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Sprawozdanie z wycieczki
w Gorgany i Czarnohorȩ

odbytej w sierpniu 1989 roku

Komisja Wydawnicza SKPB zorganizowa�la w okresie od 14
do 29 sierpnia 1989 roku wycieczkȩ turystyczno-krajoznawcza̧
w Gorgany i Czarnohorȩ. Kierownikiem wycieczki by�l Adam
Kulewski, uczestnikami Irena Charysz, Roman Werdon, Piotr
Michnol, Piotr Janko, Józef Wróblewski, Pawe�l Luboński, Ju-
liusz Marsza�lek, Zygmunt Rykiert, Mariusz Birski i autor ni-
niejszego sprawozdania. Zaopatrzeni w sprzȩt biwakowy, prze-
dwojenne mapy WIG 1:100 000 (tzw. setki), kopiȩ przewodnika
Ga̧siorowskiego oraz wikt na ca�le dwa tygodnie wyruszylísmy
pocia̧giem do Przemyśla. Granicȩ przejechalísmy autobusem
relacji Przemyśl – Lwów. Ze Lwowa zaś nocnym pocia̧giem z
przesiadka̧ w Ko�lomyi dotarlísmy do Tatarowa.

dzień 1 15.08.1989

Do Tatarowa przyjeżdżamy oko�lo godziny 9 rano. Stylowa,
mocno jednak zaniedbana stacja kolejowa staje siȩ w krótkim
czasie naszym magazynem, bowiem przepakowujemy żywność.
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Tu na dworcu zostawimy 2/3 zapasów w depozycie na druga̧
czȩść naszej wȩdrówki. Depozyt zajmuje znaczna̧ czȩść dworco-
wej kasy biletowej, ale wyrozumia�la pani kasjerka zdaje siȩ tego
nie zauważać. Nasze plecaki natomiast zdecydowanie straci�ly
na wadze. W trakcie przepakowania robimy krótki przegla̧d
okolicy. W centrum Tatarowa, a w�laściwie Kremenców, bo tak
brzmi oficjalna nazwa miejscowości (Tatarów to obecnie tylko
stacja kolejowa) odnajdujemy malownicza̧ cerkiewkȩ i kilka wi-
lli, pozosta�lość przedwojennego letniska. Zadbana, kryta gon-
tem cerkiewka wraz ze stoja̧ca̧ obok dzwonnica̧ i otaczaja̧cym je
cmentarzem tworzy bardzo malownicza̧ ca�lość.
Wreszcie koniec przepakowań – ruszamy. Idziemy droga̧ w

kierunku na Jab�lonów. Przekraczamy wiadukt nad torami ko-
lejowymi, które wzd�luż Prutu biegna̧ dalej do Worochty. Za
zabudowaniami nadleśnictwa, już w dolinie Prutca Jab�lonickie-
go, odnajdujemy odchodza̧cy w prawo od szosy, stromym tra-
wersem w górȩ, stary p�laj (oznaczony na WIG-owskiej setce –
“Mikuliczyn”). P�lajem tym, kilkoma d�lugimi zakosami wycho-
dzimy na grzbiet Baszczynki. Tu pozostawiamy go i ruszamy
wprost grzbietem. Zanikaja̧ca̧ co chwila ścieżynka̧, miejscami w
gȩstym lesie, miejscami po pojawiaja̧cym siȩ coraz czȩściej gor-
ganie, docieramy wreszcie na szczyt Hrebli (1256 m). Po dwóch
nocach spȩdzonych w pocia̧gach zmȩczenie daje siȩ mocno we
znaki. Jednak świadomość, że wszystkie problemy sa̧ już za na-
mi, i że wreszcie jesteśmy w górach, dodaje si�l. D�lugi wa̧ski,
grzbiet Hrebli nie oferuje zbyt rozleg�lych widoków, daje jednak
oryginalny wgla̧d w przewijaja̧ce siȩ u jej podnóża doliny Prutu
i Żeńca. W wielu miejscach grzbiet porastaja̧ grupy m�lodych
limb.
Idziemy dalej w kierunku widocznego przed nami jak na d�lo-

