łem pierwszą ścieżką pod górę i 

trafiłem na rozległy kirkut. Nali-

czyłem prawie 100 macew… Ile 

musiało być ich kiedyś? Niestety 

akurat słońce zaszło za chmury i 

niewiele zdjęć udało się zrobić. 

Następny dzień (piątek, 20 

sierpnia) to początek wyprawy 

w Czarnohorę. Założyliśmy tego 

dnia dojazd w głąb doliny i 

osiągnięcie głównego łańcucha 

gdzieś między Pietrosem a 

Howerlą. Z transportem było już 

łatwo, bo przezornie wzięliśmy 

numer telefonu do właściciela 

czerwonego forda. Bez problemu 

zgodził się nas zawieźć. 

Ranek przeznaczyliśmy na za-

kupy i spokojne spakowanie się. 

Wyjechaliśmy około pierwszej. 

Samochód dowiózł nas do 

wschodnich krańców wsi Łaze-

szczyna. Tam, koło szlabanu 

Depo i placówki ratowników 

górskich, po opłaceniu wstępu 

do lasu ruszyliśmy na podbój 

Czarnohory. Pierwsza godzina 

to praktycznie przejście po płas-

kim wzdłuż potoku Łazesz-

czyna. Cały czas przed nami 

hen-hen majaczyła Howerla. Po pierwszym odpoczynku skręciliśmy na południe, mając 

 
Kirkut w Jasini 

 
Widoki z przejazdu przez Łazeszczynę, w oddali Howerla 

 
Odpoczynek w połowie podejścia na Przełęcz Kakaradza 
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przed sobą tym razem Pietrosa. 

Było trochę stromo, ale w sumie 

dość łatwo osiągnęliśmy łąki pod 

przełęczą Kakaradza. Droga na 

górze meandrowała tak, że trud-

no było przewidzieć, w którą stro-

nę podąży i właściwie ją skrócić, 

przez co ostatnie 100 metrów 

podejścia nieco nas zmęczyło. 

Na przełęczy Kakaradza (1544) 

złapaliśmy płaj, który w tym miejscu praktycznie po 

poziomicy przecina Czarnohorę. Było dość późno, 

więc w naszym zasięgu była Połonina Sidłowyna,  

miejsce znane mi z dawnych lat jako bardzo dobra 

polana na biwaki. Tak było, ale niestety się zmieniło, 

oczywiście na niekorzyść. Otóż zbudowano tam coś, 

co na mapie nazywa się Ośrodek Rekreacyjno-

Informacyjny. Nie do końca rozumiemy, co miałby 

ten ośrodek krzewić, wiemy natomiast, że w pobliżu 

miejscowi budowali przybytek komercji – mahazyn i 

bar. Nie dość, że budowali, to jeszcze w majestacie 

prawa przyszli i skasowali nas po 30 hrywien za 

każdy namiot. Szkoda tej polanki, bo jest wyjątkowo 

urocza – dla turystów jest już niestety stracona. 

Ta noc była najzimniejsza podczas całej naszej wyp-

rawy – być może dlatego, że wiał dość zimny, 

przenikliwy wiatr. Trochę mie-

liśmy obaw, co będzie potem – ale 

na szczęście niesłusznych.  

Następne jutro po wczoraj 

(sobota, 21 sierpnia),  przywitało 

nas słońcem i błękitem. Od 

miejsca noclegu nie szliśmy już 

po płaskiej drodze, a zaczęliśmy 

się wspinać do podnóża Howerli. 

Minęliśmy dwa miejsca nocle-

gowe lepsze niż to nasze, ale któż 

to mógł wiedzieć? Od wysokości 

ok. 1800 m obeszliśmy płajem Ho-

werlę i stanęliśmy na przełęczy między nią a Breskułem. Stąd, w dwóch grupach, bez 

plecaków, zdobyliśmy najwyższy szczyt Ukrainy. 

 
Widok na Howerlę 

 
Niedaleko przed Przełęczą 

 
Na płaju pod Howerlą, z tyłu Pietros 
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Akurat zbliżało się święto niepodległości Ukrainy i może dlatego wycieczek na górze było 

dużo. Szczyt Howerli (2061) jest jedyny w swoim rodzaju. Sporo różnych symboli – krzyże, 

tablice, słupy… w niekoniecznie najlepszym stanie, łącznie z tryzubem z ułamanym jednym 

zębem. Wszystko to oplątane sznurkami, na których dostrzegliśmy rozwieszone śmiecie – 

worki foliowe, butelki po wodzie, szmaty… Pstrokate to wszystko i kiczowate, żadnego 

sensu jak dla nas nie ma. Może to bunt przeciwko zaśmiecaniu gór? Zresztą w czasie, w 

którym zdobywaliśmy Howerlę, służby parkowe lub leśne chodziły wokół góry i zbierały 

śmiecie. 

