
Ukraina, ach Ukraina… 

ielki, rozległy kraj. Na wschodzie i północy ogromne równiny, w prze-
ciwległym krańcu w stosunku do Polski, tajemnicze i ciepłe Morze 
Czarne, a na południu Karpaty z Czarnohorą, Gorganami, Bieszczadami 

Wschodnimi, Beskidem Huculskim i kto tam to wszystko zliczy. Tereny górzyste w 
obecnej południowo–zachodniej części to tereny do przedwojnia polskie i do tej pory 
jeszcze można się natknąć na ślady polskości — a to nazwa polskiej firmy na płycie 
chodnikowej, a to wyblakły szyld nad starym sklepikiem, a to wreszcie ludzie, któ-
rzy w większości rozumieją po polsku, a Ci starsi zwłaszcza, zdarza się, że w tej 
mowie do nas się odzywają. 

Ukrainę można opisywać w kilku aspektach. 

Zazwyczaj, jak ktoś tam jest pierwszy raz, rzucają mu się w oczy przede wszystkim 
zniszczenia, jakich dokonał komunizm za czasów swego panowania na tych tere-
nach. Nie dają się ukryć ogromne pokołchoźnicze ruiny rozległych baraków, puste, 
zaniedbane pomieszczenia, w których kiedyś były też puste, ale wielkie sklepy, 
zniszczone, od lat nie remontowane solidnie drogi i wszechobecne przy drogach 
„pamiatniki ateizma”, które o dziwo nie bardzo chcą się rozpadać. 
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Za to jak się już przymknie oko na to wszystko, to dostrzegamy niezwykłe piękno 
tego kraju, a zwłaszcza jego górzystej części. Ogólnie znany jest wszystkim Polakom 
urok Bieszczadów. Ci co nie byli w górach na wschód od Tarnicy powinni urucho-
mić swoja wyobraźnię i powiększyć to co w Polsce, o kilkaset metrów w górę i o 
wiele kilometrów w poziomie. Powinni wyrzucić istniejące schroniska, dodać do 
tego niespotykaną gdzie indziej rozmaitość kwiatów i innych roślinek (Czarnohora 
jest niesamowicie kolorowa!) i może będą mieli namiastkę tego, jak wyglądają ukra-
ińskie Karpaty. 

 

 

Trzeci temat równie dobry na wypracowanie o tym kraju, to — ludzie. Ludzie, któ-
rzy, żyjąc w warunkach niezwykle surowych i trudnych, nie zatracają uśmiechu na 
twarzy, którzy lubią pogadać z przygodnym znajomym i bez oporów dają się foto-
grafować. Czasem było mi głupio robić komuś zdjęcia wprost, a potem okazywało 
się, że jedynym zmartwieniem tego kogoś był fakt, że nie obejrzy odbitki od razu. W 
tym zaniedbanym kraju ludzie żyją tak jak im warunki na to pozwalają. Radzą sobie 
z niedogodnościami codziennego życia w zadziwiający sposób i z zadziwiającą po-
godą ducha znoszą różne, dla nas niewyobrażalne wprost trudności. Z uśmiechem 
na ustach pomagają sobie nawzajem i dla innych też jeszcze wystarcza. Pewnie za-
hartowały ich góry, bo piszę tu o ludziach mieszkających w Czarnohorze, czyli o 
Hucułach. Potrafią się wspaniale bawić grając na różnych dziwnych instrumentach. 
Cudnie tańczą, a barwne huculskie hafty potrafią niejednego turystę wprawić w 
osłupienie. 



 

y pojechaliśmy tam całą rodziną odważnie własnym samochodem. Towa-
rzyszył nam drugim pojazdem Maciek Radtke z córką Agnieszką. Zna-
jomi słysząc, że jedziemy na Ukrainę pukali się w czoło, a słysząc, że je-

dziemy tam własnym samochodem, byli gotowi dawać na Mszę Św. Wiedzieliśmy, 
że mamy dojechać do Werchowyny, niegdyś Żabiego, przed wojną stolicy Huculsz-
czyzny, największej obszarem gminy na terenie II Rzeczypospolitej. Wieś leży daleko 
na południu, już niedaleko granicy z Rumunią. Czekał tam na nas, nad Czarnym 
Czeremoszem, gościnny dom pana Romana Kumłyka — człowieka, który gra, 
śpiewa, tańczy i jest właścicielem prywatnego Muzeum Huculszczyzny. Jak to się u 
nas mówi — taki krzewiciel kultury ludowej.  

Wyjechaliśmy w sobotę 14 lipca wczesnym ranem. Pierwszym etapem było przekro-
czenie granicy. Zastaliśmy tam ponadkilometrową kolejkę ukraińskich samochodów 
obładowanych różnorodnymi towarami. Co gorsza, kolejka jakby stała w miejscu. 
Może do wieczora się uda — pomyśleliśmy, ale wtedy odezwał się do nas jakiś 
człowiek i kazał jechać po sąsiednim pasie, pod prąd, do szlabanu. Wydało nam się 
to cokolwiek dziwne, żeby nie powiedzieć niezgodne z przepisami, ale na nasze wa-
hanie usłyszeliśmy stanowcze — „Jest pan Polakiem i panu wolno”.  

Skoro tak, to jedziemy. Z naprzeciwka posuwa autobus (jadący zgodnie z przepi-
sami) i widząc nas grzecznie zjeżdża na bok ocierając się niemal o stojące w kolejce 
auta. My z lewej strony ocieramy się prawie o słupki. Nikt nie krzyczy, nie wyzywa, 
od czasu do czasu słychać tylko dobre słowo, zachęcające nas do kontynuowania 
manewru wymijania w tak niespotykanych dla nas okolicznościach. Wkrótce stajemy 
przed szlabanem, a wopista zerknąwszy zaledwie na nasz samochód podnosi szla-
ban i puszcza nas dalej. Omijajmy w ten sposób ponadkilometrową kolejkę ukraiń-
skich samochodów wypełnionych wszelakim dobrem. Potem pani od obowiązko-
wego ubezpieczenia medycznego długo liczy i zastanawia się wspólnie z Witkiem 
jak nam policzyć, żeby wyszło najtaniej(?!). Ja w tym czasie zostałam w samochodzie 
z chłopcami. W pewnym momencie podchodzi do nas jakiś graniczny urzędnik i 
mówi 

– Stańtie tam, za tym żukom.  
– Dobrze — mówię — tylko gdzie jest ten żuk? — rozglądam się za znajomą, 

kanciastą sylwetką polskiej furgonetki. 
– No wot tam. Aaaaa, po waszemu tooo bendzie — „maluch”! 

Faktycznie, na pasie obok istotnie stał czerwony maluch. 

Potem jeszcze pozostałe formalności i wreszcie jesteśmy na Ukrainie. Wita nas 
ogromny ukraiński napis: — „Szczęśliwego pobytu na Ukrainie” i nierówny asfalt na 
drodze. Dla nas, a właściwie dla Witka omijanie dziur to kolejna przygoda, ale nie 
wszyscy muszą to lubić. Po chwili odzywa się komórka Witka, a na ekranie wyświet-
la się napis „Życzymy miłego pobytu na Ukrainie”. 
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Nasza droga wiodła obrzeżami Lwowa, przez Rohatyń, Halicz i Stanisławów do do-
liny Prutu. Dojechaliśmy w miarę spokojnie i bez błądzenia do Worochty. Stamtąd 
już niedaleko, jakieś trzydzieści kilka kilometrów do Werchowyny… Właściwie 
drobnostka, tyle tylko, że po dziurach, po ciemku i w podeszczowych mgłach uno-
szących się nad Prutem. Momentami ze strachem w oczach, ale summa summarum 
bezpiecznie dotarliśmy (gdzie jest ten budynek?) na miejsce około naszej 22-ej (u nich 
dochodziła 23). Tego wieczoru chcieliśmy już tylko spać. 

astępny dzień był duszny i gorący. Niedziela. Wszystko funkcjonuje jakby 
wolniej i my też. Rozpoczęliśmy ambitnie, dzięki panu Kumłykowi, od 
zwiedzenia jego muzeum. Pan Roman od kilku lat kolekcjonuje wszelkie 

rzeczy związane z życiem i mieszkańcami tutejszych ziem. Głównym celem jego za-
interesowań są instrumenty muzyczne (samych skrzypiec wisi na ścianie kilkanaście 
sztuk), bowiem sam gra na skrzypcach, cymbałach, kobzie, trombicie, drumli, różno-
rodnych sopiłkach (huculskie fujarki) i czym kto chce. Pewnie zagrałby też na łyżce. 
Cudowne jest to, że bawi go to co robi i lubi się popisywać swoimi umiejętnościami 
muzycznymi, wzbudzając nieodmiennie zachwyt wśród oglądających go gości. 
Ubrany w ludowy oryginalny strój opowiada barwnie i dumnie o swoich skarbach. 
To budujące widzieć kogoś, komu zależy na tym, aby zachować dla potomnych ist-
niejące szczątki dawnej świetności Hucułów. 