ni stożka Chomiaka (1540 m). Na szczyt jednak nie wchodzimy.
Tuż poniżej granicy lasu, na skraju po�loniny Baranie spotykamy
podchodza̧ca̧ z lewej strony z doliny potoku Weregimskiego dro-
gȩ, która trawersuja̧c kopu�lȩ szczytowa̧ Chomiaka wyprowadza
nas na Po�loninȩ Chomiaków. Zajmuje ona rozleg�le siod�lo miȩ-
dzy Chomiakiem a Siniakiem. Porośniȩta wysoka̧, niespasiona̧
trawa̧, jest wymarzonym miejscem na biwak. Spotykamy tu bi-
wakuja̧cych turystów ukraińskich z Tarnopola i Czerniowców.
Studenci z Uniwersytetu Czerniowieckiego wȩdruja̧ podobna̧ do
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naszej trasa̧, maja̧ zamiar miȩdzy innymi przej́sć grzbiet Cza-
rnohory od Howerli po Pop Iwana. Rozmawiamy o sytuacji
na Ukrainie i o sprawach polsko–ukraińskich. Na pożegnanie
przypinaja̧ mi do plecaka znaczek swojego klubu i żó�ltoniebie-
ska̧ wsta̧żkȩ. Życzymy im powodzenia w bliższych i dalszych
planach.

Na po�ludnie od po�loniny Chomiaków odnajdujemy oddzie-
lona̧ od niej wa̧skim pasem lasu polanȩ z fundamentami przed-
wojennego schroniska PTT. Nosi�lo ono imiȩ Mieczys�lawa Or�lo-
wicza.

dzień 2 16.08.1989

Rano szybki wypad na szczyt Chomiaka i ruszamy w dal-
sza̧ drogȩ. Najpierw marsz po kolana w trawie przez ca�la̧ d�lu-
gość po�loniny Chomiaków. Na jej skraju wchodzimy w piȩkny
smrekowy las, by przez dwie niewielkie kulminacje wyj́sć ponad
jego granicȩ w królestwo kosówki i gorganu. Grzbiet Siniaka,
rozleg�ly i p�laski, z bliska w niczym nie przypomina znanej z
przedwojennych pocztówek strzelistej piramidy. Gdyby nie nie-
wielki triangul, trudno by�loby odnaleźć w�laściwy wierzcho�lek
Siniaka (1666 m), ukryty pomiȩdzy ogromnymi polami kosówki
i porytego transzejami gorganu. Widok rozleg�ly, jednak ma�la
przejrzystość powietrza ogranicza go do najbliższego otoczenia.
Na pó�lnocnywschód rozleg�ly wa�l Jawornika, na zachód imponu-
ja̧ca grupa Doboszanki, na po�ludniu za �lagodnymi grzbietami
Douhej i P�loski rysuje siȩ dominuja̧cy nad nimi grzbiet Czarnej
Po�loniny. Na po�ludniowym zachodzie majacza̧ w dali wierzcho-
�lki Pietrosa i Howerli.

Grzbiet Siniaka w kierunku zachodnim opada na niewielka̧
prze�lȩcz, by ponownie wystrzelić w górȩ idealna̧ piramida̧ Ma�le-
go Gorganu (1600 m). Jego stoki opadaja̧ce na wszystkie strony
pod jednakowym, bardzo ostrym ka̧tem, pokryte sa̧ w ca�lości
ruchomymi g�lazami gorganu. Nic wiȩc dziwnego, że u niektó-
rych z nas pojawi�la siȩ wa̧tpliwość, czy z tego da siȩ w ogóle
zej́sć. Jednak siȩ da�lo. Mocno spoceni, z powykrȩcanymi w ko-
stkach nogami docieramy jednak szczȩśliwie na Babiny Pohar
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(1451 m). Tu w pobliżu stai pasterskiej robimy odpoczynek.