Pomijając widok samego wierzchołka, oczywiście perspektywa morza gór ze szczytu 

Howerli jest imponująca. Po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakt wzrokowy z Popem Iwa-

nem, w pewnym sensie głównym 

celem podróży, ponieważ na nim, 

po raz już kolejny, zamierzaliśmy 

nocować. Oczywiście nie naj-

bliższej nocy – bo tego dnia mog-

liśmy dojść najwyżej do Jeziora 

Tomnackiego. I tak się stało. 

Przez Breskuł  (1912), Pożyżew-

ską (1822), Dancerza (1848), ści-

nając Turkuła, przechodząc i 

spoglądając z góry na Jeziorko 

Niesamowite, trawersując Rebrę, 

doszliśmy do Jeziorka Tomnac-

kiego wystarczająco wcześnie, 

aby znaleźć jako takie miejsce na 

nocleg i nawet pozbierać nieco drewna na ognisko. 

Gdzie te czasy, kiedy Jeziorka Niesamowite i Tomnackie były praktycznie dzikie i ciche? 

Teraz nad Tomnackim razem z 

nami nocowało ze 30 osób, a 

kolejnego dnia waliły tam od 

strony Popa Iwana jeszcze więk-

sze tłumy. Ciężko nam było zna-

leźć ładne miejsce, a o drewnie 

na ognisko lepiej nie wspominać. 

Wszyscy tną i palą świeżą koso-

drzewiną. Na szczęście przy tak 

dużej liczbie nocujących wys-

tarczy tylko uważnie pozbierać 

resztki po innych… Nie starczy-

łoby nam na gotowanie, ale na 

godzinne wygrzanie się przed 

snem jak znalazł. 

 
Na Howerli 

 
Na Howerli – ozdoby(?) 
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A nad Tomnackim Jeziorem 

góruje Gutin Tomnatyk (2016). 

Góra o dziwnej nazwie, położona 

niewiele na południe od głów-

nego grzbietu Czarnohory, na 

którą nigdy nie miałem okazji 

wleźć. Nie dlatego, że to jakoś 

daleko czy stromo, ale zawsze 

brakowało czasu. Czas zatem na 

dziewiczą wyprawę! 

Niedzielnym rankiem (22 

sierpnia) , skoro świt, niewiele po 

szóstej, ruszyłem więc samotrzeć 

na Gutina. Nie naokoło, utartymi szlakami, a wprost pod górę, dość stromym żlebem. Nie 

było łatwo, szczególnie, że trawa była jeszcze mokra od rosy. Słońce nieledwie wstało i 

dopiero lizało grań nade mną, a ja z mozołem – mimo że na pusto – drapałem się pod górę.  

Widok z Gutina jest rewelacyjny. To wysunięty na południe szczyt, z którego widok w 

kierunku gór rumuńskich nie jest niczym przesłonięty. Nisko padające promienie wydo-

bywały kształty Popa Iwana Marmaroskiego, Farkaula, Michajleka, Pietrosza Rod-

niańskiego… Było tak wcześnie i tak ładnie, że skoczyłem sobie jeszcze na Rebrę – to tylko 20 

minut. I nie żałowałem, bo z kolei widok w północną stronę poraził morzem mgieł i prawie 

niezliczoną ilością grzbietów górskich. Na zdjęciu doliczyłem się piętnastu pasm.  

 
Jezioro Niesamowite, za nim Dancerz i czubek Howerli 

 
Widok z Tomnatyka – od prawej Howerla, Pietros, Bliżnica (Świdowiec) 
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Zeszło mi ze dwie godziny, 

załoga w międzyczasie wstała. 

Ponieważ dzień był dość łatwy 

(na Popa Iwana nie było 

daleko), mogliśmy sobie 

pozwolić na odrobinę szaleń-

stwa. Tym razem Janusz z 

Krzyśkiem postanowili powtó-

rzyć moją ranną trasę na Tom-

natyka, ale z plecakami. Ja z 

dziewczynami podeszliśmy 

normalną ścieżką. Spotkaliśmy 

się na Rebrze, ponieważ zarzą-

dziłem obowiązkowe jej zali-

czenie. Dla mnie widok z 

Rebry (2001) jest jednym z 

najładniejszych w całej Czar-

nohorze. Mnie i Joli oczywiście 

przypomniał się poprzedni 

pobyt na Rebrze, z dziećmi, 

podczas przejścia znad Zaroś-

laka do Dzembroni. To było już 

9 lat temu! 