 

 

Roman Kumłyk w huculskim stroju                             Maciek gra na cymbałach 
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Po muzeum postanowiliśmy zapoznać się z samą miejscowością. Niestety znużeni 
upałem i duchotą snuliśmy się po niej bez specjalnego entuzjazmu, przysiadając tu i 
ówdzie co jakiś czas. W celu ochłody postanowiliśmy skosztować tutejszego specjału 
jakim jest kwas chlebowy. Kupiony co prawda w eleganckim sklepie i w dwulitrowej 
plastikowej butelce, wyglądem przypominający coca–colę, gasi pragnienie znakomi-
cie. Nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, że za niedługo z lubością i nostalgią będziemy 
wspominać jego smak i właściwości… 

Po powrocie zostaliśmy podjęci przez panią Kumłykową narodowym daniem o 
prostej nazwie — banusz. Okazało się, ze jest to zwykła kasza kukurydziana, tyle, że 
gotowana w śmietanie, a więc „pływająca” w tłuszczu i posypana bryndzą. Dużo się 
tego zjeść nie dało, bo jest to potrawa z gatunku szybkosycących, aczkolwiek sma-
kowała większości ekipy. 

 

oniedziałek — dzień, w którym planowaliśmy wyruszyć na kilkudniową 
wędrówkę. Trochę czasu zajęło nam przepakowanie się, wymiana pieniędzy 
— Witek wybrał z banku wszystkie hrywny (tzw. okrągłe, obok leżącego 

pliku hrywien kwadratowych nie nada było ruszyć) — i próba załatwienia formalno-
ści meldunkowych. Na szczęście, to ostatnie okazało się być od pierwszego lipca nie-
aktualne, więc już tylko załadunek do wynajętego samochodu i hajda w góry.  

Jazda ukraińskim pojazdem to swego rodzaju atrakcja dla koneserów, a dla nowicju-
szy przyczyna nieustannego zdziwienia, czasem lekkiej obawy (czy aby ten most 
wytrzyma?!) i barwnych opowiadań na długie zimowe wieczory. Jest to również 
przykład, jak ci ludzie radzą sobie z trudnościami codziennego życia. W ogóle temat: 
komunikacja ukraińska, to temat na oddzielną opowieść. 

 

Twarz Maćka nie wyraŜa specjalnego entuzjazmu. 
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Naszym środkiem transportu był rozgrzany do czerwoności pojazd marki UAZ, 
przypominający trochę naszą poczciwą „Nysę”. Od świata zewnętrznego oddzielała 
nas tylko blacha, a na zewnątrz było ponad 30 stopni Celsjusza. Ile w środku — nie 
wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy tylko, że nie należy dotykać ścian, ani sufitu, bo grozi to 
poparzeniem. Siedzieliśmy na krzesełkach (zapewne pożyczonych z jakiegoś biura) 
luźno ustawionych na świeżo umytej podłodze. Witek „załapał się” na miejsce w 
kabinie, gdzie może było ciut chłodniej, ale za to lepiej było widać wertepy, przez 
które byliśmy wiezieni, a to nie zawsze nadawało się do oglądania.  

W każdym razie cali dotarliśmy do Bystreca i stamtąd z plecakami załadowanymi 
ekwipunkiem i żywnością na cztery dni ruszyliśmy w górę potoku. Droga pięła się 
łagodnie w górę, potok szumiał przymilnie. Na razie bajeczka. Chociaż plecaki 
wkrótce zaczęły ciążyć, a niesamowity upał szybko zaczął się dawać we znaki. I tu 
po raz pierwszy (ale nie ostatni) z lubością wspominaliśmy zimny kwas chlebowy. 
W miejscu, gdzie mieliśmy potok zostawić własnemu biegowi, zarządziliśmy postój, 
obiad, mycie i inne tego rodzaju ablucje. 

Potem zaczęły się schody, a właściwie „winda”, czyli bardzo szybkie zdobywanie 
wysokości. Po drodze mijaliśmy coraz wyżej położone gospodarstwa, w których 
mieszkają i żyją ludzie. Widzieliśmy, jak kobieta w tradycyjny sposób układała wy-
soooki stóg siana. 

 

 

Hucułka stoi na stogu i układa siano wokół 

wysokiej Ŝerdzi. Podobno jeśli dziewczyna 

tego nie umie robić, to nie nadaje się na 

Ŝonę dla Hucułą. 



 

Im wyżej tym bardziej dziwowaliśmy się, jak na takim odludziu można normalnie 
żyć, pracować, wychowywać dzieci?! 

A ludzie, których mijaliśmy, uśmiechali się do nas przyjaźnie znad swoich codzien-
nych zajęć. Hen, wysoko, wysoko dotarliśmy do szałasu, gdzie latem przebywają 
pasterze pilnujący bydła. Krowy noszą na szyjach dzwonki, których odgłos rozlega 
się w powietrzu i pozwala pasterzom pozbierać bydełko pasące się luzem na stokach 
gór. 

Pierwszy nocleg w górach wypadł nam na przełęczy między Kostrzycą a Maryszem. 
Prześliczne miejsce — urocza polanka otoczona zewsząd drzewami, całkiem nieda-
leko ujęcie wody. Wieczorkiem rozpaliliśmy ognisko i było tak prawdziwie górsko. 

torek obudził nas słoneczkiem i błękitem na niebie. Duchota dość szybko 
wygoniła nas z namiotów, dzięki czemu wędrówkę rozpoczęliśmy o 
przyzwoitej godzinie. Nadal w górę, choć dość stabilnie, bez pokonywa-

nia dużych gradientów. Trochę dała nam się we znaki kosówka, ale to tylko tym, 
którzy przedzierali się przez nią pierwszy raz. Bardziej doświadczeni wiedzieli już, 
że dużo gorsza od kosówki jest — mokra kosówka, a wszyscy mieliśmy się nieba-
wem przekonać o tym, że najgorsza jest — spalona kosówka. Ale nie uprzedzajmy 
faktów. 

Walcząc z kosówką, upałem i potem zalewającym oczy dotarliśmy wreszcie na 
Szpyci. A tam… Ukraina eeech Ukraina… Pełną gębą. 
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Widoków stamtąd nie podejmuję się opisywać. Jeśli choć trochę z tamtego klimatu 
udało się przenieść na kliszę fotograficzną to dobrze. Jeśli nie to trudno. Trzeba poje-
chać samemu. Sielanka nie trwała zbyt długo. Nagle zerwał się wiatr, tak dokuczliwe 
do tej pory słoneczko przykryły chmury, w oddali rozległy się grzmoty. Trochę się 
zrobiło straszno. Peleryny poszły w ruch. Lunęło solidnie, postanowiliśmy kilka met-
rów niżej przeczekać. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że to dopiero preludium. 
Wydawało się nawet, że przechodzi. Deszcz trochę osłabł i zdecydowaliśmy się iść 
dalej, zwłaszcza, że byliśmy już niedaleko Jeziorka Niesamowitego, gdzie chcieliśmy 
zanocować. Przywitaliśmy się nawet z głównym grzbietem Czarnohory, żeby go za-
raz opuścić i udać się w dół, do jeziorka. Prawdziwa przygoda dopiero się jednak 
zaczynała. W jednej chwili zobaczyliśmy pędzącą na nas z południa ogromną czarną 
chmurę, która szczelnie nas otuliła. Widoczność spadła do dwóch osób przede mną. 
Na dodatek zaczął wiać silny boczny wiatr. No cóż, nie bardzo mieliśmy inne wyj-
ście, jak iść dalej. W pewnym momencie mieliśmy chwilę zwątpienia, czy aby zaczę-
liśmy schodzić we właściwym miejscu, bo jeziorko już dawno powinno być, a go nie 
widać!  