Z Babinego Poharu przed wojna̧ schodzi�l szlak wprost w do-
linȩ Zubrynki. Niestety nie udaje siȩ nam go odnaleźć. Idziemy
wiȩc dalej grzbietem w kierunku na Po�lomy, szukaja̧c po dro-
dze możliwości zej́scia w dolinȩ Zubrynki. Grzbiet z pocza̧tku
opada stromo, by nastȩpnie przybrać postać po�logiego �luku,
urozmaiconego malowniczymi polanami, porośniȩtymi siȩgaja̧-
cymi wyżej pasa z�lotymi trawami. Stara porȩba staje siȩ dobra̧
okazja̧ do zej́scia w dolinȩ. Jej wnȩtrze kryje jednak niebez-
pieczna̧ zasadzkȩ w postaci wielkiej obfitości dojrza�lych malin.
Opóźnia to znakomicie tempo naszego marszu. W końcu jed-
nak docieramy do biegna̧cej dnem doliny gruntowej drogi, mniej
wiȩcej w tym rejonie, gdzie przed wojna̧ sta�lo schronisko. Teraz
tam stoja̧ jakieś zabudowania, pierwotnie przeznaczone dla lu-
dzi, obecnie straszliwie zdewastowane pe�lnia̧ rolȩ obór dla byd�la.
Mijamy odchodza̧ca̧ w prawo drogȩ na Po�loninȩ Niżna̧. Po do-
biegaja̧cych stamta̧d dźwiȩkach dzwonków owczych i szczekaniu
psów, domyślamy siȩ istnienia stai. Zaczyna zapadać zmierzch,
idziemy wiȩc jeszcze kawa�lek w górȩ doliny i zak�ladamy biwak.
Rozbijaja̧c namioty zastanawiamy siȩ, czy p�lyna̧cy obok potok
to jeszcze Zubrynka, czy już Doużyniec.

dzień 3 17.08.1989

Dzisiaj nie zwijamy biwaku. Idziemy na Doboszankȩ bez
plecaków, zostawiaja̧c w obozie dyżurnych. Wybieramy wariant
wej́scia najpewniejszy, to znaczy zgodny z przebiegiem przed-
wojennego szlaku czerwonego. Z doliny Zubrynki podchodzimy
droga̧ na Po�loninȩ Niżna̧. Szybko przekonujemy siȩ, że to, co
wczoraj wziȩlísmy za stajȩ, jest obdrapanym barakowozem oto-
czonym wianuszkiem skleconych z najprzeróżniejszych odpad-
ków prymitywnych obórek, chlewików i kurników. Porównanie
tego, co zobaczylísmy, ze staja̧ pasterska̧ by�loby niewa̧tpliwie
obraza̧ dla tej ostatniej. Po�lonina Niżna w dużej czȩści wyko-
rzystywana jest na �la̧ki kośne – carynki, pooddzielane od siebie
p�lotami. Pokonujemy wiȩc liczne prze�lazy i zastawy z dra̧gów.
Wa̧ski pas lasu oddziela po�loninȩ od ogromnej porȩby, zaros�lej



60 Andrzej Wielocha

maliniakiem, oczywíscie pe�lnym malin. Dzisiaj nie ma jednak
czasu na obżarstwo, zostawiamy wiȩc porȩbȩ tym, którzy siȩ nie
śpiesza̧ i wchodzimy w �ladny smrekowy las, z kolei pe�len jagód.
Si�la z�lego na jednego! W końcu jednak wychodzimy na polanȩ,
która wieńczy kulminacjȩ 1530 m. Widać sta̧d doskonale górna̧
granicȩ lasu i dalsza̧ nasza̧ drogȩ na góruja̧cy wprost nad na-
mi wa�l Doboszanki. Ca�la polanka, okolona brodatymi smreka-
mi, pe�lna jest różnokolorowych kwiatów i by�laby wymarzonym
wprost miejscem na biwak, gdyby nie zupe�lny brak wody.
Z prze�lȩczy wyraźna̧ ścieżka̧ pośród kosodrzewiny zaczyna-

my podej́scie. Kosówka szybko siȩ jednak kończy i przed nami
wyrasta stroma ściana gorganu. Ścieżka idzie w prawo �lagod-
nym wyprofilowanym w stoku trawersem. Jest to bez wa̧tpienia
fragment przedwojennego szlaku. Jednak po kilkuset metrach
trawers ginie w rozleg�lej wyspie kosówki, a my rozpoczynamy
żmudna̧ wspinaczkȩ po gorganie wprost do góry.
Grzbiet Doboszanki miejscami wa̧ski, miejscami rozdzielony