Z Rebry przeszliśmy pod Bre-

benieskula (2036), którego zdo-

byliśmy w męskim gronie na 

pusto. Potem przy potokach 

(ostatnich przez Popem) za-

siedliśmy na obiad. W dalszej 

drodze w Janusza wstąpił bo-

jowy duch gór. Wwiódł duch 

ów Janusza na Munczela, na 

Dzembroni byliśmy już razem.  

I oto przed nami Pop Iwan. 

Pohane Misce (przeklęte miej-

sce), czyli przełęcz pod Popem, 

straciła swój urok, ponieważ 

odwieczne bagniska zdążyły 

zarosnąć. Spokojnie, bez pos-

piechu, wdrapaliśmy się na 

szczyt Popa jakieś półtorej 

godziny przed zachodem.  

 
Poranny widok z Rebry 

 

  
I na Rebrze parę godzin później, już razem. Ostatnie podobne zdjęcie 

robiliśmy sobie 9 lat temu 

 

 

Zejście z Dzembroni. Do Popa Iwana już niedaleko. 
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Na szczycie Popa Iwana (2028) ludzi dużo, pewnie ponad dwadzieścia osób. Ukraińcy, 

chyba kilka Rosjanek. Wszyscy porozbijaliśmy się po wschodniej, zacisznej stronie obser-

watorium. To pierwszy raz, kiedy zdarzyło mi się nocować na Popie pod gołym niebem. Ale 

też pierwszy raz, kiedy nie zanosiło się na żaden deszcz, burzę lub inny kataklizm. Po prostu 

był piękny, letni wieczór, wiatr nieduży, zachód słońca bajkowy. Każdemu można życzyć ta-

kiego noclegu na Popie. Myśmy 

nań zasłużyli – nocowaliśmy na 

górze trzeci raz, a ja naliczyłem, 

że było to moje szóste wejście. 

Mało jest gór w Polsce, na 

których byłem tyle razy.  

Skoro zachód, to i wschód! O 

5:30 pobudka. Jeszcze szaro-

granatowe niebo, tylko mały 

kawałek purpury na wschodzie. 

W tej purpurze odbijało się 

światło na srebrnym krzyżu 

postawionym nie na znak trage-

dii, ale po prostu na chwałę Pana 

Boga. I powoli widać było, jak kolejne chmury na 

niebie dostają od dołu czerwonej poświaty. Po pół 

godzinie słońce najpierw cienkim paskiem wśród 

chmur, potem już zupełnie na okrągło wylazło na 

powierzchnię. Wszędzie morze gór i mgieł. Powietrze 

przejrzyste, widoki dalekie. Na południu – Alpy 

Rodniańskie, Tibles, Suhard. Na zachód – Gorgany, 

gdzieś po Sywulę i Wysoką. Sesji zdjęciowej nie było 

końca. 

Zapowiadał się kolejny piękny dzień – a był to już 

poniedziałek, 23 sierpnia. Zwiedziliśmy spokojnie 

obserwatorium, pokontemplowaliśmy widoki i 

niestety pożegnaliśmy się z Popem i z pasmem 

Czarnohory. Kamienistym trudnym zboczem 

zeszliśmy w kierunku Waśkula, przypominając sobie 

poprzednie wyprawy, kiedy tą drogą drapaliśmy się 

pod górę i to mocno zmotywowani grzmiącą za 

plecami burzą.  

 
Zachód słońca na Popie Iwanie – pośrodku Pietros. 

 
Wschód słońca 

 
Panorama z Popa Iwana w kierunku Alp Rodniańskich i Gór Tibles 
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Dzień wcześniej trochę zasta-

nawialiśmy się jak iść, zdecydo-

waliśmy się na przejście do Łuhów 

prostą drogą przez połoninę 

Wertopy, ale było tak ładnie, że 

podkusiło mnie, aby na rozdrożu 

zejść chwilę w kierunku Stoha i 

złapać trawers, którym szliśmy 8 lat 

temu. Dodatkowym motywatorem 

było źródełko na trawersie. Parę lat 

temu trawers był wyraźny, teraz 

już mniej i finał był taki, że zesz-

liśmy za daleko i nie było sensu się 

wracać. Postanowiliśmy przejść 

głównym grzbietem w kierunku Stoha i zejść w dolinę pierwszą nadarzającą się ścieżką.  

Chyba nikt nie żałował, że tak Opatrzność nas poprowadziła. Droga, mimo kilku stromych 

podejść na Wichid (1471), była bardzo malownicza, przyroda naokoło jakby nieco dziksza 

(wszak to już prawie 

Czywczyny). W dodatku jeszcze 

na Połoninie Szczawnik 

zaliczyliśmy staję z bardzo 

pysznym serem. I od tej stai 

prowadziła dróżka w dół. 