I nagle naszym oczom ukazał się niezapomniany widok! 

W dole, pod nami, zobaczyliśmy jezioro wyłaniające się spod chmur. Odnieśliśmy 
wrażenie, jakby niewidzialna ręka podnosiła ku nam taflę wody. To było piękne! 

Potem została już tylko proza życia. Rozstawianie namiotów w deszczu i urwistym 
wietrze nie należy do przyjemności,. Zwłaszcza, że człowiek jest przemoczony do 
przysłowiowej „suchej nitki”, jest potwornie zimno, maszty namiotu łamią się na 
wietrze, a zmrok zapada szybciej niż byśmy sobie tego życzyli. W końcu znaleźliśmy 
się jednak w namiocie cali, przebrani w suche rzeczy, najedzeni i napojeni gorącą 
herbatą — tym razem Witek odstąpił od kultowego palenia mokrej kosówki i zdał się 
na kuchenkę turystyczną. Usiłowaliśmy zasnąć. Niektórym się to nawet udało (Jaś), 
ale warunki pogodowe wcale nie zamierzały się zmienić. Wiatr kładł nasz namiot do 
ziemi. Jak się potem okazało, niepołamane rurki uległy trwałemu odkształceniu. 
Trzeba było podtrzymywać maszt. Ale całą noc? Od czego mamy świeżo przed wy-
jazdem nabyty statyw fotograficzny!? Jako podpora masztu sprawdził się znakomi-
cie — wytrzymał cała noc! 

 

 

 

Nasze namioty stoją w chmurze. 



ano — środa — wiało tak samo, albo jeszcze bardziej. Zapadła decyzja — 
spadamy w dół! 

Zwinięcie namiotu w tych warunkach i spakowanie się nie należy do najłat-
wiejszych rzeczy, ale jakoś się udało. Wkrótce okazało się, że już parę metrów niżej 
wiatr jest słabszy, a i znienawidzone dzień wcześniej słoneczko nieśmiało wygląda 
gdzieniegdzie zza chmur. Zeszliśmy do stacji botanicznej pod Pożyżewską, gdzie 
postanowiliśmy zanocować. Tu opuścili nas Maciek z Agnieszką, którzy postanowili 
wrócić do Werchowyny (udało im się zabrać prosto z góry miejscowym UAZ-em), a 
my z nadzieją na poprawę pogody zaryzykowaliśmy (jak się potem okazało bardzo 
słusznie) pozostanie do następnego dnia. Zwłaszcza, że od południa nie padało i ro-
biło się coraz ładniej. Wczesnym wieczorkiem zrobiliśmy sobie wycieczkę w dół do 
turbazy Zarośłak. Leży toto u stóp Howerli — najwyższego szczytu Czarnohory. 
Kiedyś było tu piękne, drewniane, polskie schronisko. To co jest teraz pozostawię 
bez komentarza. Dość dokładnie można sobie toto obejrzeć na zdjęciach. Proszę 
zwrócić uwagę na strój człowieka na pierwszym planie — jest bardzo „pasujący” do 
otoczenia. 

 

 

 

Wieczorem jeszcze tylko gorączkowe dosuszanie mokrych ciuchów, mecz piłkarski 
chłopaków z zapoznanym w meteostancji Wasylem i idziemy spać.  

ranek w czwartek był piękny. Chmury poszły precz, słoneczko powróciło 
na swoje miejsce. Łamaliśmy się co by tu zwojować, no i oczywiście 
wybraliśmy wariant maksymalny. Najpierw powrót nad Jeziorko Niesa-
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mowite i obejrzenie sobie miejsca noclegu w słońcu. Potem do głównego grzbietu 
Czarnohory, na Rebrę. Tu naprawdę warto być i żadne opisy nie przekażą widoków, 
jakie można z tego miejsca podziwiać. Cała Czarnohora jak na dłoni. W dolinach 
wioski i pojedyncze gospodarstwa. Z jednej strony Howerla, z drugiej Pop Iwan. Na 
stokach pasące się owieczki. A w trawie kwiatki, jakich gdzie indziej nie ujrzysz! 
Taka rozmaitość gatunków i kolorów, że co wrażliwszym może zakręcić się w gło-
wie. 

 

 

 

Grzesiki na grzbiecie Czarnohory 



 

 

Potem dalej w kierunku na Brebenieskul i Munczel. Z Munczela zaczęliśmy schodzić 
w dół w dolinę Dzembroni. Wieczorem miał się w Dzembroni odbyć koncert Ro-
mana Kumłyka i jego kapeli. Bardzo chcieliśmy na niego zdążyć! 

Pierwszą przeszkodą okazała się być kosówka i to w najgorszej swej postaci, a mia-
nowicie — kosówka spalona (wcale nie uważam, żeby była to najgorsza forma; autorka 

niewiele jeszcze widziała; przyznaję jednak, że jest to forma nader ciekawa — przyp. W.). 
Przy przedzieraniu się przez nią z uśmiechem wspominałam jak dwa dni wcześniej 
„psioczyłam” na suchą kosówkę. Jak wygląda człowiek po przejściu przez spalona 
kosówkę widać na zdjęciu. Jest co prawda uśmiechnięty, ale… 

 

 



Potem było bardzo dłuuuuuugie schodzenie w dół i w dół i ciągle w dół. Droga była 
śliczna, ale nie przewidzieliśmy tego, że weszliśmy tak wysoko i schodzenie będzie 
długie. Po drodze byliśmy zmuszeni do postoju, aby odegnać widmo głodu (kończył 
się czwarty dzień naszej wędrówki, a zaopatrzyć się w cokolwiek do jedzenia w gó-
rach nie ma gdzie; nie licząc okropnych słodyczy w turbazie na Zarośłaku) i takim to 
sposobem byliśmy zmuszeni do zanocowania tuż przed Dzembronią. Namiot roz-
stawialiśmy już po ciemku. Obserwowało nas jakieś zwierzę, ale nas nie zeżarło. 
Bardzo zresztą możliwe, że był to robaczek świętojański… 

iątek zaczęliśmy od zbiorowego szorowania się w potoku. Po czterech dniach 
taka kąpiel to raj! 

Około jedenastej dotarliśmy do Dzembroni do Paraski — przemiłej pani, bę-
dącej w dobrej komitywie z panem Kumłykiem (rzeczony koncert odbywał się u niej 
w obejściu). Dostaliśmy przepyszne mleko i kawałek placka, co po raz kolejny odgo-
niło od nas widmo głodu. 

 

 

 

Trzeba było pomyśleć o dotarciu do Werchowyny, a to w tym kraju nie jest takie 
oczywiste. Kilometrów niby niewiele, niecałe trzydzieści. Komunikacja państwowa 
— jeden niewielki autobus o 6.30 rano i koniec. Potem można koło czwartej wrócić z 
powrotem. Poza tym radź sobie sam. Ale oto przed obejściem Paraski stoi śliczny 

P 



volksvagen tranporter. Już sam jego wygląd budził zaufanie, w przeciwieństwie do 
większości pojazdów na ukraińskich drogach. Paraska zapewniała nas, że jest to sa-
mochód leśniczego, który co prawda teraz poszedł w las, ale koło pierwszej będzie 
wracał tym samochodem do Werchowyny i na pewno nas zabierze. Postanowiliśmy 
zaczekać. Czekaliśmy godzinę, dwie, trzy, aż nasza cierpliwość się skończyła i ru-
szyliśmy na piechotę mając nadzieje na złapanie okazji. Nadarzyła się takowa przy 
skrzyżowaniu z drogą do Szybenego. Wojskowego koloru UAZ — minibusik, wy-
glądajacy bardziej lokalnie niż transporter widmo, obiecał, że nas zabierze w po-
wrotnej drodze. W międzyczasie zawarliśmy miłą znajomość z mieszkanką Dzem-
broni, czekającą w tym samym miejscu na autobus do swojej wsi. Miała na sobie wła-
snoręcznie haftowaną bluzkę, którą zgodziła się pokazać spod sweterka i sfotogra-
fować. 