na dwa równoleg�le grzbiety g�lȩboka̧ rozpadlina̧, pokryty jest li-
cznymi pozosta�lościami okopów z I wojny. Na mniej wiȩcej pó�l
kilometra przed g�lównym wierzcho�lkiem, na pó�lnocnym, bardzo
stromym stoku widać rozleg�le osuwisko, odcinaja̧ce siȩ jaśnie-
jszym kolorem od szarozielonego morza gorganu. Ze szczytu
Doboszanki (1764 m) wspania�la dookólna panorama. Mimo
pewnego zamglenia widać kilka kolejnych planów. Na po�ludniu
Douha z P�loska̧, za nimi Czarna Po�lonina z kulminacja̧ Stery-
szory, a horyzont zamyka grzbiet Świdowca z Bliźnica̧. Na lewo
od nich widać wyraźnie sylwetki Pietrosa i Howerli. Na wscho-
dzie doskonale prezentuje siȩ grupa Siniaka i Chomiaka z ostra̧
piramida̧ Ma�lego Gorganu na pierwszym planie. Ku pó�lnocy
dziesia̧tki zalesionych grzbietów i dolin opadaja̧cych w dolinȩ
Zielenicy, pokrytych gȩsto liszajami porȩb i jakichś bliżej nie
określonych robót inżynieryjnych. Na zachodzie wreszcie nad
Medweżykiem, Poleńskim i Kozim Gorganem rysuje siȩ grupa
Sywuli (1836 m), najwyższego szczytu Gorganów.
Z g�lównego wierzcho�lka grzbiet Doboszanki opada stromo

na g�lȩboka̧ prze�lȩcz, by nastȩpnie wspia̧ć siȩ ponownie na wy-
sokość 1737 m w kulminacji Medweżyka. Otwiera siȩ z niego
pe�lny wgla̧d w zachodnia̧ czȩść masywu Doboszanki, na Pikun
(1657 m), Steryszorkȩ (1569 m), Poleński (1694 m), Klewki i
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Kozi Gorgan (1617 m). Bezmiar kamieni i kosodrzewiny bez
śladu drogi, czy chociażby ścieżki. W dole widać zarośniȩta̧ w
dużej czȩści Po�loninȩ Wyżna̧, przez która̧ mamy zamiar zej́sć
z powrotem w dolinȩ Doużyńca. Nie uwzglȩdnilísmy jednak w
naszych planach jednego elementu, mianowicie kosówki. Przez
pierwsze dwieście metrów udaje nam siȩ odnajdywać jeszcze
jakieś ślady ścieżki, później jest już tylko zbity ga̧szcz kosów-
ki zamykaja̧cej siȩ wysoko ponad naszymi g�lowami. Po trzech
kwadransach spoceni, podrapani i oblepieni żywica̧ docieramy
wreszcie na prze�lȩcz. Tu jednak za�lamujemy siȩ. Perspektywa
dalszego darcia siȩ przez ga̧szcz kosodrzewiny, tym razem pod
górȩ na Wierch Wyżny (1634 m), nie nȩci nawet najbardziej
zawziȩtych. Rezygnujemy wiȩc z utrzymania planowanego kie-
runku marszu i wybieramy rozwia̧zanie najprostsze: najkrótsza̧
droga̧ w dó�l. Czȩściowo sta̧paja̧c po konarach, czȩściowo siȩ ich
czepiaja̧c opuszczamy siȩ do najbliższego jaru. Wyj́scie z kosó-
wkowej dżungli wszyscy witamy z niek�lamana̧ ulga̧. Teraz już
malowniczym, pe�lnym progów skalnych jarem Doużyńca wra-
camy na biwak.

dzień 4 18.08.1989

Dzisiaj wyruszamy na po�ludnie. Niewysoki grzbiet Po�lo-
mów przekraczamy w rejonie koty 1262 m i opuszczamy siȩ na
prze�lȩcz 1154 m zwana̧ Krzyżówka̧ lub Sto�lem. Stoi na niej dre-
wniany budynek schroniska (turistskij prijut), na pierwszy rzut
oka w nienajlepszej kondycji. Najprawdopodobniej bez sta�lego
gospodarza, a przynajmniej takie sprawiaja̧cy wrażenie. Krza̧-
taja̧cy siȩ wokó�l niego ludzie wygla̧daja̧ raczej na wczasowiczów
niż turystów. Obok schroniska biegnie droga gruntowa z Rafaj-
�lowej w dolinȩ Prutca Jab�lonickiego. Przekraczamy ja̧ i mijamy
schronisko bez zatrzymywania. Jakoś nie pali nam siȩ do kon-
taktów z czynnikami oficjalnymi.