Najpierw łąką, zakończona 

samotnym drzewem, dającym 

idealny cień na popas, potem 

ciemną świerkową trzystumetrową windą dość szybko 

zeszliśmy z grani. Po zejściu musieliśmy dobrą chwilę 

dać odpoczynek drżącym kolanom.  

A potem było też ładnie, tylko inaczej. Szliśmy prostą jak 

strzelił ciasną doliną górskiego potoka Uhorskiego. 

Stereofoniczne efekty wody otaczającej nas z obu stron, 

liczne brody, stare wiatrołomy… w pewnej chwili 

wyszliśmy na starą drogę tak równą i tak prostą, że 

byłem wręcz pewien, że to miejsce po dawnych torach 

kolejki leśnej. Ale na żadnej mapie nie znalazłem 

potwierdzenia tych domniemań. Po ponad pół godzinie 

doszliśmy do doliny Stohowca, potoku (a może raczej już 

małej rzeczki), płynącego wprost spod Stoha. Nie 

 
Grzbiet Czarnohory o poranku. 

 
Oryginalna metoda suszenia grzybów – staja na Szczawniku 

 
Krzyż na przełęczy pod Wichidem 
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próbowaliśmy go forsować inaczej niż na bosaka w bród.  

Dalej czekało nas około 8 km drogą do szlabanu w 

Łuhach, gdzie czekał na nas Jewhen (tak miał na imię 

nasz kierowca). Jeszcze na górze dodzwoniłem się do 

niego i umówiłem na konkretną godzinę, czasu nie 

mieliśmy za wiele. Droga jak to droga, nieco się dłużyła, 

choć atrakcji kilka było. Najpierw klauza Stohowiec, jak 

na 2010 rok, całkiem nieźle zachowana. Widać było próg 

klauzy, drewniane 

umocnienia i zbior-

nik spiętrzający wo-

dę. Potem dziwne 

urządzenia hydro-

logiczne, których 

przeznaczenia nie 

odkryliśmy. Dalej 

wyłonił się spośród 

drzew ośrodek wy-

poczynkowy tak elegancki, że aż się bałem robić zdjęcie – 

a nuż to tajny ośrodek rządowy (okazało się, że nie, 

powszechnie dostępnie prywatny ośrodek, Ujedinenie, 

http://www.uedinenie.com). A kiedy atrakcje się 

skończyły, dogonił nas żigulakiem tubylec i zabrał do 

szlabanu panie i cały bagaż. Dzięki temu w trójkę z 

Januszem i Krzyśkiem na luzie doszliśmy do miejsca 

zbiórki idealnie o czasie. A że nasz kierowca był również punktualny, zaraz już byliśmy w 

drodze powrotnej do Jasini.  

Długo się jechało, prawie półtorej 

godziny. Po drodze, nieopodal Kwasów, 

nasz przyjaciel zatrzymał auto i pokazał 

nam, gdzie możemy nabrać wody mine-

ralnej. Do Jasini dotarliśmy prawie o 

zmierzchu, ale z perspektywą ulgowego 

następnego dnia. Bowiem wtorek (24 

sierpnia) został przeznaczony na turys-

tykę samochodową. Cel główny dnia – 

Żabie (Werchowyna).  

Droga do Żabiego była kręta i długa. 

Długa nie tylko kilometrami, ale też 

straganami, rozłożonymi na Przełęczy Tatarskiej, czyli dawnej granicy polsko-

czechosłowackiej. Sugerowane Paniom piętnaście minut stało się godziną, a przyrzeczenia 

„nic-nie-kupię-tylko-obejrzę” zostały… przyrzeczeniami. Zaopatrzeni w trofea (część 

 
Dolina potoku xxx 

 
Karpacka sztuka: leśna… 

 
…i sztuka, za przeproszeniem, użytkowa – eksponat ze 

straganu na Przełęczy Tatarskiej 

http://www.uedinenie.com/


 

S
tr

o
n

a
 1

4
 

oczywiście okazała się już w Polsce zupełną tandetą) zjechaliśmy do Tatarowa, minęliśmy 

Worochtę (akurat na skoczni narciarskiej odbywał się turniej) i dojechaliśmy do Żabiego. 

Najpierw wizyta u Romana Kumłyka w jego muzeum. 

Śmiesznie musiało to z boku wyglądać. Pokazaliśmy 

Januszowi, gdzie ma jechać, gdzie stanąć. A potem gdzieś 

poszliśmy, wśród domostw, pod górę, do jednej zagrody, 

pod którą siedzieli turyści, bo tam właśnie jest muzeum. 