Utrudzeni podróŜą dotarliśmy przed wieczorem do naszej bazy w Werchowynie. Zastaliśmy 
tam Maćka i Agnieszkę w dobrym zdrowiu i — mieliśmy nadzieję — kondycji do 
dalszych wędrówek. Tego dnia już tylko spać. 

 

 

Nasze dzieci cierpiące z powodu posiadania „nienormalnych” rodziców. 



 

obota — miała być dniem odpoczynku. Zaplanowaliśmy wyjazd na jarmark 
do Kosowa, odległego o jakieś trzydzieści kilometrów na wschód od Wercho-
wyny. Jarmarki mają to do siebie, że odbywają się bardzo wcześnie, co dla tu-

bylców jest oczywiste, a dla przyjezdnych bywa przeszkodą nie do przebycia. Tak 
było w przypadku naszych dzieci i w podróż do Kosowa pojechał z nami tylko Ja-
siek. Maciek z Adasiem wybrali „byczenie się”. 

Na jarmarkowy parking trafiliśmy tylko dzięki zabranemu wcześniej do samochodu 
„językowi”, czyli pani, która zapytana wcześniej o drogę stwierdziła, że jak ją zabie-
rzemy do samochodu i podwieziemy, to ona nam pokaże. I całe szczęście! Mieliśmy 
duże wątpliwości, czy wjeżdżać w tłum ludzi poruszających się ruchem bardzo nie-
uporządkowanym po wydeptanym polu. „Język” zapewniał nas, że tam trzeba je-
chać, bo tam dalej jest parking. I jak się okazało miał oczywiście rację, tym niemniej 
slalom między mężczyzna z kosą, kwiczącym w worku prosiakiem, pchanym starym 
wózkiem dziecinnym wypełnionym jakimś towarem, niesionym w ręku telewizorem 
na długo pozostanie nam w pamięci. Ale znowu się udało! Zaparkowaliśmy w cał-
kiem akuratnym miejscu i poszliśmy między ludzi. Zakupy, a i owszem, ale przede 
wszystkim chcieliśmy się napatrzeć. A było na co! 

Machorka rozsypana na stole i bibułki do „skrętów”, cukier, mąka i inne produkty 
sypkie sprzedawane na wagę przez panie w nylonowych fartuszkach w kropeczki, 
przesmakowicie wyglądające ciasta i torty domowej roboty, misternie malowane 
drewniane i gliniane talerzyki, miseczki i kubeczki, zapierające dech bogactwem ko-
lorów hafty huculskie. Doprawdy nie zawsze wiadomo w którą stronę patrzeć. 

No i ci ludzie!!! Rzadko się trafia nagromadzenie takiej różnorodności typów ludz-
kich. Palmę pierwszeństwa bezapelacyjnie oddaję autentycznemu sprzedawcy — 
maści na szczury! 

Kto nie pamięta, to pozwolę sobie przytoczyć tekścik, którym raczyli nas tacy sprze-
dawcy na polskich jarmarkach kilkadziesiąt lat temu: 

Maść na szczury, maść na szczury, 
Wyjmujemy szczura z dziury 
Smarujemy go pod włos 
Po godzinie szczur nam zdycha 
Taka maść kosztuje dycha! 
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Jaś przymierza krawat 



 

Takich ciekawych osobistości spotkaliśmy na jarmarku w Kosowie więcej. Rozga-
dana przekupka sprzedająca wełniane koce, gadatliwy sprzedawca drumli, grupka 
znajomych — „na straganie w dzień targowy…”, dumna ze swych dzieł hafciarka, 
sprzedawca mioteł i wiele jeszcze innych. Po kilku godzinach chodzenia narastający 
głód można było zaspokoić kiełbaskami, szaszłykami, a pragnienie wodą gazowaną 
z dawno zapomnianego u nas saturatora, tu noszącego bardziej „bojową” nazwę 
gaz–woda.  

Nie mając doświadczenia fotografowaliśmy ludzi „z pewną nieśmiałością”, jak się 
potem okazało zupełnie nieuzasadnioną, bo nie stawiali oni żadnego oporu. Niektó-
rzy sami chętnie ustawiali się do fotografii.  

W powrotnej drodze mieliśmy przegląd pojazdów różnych. Najpierw wypadła nam 
tuż przed koła stara łada, załadowana dwoma worami: jeden w bagażniku, drugi na 
bagażniku. Wory były w połowie wdzięcznie przewiązane jakimiś pasami. Telepało 
się to wszystko niemiłosiernie, tym bardziej, że facet po ostrym wyjściu z zakrętu 
zaczął pruć osiemdziesiątką, co biorąc pod uwagę stan dróg było niemałym ryzy-
kiem. Nie mogliśmy być gorsi, zwłaszcza, że koniecznie chcieliśmy ten osobliwy po-
jazd uwiecznić na zdjęciu. I udało się!  

 

 

Zaraz potem wyprzedzaliśmy „rejsowy” autobus z babinami w chustkach 
drzemiącymi na tylnym siedzeniu.  



 

 

I na koniec jeszcze ciężarówka załadowana taką ilością dziwnie wyglądających 
rzeczy, że patrzyliśmy na to dłuższą chwilę ze zdumieniem. Była jeszcze furmanka 
na drewnianych kołach z sennie kiwającym się przysypiającym furmanem. Taki 
sielski obrazek. 

W Werchowynie postanowiliśmy pójść na obiad do knajpy. Trochę trwały poszuki-
wania, ale się udało i obiad był wprawdzie mały, ale całkiem smaczny. Niestety po 
obiedzie rozpadało się już na dobre, a wieczorem to nawet zaczęły trzaskać pioruny 
więc z jakiejkolwiek wycieczki, choćby najkrótszej — nici. 

iedzielę postanowiliśmy zacząć po Bożemu, czyli Mszą Św. w cerkwi gre-
kokatolickiej. Nadal lało jak z cebra. więc te sto metrów, wstyd się przyznać 
— pojechaliśmy samochodem. Msza trwała długo, urozmaicana co i raz 

przerwami prądu i wyłączaniem oświetlenia, a jak się skończyła, na dworze nie było 
śladu po deszczu, a tu trzeba było wsiadać do samochodu. 

Ponieważ ogólnie się przejaśniało, postanowiliśmy pojechać na wycieczkę do Wo-
rochty. Nic nam się wszak nie stało w Kosowie, nabraliśmy więc odwagi do podró-
żowania samochodem po Ukrainie. Worochta, to dawne polskie uzdrowisko. Kiedyś 
tętniąca życiem i pełna turystów, uzdrowisk, sanatoriów i pensjonatów. Po dziś 
dzień stoją w Worochcie cudnej, choć przebrzmiałej urody dawne, drewniane bu-
dynki pensjonatów. Niestety nie remontowane od lat i z każdym rokiem coraz bar-
dziej popadające w ruinę. Niektóre straszą pustymi oknami, w niektórych coś się 
dzieje, ale na remont już się chyba nie doczekają. Należy się cieszyć, że w odremon-
towanej cerkwi jest obecnie Muzeum Sztuki Cerkiewnej, a nie jak do niedawna Mu-
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zeum Ateizmu, czy czegoś podobnego… Cerkiew jest położona niedaleko wielkiego 
kolejowego mostu, o rzadko spotykanym łukowatym biegu. W ogóle należałoby tu 
wspomnieć o innych miejscowościach leżących w dolinie Prutu (wszyscy chyba pa-
miętają — „tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa”) — Jaremczu, Do-
rze, Mikuliczynie, Tatarowie… 

Przed wojną uzdrowiska w czasie kanikuły tętniły życiem. Można było tu dojechać 
koleją (funkcjonuje ona do dziś), zamieszkać w wygodnym pensjonacie i cieszyć się 
pięknem okolic. 