Pogoda dopisuje nam nadal, chwilami jest nawet za gora̧co.
Niebo czyste, ale widoczność niestety nienajlepsza. Podcho-
dzimy na Douha̧. Najpierw lasem, później stromym zboczem
po�loniny osia̧gamy jej wierzcho�lek (1355 m) w rejonie starego
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s�lupka granicznego nr 20. Ca�ly grzbiet Douhej i P�loski to rozle-
g�la po�lonina, na której prowadzona jest także obecnie intensy-
wna gospodarka pasterska. Stad jednak już nie ma, o wypasie
świadcza̧ jedynie usytuowane na samym grzbiecie liczne obory
i koszary. Ca�ly grzbiet oferuje szereg doskona�lych miejsc biwa-
kowych z obfita̧ woda̧ i wspania�lymi widokami na Doboszankȩ,
Czarna̧ Po�loninȩ i grupȩ Sywuli.

Z Douhej ponownie w dó�l. Zbiegamy na �leb, na szyjȩ w
dolinȩ Doużyny. W wydanym w 1987 roku w Moskwie atlasie
“Ukraińskie Karpaty” w dolinie tej zaznaczono niebieska̧ pla-
mka̧ ”wodochraniliszcze” Dowżina. Mamy nadziejȩ, że jest to
istnieja̧ca do dzisiaj klauza. Niestety spotyka nas srogi zawód.
Zapora jest rozbita, teren zalewu zarośniȩty leszczyna̧, wokó�l
rozjeżdżone niemi�losiernie drogi, a w potoku zamiast wody mȩ-
tna bryja. Trwa intensywna eksploatacja zasobów leśnych, ale
już wspó�lczesnymi metodami. Koryto potoku Beskid zamienio-
no dos�lownie w grzȩzawisko. Staramy siȩ jak najszybciej uciec
z tego morza b�lota, ale nie jest to takie proste. Podchodzimy na
Steryszorȩ droga̧, która̧ wcześniej przejecha�ly cia̧gniki do zryw-
ki drewna. Ca�le szczȩście, że dawno nie pada�lo. Grzȩźniemy w
glinie tylko po kostki, strach pomyśleć, co by by�lo po deszczu.

Biwak zak�ladamy na grzbiecie Czarnej Po�loniny pomiȩdzy
Czarnym Groniem i Steryszora̧. W ukośnych promieniach za-
chodza̧cego s�lońca piȩtrzy siȩ na po�ludniu imponuja̧cy wa�l Świ-
dowca. Najmniej zmȩczeni robia̧ jeszcze wieczorem wypad na
szczyt Steryszory, reszta zostawia go sobie na rano. Biwak świe-
tny, tylko . . . zjadaja̧ nas żywcem maleńkie muszki, tak ma�le, że
przez moskitierȩ namiotu przechoda̧ bez trudu.

dzień 5 19.08.1989

Rano mg�la. Ci co nie poszli wieczorem na Steryszorȩ, już nie
pójda̧ – nie ma po co. W kiepskich nastrojach, pogryzieni przez
muszki zaczynamy schodzenie. Czarny Groń (1486 m) trawersu-
jemy p�lajem od po�ludnia, na Poharskim natomiast wkraczamy
w ca�le “miasteczko” sza�lasów, budek i chlewików. Stara osa-
da pasterska. Niektóre sza�lasy maja̧ bardzo ciekawa̧, archaiczna̧
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konstrukcjȩ, ale wszystkie sa̧ niestety mocno nadgryzione zȩbem
czasu. Używane nadal, najwyraźniej nie sa̧ jednak konserwowa-
ne. Robimy dziesia̧tki zdjȩć i wychwalamy wspania�le mleko,
którym czȩstuja̧ nas gospodarze sza�lasów. Miȩdzy sza�lasami
pasa̧ siȩ bardzo fotogeniczne i wytworne kozy.
Stromym p�lajem, poprowadzonym krótkimi zakosami w le-