Przecież każdy wie, że tam jest muzeum, prawda? Żadnej 

tabliczki, drogowskazu, reklamy. A ludzi mnóstwo. Nie 

zapowiadaliśmy się Romanowi, ale jak wiadomo, 

niektórym szczęście sprzyja. Dokładnie wstrzeliliśmy się 

pomiędzy dwie grupy. Roman nas poznał, ale czy do 

końca – nie wiem. Oprowadził, jak zwykle dowcipkując 

sobie na tematy damsko-męskie. Pograł i pośpiewał, choć 

z tym śpiewem było gorzej, bo akurat ochrypł. Muzeum 

nic się nie zmieniło przez te lata, tylko przed domem 

trawnik zastąpiono gustownym żwirkiem. Roman, 

pytany o przyjazd do Polski odparł prosto: „A po co, 

nawet paszportu ważnego nie mam. Tu daję tyle 

koncertów, że nie muszę nigdzie jeździć”. A przy okazji zarobił na nas, sprzedając płytę 

kompaktową swojej kapeli. Nie przypuszczaliśmy nawet, że jest to kopia płyty wydanej 

przez Towarzystwo Karpackie wiele lat temu. Kopia pełna, nawet z dziękczynnymi 

zaśpiewami dla Kolegów z Towarzystwa.  

Tego dnia Ukraina świętowała Dzień Niepodległości, więc ludzi na ulicach było sporo, część 

ubranych odświętnie albo nawet i ludowo. Wszyscy uśmiechnięci, wyluzowani – niektórzy 

nawet wyluzowani za bardzo po kilku głębszych. Dworzec autobusowy i jarmark takie, jak 

kiedyś, choć szykują się 

jakieś remonty i budowy. Na 

wprost mostu na Czere-

moszu – urzędowy bill-

board. A na billboardzie z 

jednej strony zaproszenie do 

Werchowyny, stolicy Hucul-

szczyzny. A z drugiej – 

„desat’ Bożych zapowidej”, 

czyli dziesięć Bożych Przy-

kazań. Taka propaganda robi 

wrażenie, szkoda tylko, że w 

Polsce nikt na to nie wpadł. 

 
W Muzeum u Romana 

 
Dziesięć Bożych Przykazań – billboard gminny w Żabiem 
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Trzeba tu jeszcze wspomnieć o ciekawym spotkaniu w kilku odsłonach. Po powrocie z 

Czarnohory do Jasini, na krótkim wieczornym spacerze, dostrzegliśmy zaparkowany rower 

turystyczny typu tandem. Dwóch turystów siedziało nieopodal, popijając kawę. Rano 

zagadała z nimi Jola, dowiedziała się, że jadą z… Genewy do Kijowa. I że są z Anglii i że 

wszystko im się podoba. To było spotkanie drugie. A trzecie? Oczywiście w Żabiem. Tym 

razem ja do nich podszedłem, nawet namawiałem ich na muzeum u Romana, ale spieszyli 

się, bo mieli tego dnia dojechać do Waszkowców. Kawał drogi. Przy okazji rozbawili mnie 

stwierdzeniem, że byli wręcz pewni, że też jesteśmy Anglikami, bo tak nam z oczu patrzało.  

Pokręciliśmy się nieco po Żabiu tu i tam. Na jarmarku jak za dawnych czasów wymieniłem 

dolary na hrywny (z powodu święta banki 

były zamknięte). Osobnik o podejrzanym 

wyglądzie wymienił mi dolary po kursie 

bankowym co do kopiejki. Podczas pow-

rotnej drogi Janusz podjął próbę wjechania 

w górę Czeremoszu drogą, której stan nie 

poprawił się przez te parę lat. Gdzieś w 

połowie drogi między Krasnykiem a Bys-

trecem zawróciliśmy. Zaliczyliśmy obiad 

w „Art Kołybie” koło Krzywopola, gdzie 

było strasznie drogo (na nasze obiad 

dwudaniowy z winem aż 15 zł na osobę!) i 

zatrzymaliśmy się na dłużej w Worochcie. Najpierw – dokładnie obeszliśmy wiadukt 

kolejowy nad Prutem. Obecnie już nieczynny, ale wciąż 

ładny i fotogeniczny. Potem – krótkie zwiedzanie miej-

scowości (przedwojenna wypoczynkowa zabudowa drew-

niana). I to tyle wycieczki samochodowej. Wieczorem zaś 

zaliczyliśmy jeszcze spacer po Jasini.  