 

 

Takie pociągi jeździły przed wojną. Teraz jeŜdŜą lokomotywy spalinowe, ale most stoi (fot. z internetu) 

Po krótkim spacerku po Worochcie, obejrzeniu z grubsza tego co się dało, wróciliśmy 
do Werchowyny i rozpoczęliśmy przygotowania do następnego dnia. My — Grzesiki 
— następnego dnia skoro świt, koło 11-ej wybieraliśmy się na kolejną czterodniową 
wycieczkę w góry. Maciek z Agnieszką postanowili skrócić swój pobyt i szykowali 
się do wyjazdu do Polski. 



 

 

oniedziałek — od rana dzieci słabo protestowały („mamy nienormalnych ro-
dziców!”), ale zwarty front rodzicielski nie dał się wymanewrować i ochoczo 
załadowaliśmy się do znanego nam już pojazdu. Tym razem zamiast rucho-

mych krzesełek biurowych pojawiły się wewnątrz solidne ławki. Plecaki na podłogę i 
jazda! 

Jazda była nie powiem… Długa, kręta i momentami ścinająca ze strachu krew w ży-
łach. Kamienie na drodze wielkie, a brzegi potoków urwiste, jeszcze jak urwiste! 

Nic to, na nas czeka ”Pop Iwan ze swą Popadią”… Popadii co prawda nie mieliśmy 
w planie, ale Popa Iwana jak najbardziej! 

W Szybenem szlaban, a potem krótka dyskusja z pogranicznikami — Witek chciał 
nas pociągnąć na Czywczyn, ale to za blisko granicy, a nie udało nam się załatwić 
odpowiedniego pozwolenia. Pozostało nam już tylko grzecznie wdreptać na Popa 
Iwana. Ruszyliśmy po kupieniu „biletów do lasu” i przeczekaniu kolejnego ataku 
deszczu na podwórzu domu weselnego. Podziwiając moknące weselne dekoracje 
przekomarzaliśmy się ze sobą nawzajem. W końcu przestało padać i nawet wyjrzało 
nieśmiało słoneczko. Zarzuciliśmy na plecy plecaki i hajda w drogę. Droga łagodnie 
prowadziła do góry. Po deszczu miejscami zamieniła się w rzekę, a my w bociany 
muszące ją przekraczać raz po raz, albo w niej brodzić. Lecz czy widział kto bociany 
z garbem!? 

Jeden z postojów zarządziliśmy przy dawnej klauzie — czymś w rodzaju starodawnej 
zapory. Huculi spiętrzali wodę, spuszczali na nią wycięte w górskich lasach pnie 
drzew, wiązali je ze sobą i na takich tratwach, otwierając zaporę spływali z prądem 
rzeki. Miejsce noclegu wybrane na mapie to dawny przysiółek Bahnhof. Nazwa jest 
adekwatna do tego co tu dawniej było, bowiem tu kończyła swój bieg kolejka wąsko-
torowa. Niestety nie udało nam się znaleźć wyraźnych śladów jej istnienia, podobnie 
jak gorącego źródełka, które według przewodnika powinno być na jednym ze zbo-
czy. Udało nam się za to znaleźć jakieś dziwne drewniane narzędzie zakończone na 
końcu gwoździami, które postanowiliśmy zabrać ze sobą w góry i przekazać w darze 
panu Kumłykowi i jego muzeum. Przed zapakowaniem Adaś wypróbowywał owo 
narzędzie praktycznie. A nuż służyło kiedyś do obrony przed groźnymi zwierzę-
tami? Dzięki temu narzędziu plecak Witka wyglądał bardziej symetrycznie, gdyż do 
rurek od namiotu (zaklinowanych po pamiętnym noclegu nad Jeziorkiem Niesamo-
witym) po jednej stronie, dołączył z drugiej strony plecaka podobnej wysokości 
maszt. 

torek obudził nas chorym Jaśkiem i niezdecydowana pogodą. Jakby pa-
dało, a jednak nie padało. Jakby świeciło, a jednak nie do końca. Trochę 
zwlekaliśmy z rozpoczęciem wędrówki głównie ze względu na Jaśka. W 

końcu jednak jego stan na tyle się poprawił, że nie było po co siedzieć na tym 
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dworcu. I tak żadna kolejka już tu nie przyjedzie. Poszliśmy więc dalej. Ja zostałam 
specjalnie uhonorowana przez Jaśka, który zbierał dla mnie kwiatuszki, trzymał je 
przez noc w kałuży i kazał cały czas nieść! Pogoda nadal nas nie rozpieszczała. 
Droga zresztą też. Od czasu do czasu popadywało raz mocniej, raz słabiej. Droga też 
tak bardziej wpadała w potok niż z niego chciała zrezygnować. Wkrótce buty i tak 
były mokre, więc nawet nie było o co walczyć. Ale mokre to jeszcze nic. Tylko, że na 
początku też o tym nie wiedzieliśmy. Turysto! Zapamiętaj sobie (jak zdarzy Ci się 
kiedyś narzekać), że przemoczone buty są stokroć lepsze od przemoczonych i zabło-
conych butów. A chodzenie po potokach to pestka w porównaniu z chodzeniem w 
błocie po kostki. Zwłaszcza, że w takim błocie, na stoku można się nieźle pośliznąć. 
My mieliśmy okazję przekonać się o tym doświadczalnie, a palmę pierwszeństwa 
zdobył Witek.  

 

Grzesik błotny                                                               Ulewa 

 

Po tym błocie droga ruszyła jakby bardziej pionowo w górę, a potem gdzieś zginęła. 
Musieliśmy sobie radzić bez niej. Mieliśmy ciekawą przeprawę przez potok, potem 
obiadek w środku lasu, a potem z nowymi siłami poleźliśmy do góry. W końcu do-
człapaliśmy się na grzbiet Wichid pod Waśkulem, skąd po raz pierwszy ukazał nam 
się cel naszej wyprawy. Pop Iwan trochę nieśmiało wychylał się z płaszcza otulają-



cych go chmur, ale był tam gdzie miał być. Stoi jak strażnik z jednej strony pasma 
Czarnohory mając na drugim jej końcu strażniczkę Howerlę.  

 

Grzesiki pod ruinami obserwatorium na Popie Iwanie 

Góra jest nadzwyczaj kształtna, a ruiny dawnego polskiego obserwatorium 
astronomicznego na jej szczycie, akurat od tej strony niewidoczne, nawet do niej 
pasują. A może przyzwyczailiśmy się do ich widoku od ponad sześćdziesięciu lat? 
Tymczasem na przełęczy natura przygotowała dla nas jeszcze jeden spektakl, a 
mianowicie pasące się koniki na tle gór, chmur i lasów. Było to doprawdy urocze.  

Dość jednak podziwiania. Pogoda niejednoznaczna. Teraz nie mamy już wyboru. 
Musimy dojść na Popa, bo tam są mury, które miały być dla nas ochronią przed 
wzmagającym się wiatrem i deszczem. Poszliśmy ostro w górę. Najpierw przez las, 
potem przez kosówkę, a na końcu po wielkich kamulcach zwanych skałami. Jeden 
nich był niczym cacko — z dziurką. Ostatni odcinek drogi pokonywaliśmy w chmu-
rach. Nic nie widząc wyszliśmy nagle na mury obserwatorium. Robiło się późno i 
trzeba było szybko rozbić namiot. Dzięki uprzejmości Saszy z Mikołajewa, ukraiń-
skiego turysty zadomowionego na Popie Iwanie od kilku dni, rozbiliśmy namiot 
wewnątrz ruin, a więc pod dachem i za ścianami. Okna co prawda były mało 
szczelne, ale to i tak dużo lepiej niż na otwartej przestrzeni. Zmęczenie dało o sobie 
znać — po szybkiej kolacji poszliśmy spać. W nocy mieliśmy jeszcze gości. Jak się 
okazało mgła była tak duża, że nawet tutejsi pobłądzili po zmroku. Nie byli zupełnie 
przygotowani na taki nocleg. Gościnny Sasza zaprowadził ich do ogniska, przy któ-
rym przekoczowali noc. O świcie wyruszyli do swoich.  

e środę rano pogoda była ciut lepsza, ale Czarnohora niechętnie odsła-
niała swe wdzięki. Trzeba było na nie polować, co zresztą czyniliśmy. 
Lecz jak tylko zeszliśmy ciut w dół, już było pięknie i słonecznie i tylko W 



szczyt Popa Iwana nadal tonął w chmurach… Jeszcze na szczycie spotkaliśmy trójkę 
sympatycznych, młodych ludzi z Warszawy, jak się później okazało nie po raz 
ostatni. 