sie, zbiegamy do przysió�lka Czarna Cisa (dawniej Pod Poha-
rskim) u uj́scia Doużyny do Czarnej Cisy. W samym środku
przysió�lka ma�ly wiejski sklepik, a w nim chleb, konserwy rybne,
soki. Spod sklepu zdezelowany autobus zabiera nas do Jasini,
gdzie na skwerku pod pomnikiem Lenina robimy sobie drugie
śniadanie z zakupionych w sklepiku produktów.
Po po�ludniu – jedni autobusem inni pocia̧giem jedziemy do

Tatarowa zamykaja̧c w ten sposób pȩtlȩ pierwszej, gorgańskiej
czȩści naszej trasy. Odbieramy depozyt i tatarowski dworzec
ponownie przekszta�lca siȩ w wystawȩ wszelkiego dobra. Nasze
zapasy budza̧ niek�lamane zainteresowanie przechodniów i ocze-
kuja̧cych na pocia̧g pasażerów. Rzeczywíscie, rozk�ladany na in-
dywidualne porcje transportowych przydzia�lów nasz prowiant
może wygla̧dać dla kogoś niezorientowanego jak bazarowy stra-
gan. Sta̧d pewnie pytania zadawane nam co chwila – czy to na
sprzedaż? Sprzedać nie sprzedamy, ale jest to dobra okazja do
nawia̧zania rozmów. Starsi ludzie świetnie mówia̧ po polsku,
wspominaja̧ przedwojenne czasy, polskich letników i wcale nie
sa̧ zdziwieni nasza̧ obecnościa̧.
Wieczorem wyruszamy na wschód w Beskidy Huculskie.

Przechodzimy przez most na Prucie i obok przedwojennego Poli-
cyjnego Domu Zdrowia (obecnie Dom Wczasowy Ministerstwa
SprawWewnȩtrznych) zaczynamy dolina̧ Tatarowczyka podcho-
dzić na Jahodyn (1217 m). Niestety w po�lowie doliny droga siȩ
kończy i mamy do wyboru albo podchodzić dalej stromym, pe-
�lnym śliskich kamieni jarem potoku, albo na “krechȩ” wyj́sć
wprost do góry na grzbiet. Wybieramy wariant drugi i w zapa-
daja̧cym zmierzchu wspinamy siȩ przesyconym wilgocia̧ lasem,
czȩsto gȩsto pomagaja̧c sobie rȩkami i mocno dysza̧c pod ciȩżki-
mi jak diabli plecakami. Już po zmroku zak�ladamy na grzbiecie
biwak.
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dzień 6 20.08.1989

Ca�ly dzień zajmuje nam wȩdrówka kolejnymi po�loninami bli-
sko dwudziestokilometrowego grzbietu Leśniowa, od Jahodyna
po Hordje. Wygodnym p�lajem, trawersuja̧cym co wybitniejsze
kulminacje, przemierzamy rozleg�le po�loniny: Leśniów, Kunik-
�lywa, Oseredok, Czertyj, Winesenyj, Czarny Pohar, Szczewka i
Bukowinka. Cóż za bogactwo nazw. Prawdziwy raj dla bada-
czy toponimów. Wszystkie kulminacje tego grzbietu ozdobione
sa̧ wysokimi, drewnianymi krzyżami. Na niektórych wierzcho�l-
kach stoja̧ nawet dwa albo trzy. Na WIG-owskich mapach za-
znaczonych jest na tym grzbiecie wiele krzyży, ale obecnie od-
najdujemy ich znacznie wiȩcej. Oprócz wysokich, drewnianych,
pozbawionych jakichkolwiek inskrypcji, spotykamy kilka krzyży
betonowych opatrzonych napisami i ozdobami. Sa̧ wśród nich
krzyże stawiane jeszcze przed wojna̧, ale także te z ostatnich
lat. Jeden upamiȩtnia czyja̧ś śmierć od pioruna, inny śmierć z
ra̧k sa̧siada, jeszcze inny zwyczajnie chwali Boga zaopatrzony
w modlitwȩ “Ojcze Nasz”. Huculi zaś przesiedli siȩ najwyraź-
niej z koni na motory. Kilkakrotnie widzimy zmotoryzowanych
“watahów” pȩdza̧cych po po�loninach.