 
Stary wiadukt kolejowy nad Prutem w Worochcie 

 
Jasinia – coraz mniej jest takich 

kontrastów, coraz mniej dawnych „ludzi 

gór” 
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Środę 25 sierpnia przeznaczyliśmy na 

wycieczkę na Świdowiec. Jednodniową, 

bez namiotów. Znów (ostatni raz) sko-

rzystaliśmy z naszego czerwonego busi-

ka, którym dojechaliśmy do Trostianca, 

przysiółka Kwasów. Pogoda z rana była 

niestety mglista, widoki z kolejno 

mijanych coraz wyżej położonych wiej-

skich łąk były mizerne, choć dało się dos-

trzec straszące oko trwałe ruiny niedo-

kończonego schroniska (schroniszcza?) 

turystycznego w dolinie Prutu. Długo 

człapaliśmy pod górę, aż po około dwóch 

godzinach złapaliśmy kontakt z połoninami (połonina Braiwka). Tu też w stajach, kolejne 

rozmowy z tubylcami i demonstracja 

zdalnej komunikacji na odległości 

około stu metrów: „Anna!” „E?” 

„Turysty mołoko chot’jat kupyty” „Łże 

idu”. I tak dalej. 

Jak się połoniny świdowieckie za-

częły, to końca ich nie było widać. Już 

nie mgła, a chmury zasłaniały szczyty. 

Tajemniczo się zrobiło. Nie wiadomo 

było, jak długo jeszcze. Tylko kolejne 

drogowskazy dawały nadzieję. W 

chmurach i przy coraz silniejszym 

wietrze doszliśmy na najwyższy 

szczyt, Bliźnicę (1881). Widoków w 

zasadzie nie było, dopóki nie zesz-

liśmy z wierzchołka. Wówczas nagle 

chmury zaczęły się rozstępować i 

ogrom połonin Świdowca ukazał się 

w całej krasie. W całej krasie ukazała 

się także brzydota rozoranej połoniny 

Dragobrat, bezpowrotnie straconej dla 

turystyki kwalifikowanej na rzecz 

sportów narciarskich. W dodatku 

akurat wszystko było w stanie budo-

wy. Wystarczyło na szczęście obrócić 

oczy na południe i podziwiać szczyt 

Bliźnicy i kolejne wierzchołki flan-

kujących ją Żandarmów.  

 
Trostianec 

 
Widok spod Bliżncy – po lewej Żandarm 

 
Nieco zamglony Świdowiec 
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Zejście do Dragobratu było przykre również z uwagi na ogólne znużenie. Widać było, że 

pierwotny plan dojścia na pieszo do Jasini jest nierealny. I tu zaczyna się jedna z większych 

przygód tego wyjazdu. Uważny czy-

telnik pamięta początek pierwszej 

wycieczki? Podróż do Bukowela sa-

mochodem i uwagi o europejskości 

kurortu? My pamiętaliśmy i daliśmy 

się nabrać. Skoro tu też jest kurort, to 

wystarczy, jak pierwszą okazją wyś-

lemy Janusza do Jasini po auto, któ-

rym po nas przyjedzie. Logiczne, 

prawda?  

Zeszliśmy do głównej drogi w 

miejscowości. Przy niej, wśród 

powstających jak grzyby po deszczu 

hotelu, przycupnęła ostatnia w tej 

okolicy staja. Tu beton i szkło, a tu 

wśród łopuchów smętna krowina i 

jeszcze smętniejszy pasterz. Ciekawe, 

ile lat tak jeszcze wytrzyma… Ale do 

rzeczy, zeszliśmy do drogi. Droga 

wprawdzie szutrowa, ale przecież na 

pewno zaraz niżej będzie asfalt. 

Jedzie właśnie w dół gruzowik. Janusz 

po chwili pertraktacji jest już w 

kabinie, gdy nagle z bocznej drogi 

wyjeżdża śliczny zielony UAZ. Kie-

rowca macha do mnie ręką. Pod-

chodzę – a gość oferuje za 100 hry-

wien zjazd na dół i dowóz do Jasini. 

100 hrywien? Straszna kasa (między 

nami to raptem 30 złotych za 5 osób). 

Targuję się, zeszło na 80. Janusz 

porzuca ciężarówkę, też się pakuje, 

jedziemy. Jedziemy i oczom nie 

wierzymy. Z Dragobratu, położo-

nego na połoninie około 1300 m npm, 

do doliny Cisy NIE MA DROGI. Nie 

ma! Bo to, czym jedziemy, to prawie 

bezdroże. Wądoły głębokie na pół 

metra, przełomy, błoto. Ciska nami w 

aucie na wszystkie strony. Ja repor-

terskie zapędy przypłaciłem guzem na czubku głowy, kiedy na jakimś wyboju wyleciałem z 

 
Ładujemy się do UAZ-a… 

 
Kierowca dzielnie pokonuje bezdroże 

 
A droga – jak na obrazku 
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siedzenia jak z katapulty i walnąłem łbem prosto o sufit (postronni mówią, że było to cał-

kiem widowiskowe). Kierowca opowiadał, że nie ma tu wypadków, może kilka niegroźnych 

w zimie. Pytałem go, jak narciarze w zimie docierają do tych kilkunastu wyciągów i tych 

dwudziestu kilku hoteli… No właśnie tak, jak wy – odpowiedział. Całości dopełnił jeszcze 

most na potoku już w dolinie. Most łatany i dziurawy, pokonywany przez kierowcę 

zygzakiem.  