Zatrzymaliśmy się dłużej na Smotrecu, aby podziwiać piękne widoki i kolejne okopy 
z I wojny światowej. Tutaj też ostatecznie zdecydowaliśmy się porzucić pierwotną 
koncepcję dość żmudnego schodzenia przez Stajki do doliny Czeremoszu. Ruszyli-
śmy wprost do Dzembroni. Zejście znów było długie i żmudne. Schodziliśmy i scho-
dziliśmy, i schodziliśmy… Końca nie było widać. Widać było za to piękną okolicę i 
gdzieś tam daleko majaczyły malutkie domki. Wśród nich jest gościnny dom Paraski 
i droga nad Czeremosz. Po drodze w szałasie zjedliśmy obiad. Towarzyszył nam 
sympatyczny, tylko niezwykle wygłodniały pies. Ale nie bardzo się przy nas poży-
wił. Takie wycieczki zaostrzają apetyty. Do Paraski dotarliśmy przed zmrokiem i 
deszczem. Ledwie wpakowaliśmy się do szopy na siano — lunęło. Ale my już byli-
śmy bezpieczni i było nam sucho. 

 czwartek musieliśmy wstać niezwykle wcześnie, bo autobus odjeżdżał o 
6.30 czasu ukraińskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że nie chciało nam się 
przestawiać zegarków i funkcjonowaliśmy (starając się pamiętać o róż-

nicy) według czasu polskiego (godzina do tyłu), musieliśmy wstać o 5-ej naszego 
czasu. Ale czego się nie robi dla możliwości przejechania się ukraińskim autobusem? 
Kto tego nie przeżył, niech nie odważy się psioczyć na tłok w warszawskich autobu-
sach.  

W ukraińskim autobusie jest około dwudziestu miejsc siedzących. Powierzchni do 
stania też niewiele, bo taki autobus ma wymiary trochę większego busika. Jak wcho-
dziliśmy do niego, to wszystkie miejsca siedzące były już dawno zajęte. Mieliśmy 
obawy, czy zmieścimy się do środka z naszymi pięcioma plecakami. Za nami weszło 
jeszcze kilka innych osób… Wtem za oknem zobaczyliśmy grupkę kilkorga (tak na 
oko z osiem sztuk) jak się wkrótce okazało Polaków. — Gdzie oni tu wejdą? — to 
była moja pierwsza myśl. Jakże pochopna! Weszli oni, a za nimi jeszcze kilka innych 
osób… Autobus ruszył, by zatrzymać się za niecała minutę, przy gospodarstwie, z 
którego wyniesiono jakieś pakunki. — Przecież to się nie ma prawa się zmieścić! — 
wykrzyknęłam w myśli. W jakim byłam błędzie! Pakunki się zmieściły, a za nimi 
weszło jeszcze kilka innych osób… Wreszcie ruszyliśmy. Ale nie ostatecznie. Za-
trzymaliśmy się parę gospodarstw dalej, przy sklepie, z którego wyniesiono skrzynki 
z pustymi butelkami. Moje myśli przestały krzyczeć. Zrezygnowana patrzyłam jak 
skrzynki jakimś dziwnym sposobem ładują do autobusu, a czy za nimi wsiadło jesz-
cze kilka innych osób? — było mi wszystko jedno. Ludzie w środku wcale nie byli 
zdenerwowani, atmosfera taka bardziej towarzyskiego spotkania niż codziennej po-
rannej udręki podróżowania. A przecież dla niektórych z nich tak na pewno wygląda 
większość poranków. I nie mają żadnego wyboru. Mieliśmy jechać prosto do Wer-
chowyny, ale po drodze się przejaśniło i postanowiliśmy zmienić plany i pójść tam 
na piechotę przez Kryntą. Uważny czytelnik pewnie zwrócił uwagę, że ładowaliśmy 
się jako pierwsi stojący pasażerowie, a więc staliśmy na samym końcu autobusu. Tak 
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więc na przystanku przy drodze z Szybenego najpierw wysiadły skrzynki, pakunki i 
wszyscy stojący ludzie, żeby nas wypuścić. Wysiedliśmy my i nasze plecaki, a ludzie, 
pakunki i skrzynki wsiadły z powrotem. Pan kierowca pożyczył nam szczęśliwej 
drogi i autobus pojechał, a my zostaliśmy sami z naburmuszonymi dziećmi. Dzie-
ciom bardzo się ten autobus spodobał i wcale nie chciały z niego wysiadać, a już na 
pewno nie chciały donikąd iść na piechotę. Ale trudno, jak się ma nienormalnych 
rodziców, to trzeba cierpieć. Nienormalni rodzice stwierdzili, że zły humor dzieci 
jest spowodowany brakiem śniadania i należy je jak najszybciej przyrządzić i zjeść. 
Poza tym poranna kąpiel w Czeremoszu też znakomicie poprawia humory. Do tego 
stopnia, że w dalszą wędrówkę dzieci wyruszyły ze śpiewem na ustach. Szły i 
śpiewały (a raczej darły gęby na całą okolicę), aż w pewnym momencie rezolutny 
Adaś zamilkł, zrobił zdziwioną minę i powiedział spokojnym, aczkolwiek bardzo 
stanowczym tonem 

— Zaraz, zaraz. Stop! Przecież Werchowyna jest w tamtą stronę! — i pokazał kieru-
nek dokładnie przeciwny do tego, w którym szliśmy.  

Co gorsza miał rację. Droga, którą szliśmy, istotnie oddalała nas wprost od Wercho-
wyny, ale my chcieliśmy się do niej dostać przez górę, a na tę górę należało iść wła-
śnie tędy. 

Ale brawo Adasiu za refleks! 

Szliśmy cierpliwie w górę Czeremoszu, potem przeszliśmy mostkiem na drugą 
stronę (mogliśmy przejechać — na linie — ale zabrakło odważnego do takich 
eksperymentów) i tutaj zaczęliśmy się piąć ostro do góry. Do góry i do góry, a na 
górze nagroda. Jeden z ładniejszych widoków na pasmo Czarnohory i okolice. I 
znów zastanawianie się, jak ci ludzie żyją? Na takim odludziu i tak wysoko. Tuż pod 
nami była zagroda. Pasły się konie, krowy, ludzie krzątali się po obejściu, biegały 
dzieci. 

 

 



Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy dalej, a właściwie wyżej. Najpierw długo przez 
las, potem przez łąki wyszliśmy na grzbiet niewiele metrów poniżej szczytu Kryntej, 
skąd już tylko w dół prosto do Werchowyny. Ale na przełęczy postanowiliśmy prze-
czekać nadciągającą ulewę. Ulewa się rozmyśliła i ominęła nas szerokim łukiem. My 
tymczasem rozpaliliśmy wielkie ognisko. Ugotowaliśmy obiad, a potem nastąpiło 
uroczyste spalenie śmieci i różnych niepotrzebnych rzeczy i zużytych nieodwracal-
nie sztuk odzieży. Na Ukrainie jest kłopot z wyrzucaniem śmieci. Kosze na śmiecie 
są rzadkością niespotykaną, a nie nosiliśmy ze sobą łopatki (zapałki są znacznie lżej-
sze), więc najprostszym rozwiązaniem było spalić nasze śmiecie w bezpieczny spo-
sób. Co zresztą uczyniliśmy. 

Podczas pobytu na Kryntej (a są to już Połoniny Hryniawskie) mieliśmy ostatnią 
okazję podziwiać piękno czarnohorskiego pasma — tym razem wierzchołek Popa 
Iwana był stale w chmurach. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że lepiej oglądać górę 
w obłokach z daleka, niż być w taki czas na niej… 

Zejście do Werchowyny nie było takie długie jak z Popa Iwana do Dzembroni, ale też 
nam się dało we znaki. Za to sama końcówka, już przez okoliczne wioski była nieza-
pomniana i wielce malownicza. Schodzenie z gór w doliny, do wsi, o zachodzie 
słońca kryje w sobie tyle tajemniczości i majestatu, że nie sposób to opisać. Lepiej 
obejrzeć zdjęcia, a jeszcze lepiej się tam kiedyś samemu wybrać. 