Ca�ly grzbiet jest z pewnościa̧ bardzo widokowy, ale my mimo
�ladnej pogody widzimy niewiele. Zamglenie powietrza powodu-
je, że bardziej siȩ domyślamy niż dostrzegamy cokolwiek poza
najbliższym planem. Za Bukowinka̧ (1257 m) grzbiet zaczyna
siȩ podnosić. Przechodzimy Syho�lkȩ (1327 m ) i Hordje Dob-
rokijewskie (1353 m). Po po�ludniu pogoda siȩ psuje i zaczyna
kropić deszcz. Rezygnujemy wiȩc z wej́scia na Hordje (1479 m).
Przed jego zalesionym trabantem (1416 m) skrȩcamy w prawo
w drogȩ wojenna̧ biegna̧ca̧ z Kosmacza do Worochty. Droga
zbudowana w czasie I wojny światowej, choć w kilku miejscach
mocno zniszczona, używana jest jednak nadal, o czym świadcza̧
ca�lkiem świeże ślady kó�l ciȩżkich samochodów. Droga szerokim
�lukiem obchodzi od wschodu Hordje, a nastȩpnie przez prze�lȩcz
K�lynie wychodzi na stoki Kity�lowej (1431 m), by po obej́sciu jej
od pó�lnocy i wschodu wyprowadzić na siod�lo Gawory (1244 m).
Tuż przed wej́sciem na prze�lȩcz, na skraju niewielkiej polany, po
prawej stronie drogi stoi prosty drewniany krzyż. Poniżej niego
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w wysokiej trawie dwa niewielkie wzgórki. Spotkany na prze�lȩ-
czy przewodnik z pobliskiego schroniska Jawor nad Ardżeluża̧
twierdzi�l z ca�lym przekonaniem, że pod tym krzyżem leża̧ po-
lscy legionísci. Nie jest to wykluczone, nigdzie jednak na ten
temat nie uda�lo mi siȩ znależć żadnych informacji.

Z biwaku, który zak�ladamy na grzbiecie Kity�lówki w rejonie
punktu wysokościowego 1281 m, widać w promieniach zacho-
dza̧cego s�lońca grzbiet Czarnohory.

dzień 7 21.08.1989

Wierzcho�lek Kity�lówki (1383 m), który trawersujemy od po-
�ludniowego zachodu, obdarowa�l nas obficie s�lodkimi jagodami.
A dalej niezawodny jak zwykle p�laj wyprowadzi�l stokami Kop-
ca (1349 m) na rozleg�le polany przysió�lka Krywopole, a nimi na
prze�lȩcz Granica (916 m). Przez nia̧ prowadzi dość ruchliwa, as-
faltowa szosa, która̧ miȩdzy innymi kursuja̧ autobusy z Żabiego
(Werchowiny) do Worochty. Oko�lo pó�l kilometra poniżej prze-
�lȩczy, w kierunku Ilci znajduje siȩ przystanek autobusowy Kry-
wopole. Przy szosie kilka zagród, kilka domków letniskowych.
Wiȩkszość zagród rozrzucona po okolicznych stokach. Domki
drewniane, schludne, czȩsto z oszklonymi, kolorowymi weran-
dami. Dachy wyja̧tkowo już tylko kryte gontem czy dranica̧,
najczȩściej jednak blacha̧ z koronkowymi, wyciȩtymi w niej oz-
dobami gzymsów i rynien, a także wyt�loczonymi w blasze zdo-
bieniami szczytów. Z takimi samymi zdobieniami spotka�lem siȩ
już na rumuńskiej Bukowinie. Odnoszȩ wrażenie, że tak tam jak
i tu, ilość blaszanych ozdób jest miara̧ zamożności w�laściciela,
a zatem obowia̧zuja̧cym kanonem piȩkna. Nam przypomina to
trochȩ ... wystrój trumien, tym wiȩksza̧ wiȩc radość sprawia
każda starodawna zagroda.