Dałem się, mimo tylu wyjazdów na Ukrainę, znów nabrać. Uwierzyłem w cywilizację. Byłem 

tak oszołomiony, że z własnej woli zapłaciłem gościowi pod domem w Jasini pierwotną 

cenę, czyli 100 hrywien. Należało się za największą atrakcję wyjazdu. A prawdą jest, że bez 

takich emocji wyjazd na Ukrainę 

byłby jakoś tak niepełny. 

Wieczorem zrobiliśmy sobie dłuższy 

spacer w dół wsi, do cerkwi 

Strukowskiej. Było już pod wieczór, 

ale na szczęście świątynia była 

otwarta. Drewniana, na planie krzyża, 

zbudowana w 1824 r. Wróciliśmy do 

domu drugą stroną Cisy, ścieżkami 

wśród domostw i pokonując rzekę 

kolejną wiszącą kładką. To już ostatni 

wieczór w Jasini. Ale jeszcze nie 

koniec gór! 

26 sierpnia, w czwartek rano zebraliśmy się dość wcześnie i przez Przełęcz Tatarską (na 

szczęście już bez zatrzymywania się na zakupy), Jaremcze, Dorę (tu obowiązkowe 

zwiedzanie cerkwi) i Nadwórną dojechaliśmy do Rafajłowej. Droga z Nadwórnej okazała się 

w znacznie gorszym stanie, aniżeli rok temu. Jechaliśmy nią dłużej i w końcu wy-

lądowaliśmy w Rafajłowej koło 13. Szybkie drugie śniadanie i w drogę! Naszym planem 

noclegowym były okolice Sywuli, gdzieś na pewno za szczytem Taupiszyrki.  

Na Taupiszyrkę szliśmy drogą, którą pamiętaliśmy z Jolą z zeszłorocznej wycieczki i która 

nas i w tym roku nie zawiodła. Pierwszy odpoczynek nad wsią, pod szczytem Tołstego dał 

nam widoki na Rafajłową i wysoko położone domostwa. Potem, drogą, która przypominała 

parkową aleję, doszliśmy na połoninę 

Jaworczyk. Widoki z niej na wschód 

były rewelacyjne – od Doboszanki 

przez Czarnohorę do Czarnej 

Połoniny. A potem długie, ale łagodne 

podejście na szczyt Taupiszyrki.  

Z Taupiszyrki (1499) daliśmy radę 

dojść do połoniny Taupisz. To niby 

niedaleko, ale po drodze trafiło nam 

się bardzo trudne, strome, piarżyste 

 
Cerkiew Strukowska w Jasini 

 
Nad Rafajłową, daleko Płoska 
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zejście. Na nocleg na Taupiszu (1450) doszliśmy praktycznie o zmroku – na szczęście 

trafiliśmy na bardzo dobre biwakowisko, łącznie z wymoszczonymi gałązkami miejscami na 

namioty. 

Rankiem (to już piątek, 27 sierpnia) 

wstałem niespiesznie koło 7 i nie 

żałowałem. Nad Korotkanem roz-

grywał się wspaniały spektakl. 

Wschodzące słońce walczyło z 

nadciągającymi ciemnymi chmurami. 

Promienie wybijały się spod chmur i 

ostrymi smugami rozświetlały na 

różowo horyzont. Trwało to około 

kwadransa, potem niestety słońce 

chcąc nie chcąc wzeszło wyżej i 

schowało się za chmury. Kolejne parę 

godzin szliśmy później przy dość 

szarej pogodzie. 

Przed wyjściem z noclegowiska odwiedziliśmy pobliskie 

staje, w których kupiliśmy ser. Baca, na permanentnym 

rauszu, przechadzał się po połoninie w huculskiej 

haftowanej koszuli. Sama staja wyjątkowo biedna: w 

zasadzie to była kurna wiata z jedną wielką pryczą. 

Mieszkali tam z bacą jego żona i szóstoklasista Wania. 

Koło południa wypogodziło się. Doszliśmy wówczas na 

połoninę Ruszczyna, rozległą wyżynę pod Sywulą. Tu 

zatrzymaliśmy się na dłużej, a sam atak szczytowy na 

Sywulę przypuściliśmy wyłącznie w męskim składzie.  