 

 



 

 

 

Tego dnia doczłapaliśmy się do domu ostatkiem sił, kupując jeszcze po drodze (do-
chodziła 22-ga) świeży chleb! To jest ewenement — w Werchowynie świeży chleb 
jest zawsze!!! Następnego dnia rano opuszczamy gościnnych gospodarzy i udajemy 
się przez Lwów do Warszawy. 



 

iątek — wczesna pobudka, szybkie załadowanie do samochodu, pożegnanie 
z gospodynią i odjeżdżamy. Po drodze jeszcze zatrzymujemy się w Jaremczu 
i Dorze. Za bardzo się nie spieszymy, bo jesteśmy z mamą Wasyla umówieni 

na 15.00 naszego czasu. Jesteśmy na miejscu pół godziny przed czasem. Postana-
wiamy coś zjeść w okolicznym barze i tam nas znajduje mama Wasyla. Pod jej prze-
wodnictwem jedziemy do mieszkania, które zgodziła się nam wynająć na jedną noc. 
Zostawiamy rzeczy i ruszamy „w miasto”. Najpierw trolejbusem do centrum (nasze 
lokum znajduje się nieco na skraju), potem na piechotę. Pierwsza rzecz, to uzupełnić 
zapas filmów fotograficznych. Poszukiwania sklepu fotograficznego nie trwały 
długo. W ogóle Lwów to już całkiem europejskie miasto i sklepy na europejskim po-
ziomie są tu na porządku dziennym. Niedaleko McDonald’sa (one też dotarły do 
Lwowa ku uciesze naszych dzieci) pożegnaliśmy Wasyla i jego mamę. Ulegliśmy 
presji naszych latorośli tak bardzo stęsknionych za cywilizacją i fastfoodowym żar-
ciem. Niestety do lwowskiego McDonald’sa nie dotarły jeszcze macnugetty, co bar-
dzo się chłopcom nie podobało. Stąd już niedaleko na Starówkę, a jeszcze po drodze 
musimy odwiedzić śmieszny okrągły budynek, przed którym stoi pomnik Adama 
Mickiewicza, a w którym naokoło rozmieszczone są księgarnie. Tam tracimy fortunę 
na mapy. Uwaga — Ukraina zaczęła wydawać porządne mapy swojego kraju! A 
jeszcze przed księgarniami, tuż pod pomnikiem Mickiewicza śmieje się do nas zna-
joma gęba. Tylko skąd my ją znamy? Oboje z Witkiem słyniemy ze spotkań z ludźmi, 
z którymi zdarza się, że rozmawiamy nie wiedząc kto zacz. Tym razem była to na 
tyle świeża znajomość, że przypomnieliśmy sobie dość szybko. Toż to jeden z tej 
sympatyczne trójki młodych warszawiaków spotkanych na szczycie Popa Iwana! 

Niestety nie pomnę jego imienia. Zresztą jak się wkrótce okazało nie miało to być 
nasze ostatnie spotkanie. Ale tymczasem pożegnaliśmy się wylewnie i każde ruszyło 
w swoją drogę. My chcieliśmy wreszcie dotrzeć na rynek. Witek patrzył na nas z nie-
smakiem, bo ciągle nam było pod górkę, a jak już tam dotarliśmy, to też najpierw 
szukaliśmy WC! Na szczęście skutecznie, co pozwoliło już potem spokojnie i bez 
stresu delektować się urokiem tego miasta. A miasto istotnie jest nieprzeciętnej 
urody. Rzeczą, która mnie osobiście najbardziej rzuciła się w oczy są wejścia do ka-
mienic. Często zachowane stare, kamienne portale, a w nich pięknie rzeźbione 
odrzwia. A taka tego rozmaitość! I w każdej następnej kamienicy coraz piękniejsze! 
Tym, którzy być może tego nie wiedzą, warto przypomnieć, że Lwów nie był w cza-
sie wojny zniszczony. Budynki, układ miasta — wszystko jest tak jak było. No może 
trochę bardziej zaniedbane. Ale remonty trwają, niektóre odnowione już kamieniczki 
pysznią się kolorowymi fasadami i miejmy nadzieję, że jak odwiedzimy to miasto 
następnym razem, to znów będzie piękniejsze. Tymczasem syciliśmy się widokiem 
tego co jest do obejrzenia. Lwów już w XIV w. był dużym i znanym miastem i z tego 
okresu pochodzi układ jego architektoniczny. Niestety gotycki Lwów spalił się pod-
czas wielkiego pożaru w 1527 roku i niewiele pamiątek z tamtego okresu zdołało się 
uchować do dziś. Miasto ponownie rozkwitło w okresie renesansu i to co jest naj-
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piękniejsze w tym mieście pochodzi z tych czasów. Stąd tez nie można nie zauważyć 
na rynku wielu renesansowych kamieniczek z niewątpliwie wiodącą prym Kamie-
nicą Czarną. Większość staromiejskich kamienic jest zbudowana na zrębach swych 
gotyckich poprzedniczek, stąd gdzieniegdzie zachowały się gotyckie detale. Króluje 
jednak renesans i jego następcy. 

 

 

 Ogromnie chciałam zobaczyć starą aptekę na rynku. I zobaczyłam. Jest bardziej 
tajemnicza niż myślałam. Wnętrze faktycznie jak z dawnych czasów żywcem wyjęte. 
Stara zabytkowa kasa w oknie jako eksponat i druga na ladzie jako użytek. Na 
zaplecze były otwarte drzwi, przez które można było zobaczyć pomieszczenie z 
kolejnymi eksponatami. Niepozorny napis przy kasie głosił, że za opłatą 60 
kopiejek(?) od osoby możemy zwiedzić muzeum apteczne. — To pewnie tamta sala 
— pomyśleliśmy. Ale 60 kopiejek nie majątek (ok. 50 naszych groszy), co nam 
szkodzi, zapłacimy i zobaczymy co tam jest. A TAM okazało się być pokaźnych 
rozmiarów pomieszczeniem, z mnóstwem farmaceutycznych eksponatów. Z tego 
pomieszczenia drzwi prowadziły do kolejnego i jeszcze następnego i potem po 
schodkach do góry, galeryjką nad wewnętrznym dziedzińcem i po schodkach w dół, 
i znowu jakiś korytarzyk, gdzie co prawda ciemno, ale elektryk sobie poradzi. My-
śleliśmy, że te zakamarki nigdy się nie skończą. A w każdym było coś ciekawego i 
ślicznie to wszystko wyeksponowane. W jednym z pomieszczeń, za zamkniętymi 
drzwiami, które jako ludzie ciekawi wszystkiego otworzyliśmy sobie sami, była 
urządzona autentyczna pracownia dawnego alchemika, z żółwiem, jaszczurem i tym 
podobnymi akcesoriami. Doprawdy sposób urządzenia i wielość eksponatów tam 
nagromadzonych wprawiła nas w zdumienie. Polecamy muzeum gorąco wszystkim, 
którzy wybierają się w tamte strony. Spędziliśmy w aptece sporo czasu i po wyjściu 



skierowaliśmy swe kroki na Plac Katedralny do polskiej katedry pw. Wniebowzięcia 
NMP. Jest to budowla gotycka, okazałe gmaszysko — a przede wszystkim centrum 
życia religijnego dla pozostałych tu Polaków. Kolejne etapy naszego zwiedzania 
(oprowadzał nas Witek, jako stały bywalec tych terenów, a my za nim jak za panią 
matką…) to katedra ormiańska, gdzie udało nam się wejść do środka, Teatr Opery i 
Baletu, przypominający swym kształtem słynną Operę Paryską, ciągnący się od te-
atru deptak pełen starszych panów rozgrywających na parkowych ławkach mecze 
szachowe no i Wzgórze Zamkowe. Witek wymyślił sprytnie, że pójdziemy tam tuż 
przed zachodem słońca. Jak wiadomo z tego wzgórza rozciąga się piękna panorama 
na miasto. Słońce co prawda świeciło niemrawo, ale — „z zachodami to nigdy nic nie 
wiadomo…” Tak więc wyciągając nogi ile się da, pędziliśmy znowu pod górę. Tę 
galopadę przerwało nam ponowne spotkanie z naszymi miłymi znajomymi z Popa 
Iwana. W ich towarzystwie dotarliśmy tam gdzie kiedyś stał Zamek. Z Zamku co 
prawda pozostał jeden kamień, ale widok z góry jest z całą pewnością godny zoba-
czenia. Szkoda, że z tym zachodem tak nie do końca wyszło… 