Polana Ruszczyna to wyjątkowo rozległy teren. Ma tu 

źródła Bystrzyca Sołotwińska, a początek rzeki jest 

oznaczony dużą tablicą – taką, jaką normalnie stawia się 

przy drogach jako oznaczenie miejscowości. Nie jest to 

zresztą jedyna oznaka względnej 

cywilizacji terenu – na ekspo-

nowanym miejscu stoi tzw. grzybek, 

czyli drogowskaz turystyczny, żywo 

przypominający podobne instalacje 

na Słowacji i w Czechach – nic dziw-

nego, Słowacy pomagali Ukraińcom 

znakować te tereny. Są też informacje 

ekologiczne o czasie rozpadu 

 
Wschód słońca w Gorganach 

 
„Tam mi koń uszedł, idę po niego” 

 
Polana Ruszczyna i Sywula 
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pozostawianych śmieci oraz infor-

macja oznaczająca ruiny dawnego 

polskiego schroniska turystycznego 

na Ruszczynie. 

Od ruin schroniska ścieżka biegnie 

wprost na Małą Sywulę. Droga nie 

byłaby specjalnie ciężka, gdyby nie 

wiatr. Na odsłoniętych gołoborzach 

na Sywuli wiało niemiłosiernie. W 

pewnej chwili podchodziliśmy ścieżką 

dokładnie pod wiatr – niby tylko 200 

metrów (w poziomie), niespecjalnie 

stromo. A miałem wrażenie, że nigdy 

nie pokonamy tego odcinka. 

Na Małej Sywuli (1811) krótki odpoczynek i przejście na Wielką. Tu szczególnie wiatr dawał 

się we znaki. Na wielkich głazowiskach, przy przejściu z kamienia na kamień, nie można 

było być pewnym, gdzie uniesiona noga stanie, bo wiatr mógł ją z łatwością pchnąć w 

sąsiednią rozpadlinę. 

Na szczycie Wielkiej Sywuli (1836) 

spotkaliśmy uzbrojoną po zęby w 

GPS-y i inne wynalazki grupę z 

Kijowa. Wyglądaliśmy przy nich 

mało nowocześnie. Zaczęły się 

rozmowy typu „czy cieszycie się, że 

jesteście w Unii i co się poprawiło”. 

Widoki z góry były dość rozległe, 

choć jednak nie takie, jak w 

Czarnohorze.  

Po zejściu i zjedzeniu na polanie 

przygotowanego w międzyczasie 

obiadu ruszyliśmy w kierunku doliny Maksymca. Długo szliśmy bardzo ładnym trawersem 

Negrowej i Korotkana i nawet mieliśmy ochotę zanocować gdzieś na górze, ale nie bardzo 

było miejsce. W końcu, nieco na siłę i na granicy możliwości zeszliśmy z gór do potoku 

Bojaryn, około 2 km od wsi Łozowanie i tam rozbiliśmy swój ostatni biwak. Samo zejście 

było dość łagodne, z wyjątkiem ostatniego odcinka, kiedy to nagle szlak skręcił w dół i kazał 

nam „na krechę” schodzić po stromym zboczu. 

Nocleg nad potokiem był o tyle korzystny, że można było nieco się ochędożyć przed 

powrotem do cywilizacji. W sobotę (28 sierpnia) było już lekko, przemarsz zajął nam około 

dwóch godzin. Najpierw łagodne zejście drogą nad potokiem do wsi Łozowanie i dalej 

wiejską drogą dojście do Maksymca, położonej w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Stąd 

Janusz okazją skoczył po auto do Rafajłowej, zapakowaliśmy się i ruszyliśmy do Polski. 

 
Wielka Sywila 

 
Płaj pod Negrową 
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Pogoda zsynchronizowała się z naszą wycieczką. Lekko 

padać zaczęło podczas oczekiwania na Janusza, a 

swoistym szokiem dla nas było zachowanie termometru 

pokładowego w aucie. 20 stopni, 16, 14… Doszło do 11,5 

blisko granicy z Polską. 

Podróż powrotna w zasadzie bez atrakcji. Dobry i długo 

wyczekiwany obiad w Haliczu, niewielka kolejka na gra-

nicy, nocleg znów w Dziewięcierzu, rano sprawny dojazd 

do Trzcianki k/Garwolina, gdzie w niedzielę 29 sierpnia, 

niewiele po południu, rozstaliśmy się z resztą wycieczki. 

Dwa tygodnie minęły szybko, słonecznie i pożytecznie. 

Zrealizowaliśmy prawie całość programu, wróciliśmy w 

zasadzie cali, choć potem niektórzy z załogi musieli 

prosić medyków o wsparcie w lizaniu ran. Jak to mówią 

w środowisku – jeszcze raz się udało. I może nie był to 

raz ostatni? 

pisane Witkiem, październik-grudzień 2010 

 

 

  

 
Kapliczka w Łozowaniu – w ostatnich 

letnich promieniach słońca 
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Trasy wycieczek i przejazdów 