 

 



 Ale wniosek mamy tylko jeden. Trzeba tu przyjechać jeszcze raz. Ta joj! Jeden z 
naszych znajomych (którego niech mi to wybaczy, imienia nie pomnę) okazał się być 
ukrainologiem i znał Lwów świetnie, zaprowadził nas do sympatycznej knajpki 
niedaleko katedry ormiańskiej, gdzie raczyliśmy się miejscowym specjałem — 
mioduchą. Jak niektórzy byli z tego zadowoleni — widać na zdjęciu. W efekcie 
opuściliśmy gościnne progi knajpki na tyle późno, że nie zdążyliśmy na ostatni tro-
lejbus. Znalazła się szybko taksówka, która za niewygórowaną wcale opłatą dziesię-
ciu hrywien zawiozła nas na miejsce noclegu. Miejsce nie było specjalnie sympa-
tyczne (mieszkanie nie było zamieszkane na stałe, tylko wynajmowane), na dodatek 
nie było wody, co jest we Lwowie rzeczą normalną — pozostało więc tylko iść spać. 
Chłopcy zasnęli dość sprawnie. Nam się chciało pić. Postanowiliśmy odwiedzić po-
bliski całonocny sklep celem nabycia jakiegoś soku. Pić nam się chciało po tej miodu-
sze. Problemów nie mieliśmy żadnych, karton soku nabyliśmy, ale mieliśmy jeszcze 
na „coś” ochotę. Znacie to uczucie — chce się czegoś, tylko nie wiadomo czego. 
Wzrok nasz padł na butelkę z kolorowym płynem w środku. Perwach było napisane 
na etykiecie. Nazwa niewiele nam mówiła, ale że jesteśmy ludźmi ciekawymi świata, 
to postanowiliśmy zaryzykować. W końcu pewnie to jakiś sok… Sok okazał się być 
sokiem z domieszką wódki, czyli coś w rodzaju drinku. Nawet nam to smakowało… 
Opróżniliśmy butelkę dość szybko i poszliśmy spać. 

obota — ostatni dzień na Ukrainie. W planie zwiedzania najpierw Rynek Ber-
nardyński (odpowiednik warszawskiej Polnej sprzed 20 lat), potem Cmentarz 
Łyczakowski. Dotarliśmy do niego z Rynku piechotą. Jedna z największych 

polskich nekropolii kryje prochy wielu zasłużonych Polaków, m. in. Artura Grott-
gera, Marii Konopnickiej, Stefana Banacha, Gabrieli Zapolskiej, Seweryna Goszczyń-
skiego i innych. Są tu pochowani również zasłużeni Ukraińcy, np. słynny poeta Iwan 
Franko. Między zabytkowymi grobami „powtykane” są groby zasłużonych komuni-
stów i akademików (a raczej komunistów–akademików), głównie z lat siedemdzie-
siątych. Pomniki niestety są nieodnawiane i raczej zaniedbane. Brakuje tutaj kogoś w 
rodzaju Jerzego Waldorffa. Od głównej bramy przeszliśmy aleją cmentarną na 
Cmentarz Orląt Lwowskich. Tu pochowani są żołnierze, w większości młodzi 
chłopcy, polegli w walkach o Lwów, jakie rozgorzały między Polakami a Ukraińcami 
po upadku Austro–Węgier. Cmentarz, jak wiele polskich pamiątek był skrupulatnie 
niszczony za czasów Związku Radzieckiego. Obecnie został w większości odbudo-
wany, a prace remontowe nadal trwają. Zaraz na początku zaczepił nas pan, członek 
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, otworzył i pokazał ka-
plicę oraz poopowiadał o cmentarzu i jego historii.  
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Zbieraliśmy się już do wyjścia, gdy zaczął padać deszcz. Załadowaliśmy się więc do 
jadącego w stronę centrum tramwaju.  

I tu mała dygresja na temat miejskiej komunikacji we Lwowie, a właściwie sposobu 
sprzedaży biletów. W każdym tramwaju, trolejbusie czy autobusie jest konduktorka 
w nylonowym fartuszku w kropeczki z dużą kieszonką, lub torebką na brzuchu. I 
jest to jedyna metoda nabycia biletu. Przy czym przepisy odnośnie ulg za przejazd są 
interpretowane dość dowolnie. Np. dzieci do lat siedmiu nie płacą za przejazd. Ale 
wiek określa się „na oko” i mimo iż mówiliśmy, że wszystkie nasze dzieci już mają 
skończone siedem lat, to udało nam się nabyć bilet tylko dla Maćka. Pozostali, jako, 
że z natury niewysocy, zostawali przez panie konduktorki uznawani za niedorosłych 
i jeździli za darmo. 

Dotarliśmy do centrum i rozpoczęliśmy poszukiwania knajpy, w której dałoby się 
zjeść obiad. Trafiliśmy na bar o wdzięcznej nazwie Titanic. Z zewnątrz wyglądał nie-
pozornie, za to w środku… Dekorator wnętrz się popisał. Znaleźliśmy się na pokła-
dzie statku. Każdy szczegół dekoracji nawiązywał do tematyki marynistycznej. Na-
wet kelnerzy byli w marynarskich ubraniach i mieli plakietki — „wachtowy”, „bos-
man”. Sympatię naszą wzbudził zabytkowy telefon wiszący na ścianie. Piętro niżej 
było i akwarium, i nurek w kompletnym kombinezonie, i lekko falujący lustrzany 
sufit znakomicie udający taflę wody. Doprawdy knajpa zrobiła na nas wrażenie, a 
widać było, że i wśród miejscowych jest popularna, bo co chwilę trzaskały migawki 
aparatów fotograficznych. To klienci robili sobie pamiątkowe zdjęcia. W knajpie zo-
stawił nas Witek i udał się w samotną podróż po samochód, a my, powoli, na pie-
chotę poszliśmy w kierunku McDonald’sa, gdzie mieliśmy się spotkać. Zaraz po 



wyjściu z Titanica odkryliśmy tuż obok kolejny sympatyczny lokal o nazwie „Yellow 
Submarine”. Lokal typu bardziej kawiarnianego, wnętrze którego wiernie odpo-
wiada nazwie. Ciekawie urządzona wystawa. Były na niej akcesoria związane z Be-
atlesami i ich epoką: gramofon, czarne płyty, rozrzucone nuty. Rozśmieszyło nas 
tylko, że nuty okazały się być nutami rosyjskiej piosenki —„Kałakolczik”. 

Na umówione miejsce dotarliśmy bez przygód i po krótkim czekaniu zajechał Witek 
lekko zszokowany samodzielna jazdą po ulicach Lwowa. Nie jest łatwo tak od razu 
przestawić się, ze to samochód jest najważniejszy, a celem pieszego jest — nie dać się 
zabić. I nie jest łatwo jeździć po ulicach, na których ruch samochodowy kieruje się 
zapewne prawami, ale do końca nie wiadomo jakimi.  

Pozostało nam już tylko wyjechać w kierunku Rawy Ruskiej i do niej dojechać. Po 
drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w Żółkwi, dawnej posiadłości Stefana Żółkiew-
skiego, gdzie do tej pory stoi jego zamek, a mnogości kościelnych kopuł nie powsty-
dziłaby się niejedna metropolia. 

Na przejściu granicznym — już po odprawie ukraińskiej, a przed polską złapało nas 
oberwanie chmury, unaoczniająca nam, jakie kataklizmy nawiedzały w tym czasie 
nasz kraj. Przed polskim szlabanem znowu kolejka ukraińskich samochodów. Spró-
bowaliśmy ją jakoś ominąć (tym razem na chore dziecko) i się udało.  

Żegnaj Ukraino! 

Witaj Polsko! 

 

Relację z wyjazdu na Ukrainę w dniach 14 – 28 lipca 2001 roku spisała Jola. 

 