Taka̧ w�laśnie zagrodȩ, jakby żywcem przeniesiona̧ z ubieg-
�lego stulecia odnaleźlísmy w przysió�lku Bukowień, po drodze
na Kostrzycȩ. W centrum sta�l obszerny, kryty gontem dom
z ozdobnym gankiem. Obok, prostopadle do niego mniejszy,
kryty dranicami. Jego frontowa̧ ścianȩ os�lania�l oparty na ko-
lumienkach, wysuniȩty okap dachu, tworza̧c w ten sposób ro-
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dzaj d�lugiego ganku. By�l to, jak sa̧dzȩ, stary dom pe�lnia̧cy
obecnie, po wybudowaniu wiȩkszego, rolȩ obórki i sk�ladziku.
Zagrodȩ uzupe�lnia�l spichlerzyk z piwniczka̧ oraz rodzaj oszalo-
wanego ze wszystkich stron brogu i pasieka z piȩknymi, starymi
ulami. Ca�le gospodarstwo otacza�ly worynie (czy jak u Vince-
nza – worynia), rodzaj specyficznego dla Huculszczyzny p�lotu,
oddzielaja̧ce od siebie poszczególne partie �la̧k, zależnie od ich
przeznaczenia. Ale jakie to by�ly worynie!? Tym, które spotyka-
lísmy już wcześniej, zawsze czegoś brakowa�lo – a to poprzeczki
by�ly nie takie, a to wia̧zane u szczytu by�ly zwyk�lym drutem.
Te zaś mia�ly wszystko na swoim miejscu: poprzeczki by�ly z �lu-
panych po d�lugości bali, a wia̧zane by�ly wiklinowa̧ plecionka̧.
Ca�la zagroda sprawia�la wrażenie dobrze utrzymanego skanse-
nu. O tym, że nie jest to muzeum, przekonalísmy siȩ jednak
bardzo szybko, popijaja̧c wyniesione przez gościnna̧ gospodyniȩ
mleko. Gospodarz zaś, gdy dowiedzia�l siȩ, że jesteśmy z Polski,
zapyta�l zaraz, czy nie mamy ze soba̧ przypadkiem ... d�lugiej
kosy. Tu d�luga kosa jest nieosia̧galna, a koszenie krótka̧ to dwa
razy wiȩcej roboty. Na dowód tego pokaza�l nam swoja̧ kosȩ,
z która̧ szed�l w�laśnie na �la̧kȩ. Jej ostrze by�lo znitowane do-
mowym sposobem z dwóch krótszych. Rozstaja̧c siȩ z mi�lymi
gospodarzami przyrzeklísmy sobie, że nastȩpnym razem bierze-
my po jednej kosie do plecaków. Nie wiem jednak, czy dziadek
pamiȩtaja̧cy przedwojenne polskie kosy nie rozczarowa�lby siȩ
przykro wspó�lczesnymi wyrobami. Z ta̧ jakościa̧ polskich kos to
musia�la być prawda, bo pamiȩtam, że kiedy by�lem w Karpatach
Marmaroskich to tamtejsi Ukraińcy z Ruskiej Polany też pytali
mnie o kosy z Polski.

Idziemy dalej, to brodza̧c po kolana w kwiecistych �la̧kach, to
depcza̧c po elastycznym dywanie świeżo skoszonej trawy. S�lońce
praży niemi�losiernie, a powietrze przesycone zapachami skoszo-
nych �la̧k zdaje siȩ stać w miejscu. Coś najwyraźniej “wisi w
powietrzu”. Odka̧d przekroczylísmy prze�lȩcz w Krywopolu, je-
steśmy już jakby nie by�lo w Czarnohorze, a to przecież góry
s�lyna̧ce ze zmiennej pogody. Zatrzymujemy siȩ na skraju la-
su i zapalamy ognisko – czas na przegryzkȩ. W tym samym
momencie dochodza̧ do nas pierwsze pomruki burzy, a zaraz
potem spadaja̧ grube krople deszczu. Chowamy siȩ pod smre-
ki, a deszcz po chwili zamienia siȩ w grad tak intensywny, że
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stoja̧ce przy ognisku menażki w mig wype�lniaja̧ siȩ po brzegi
gradowymi kulkami. Niektóre z nich maja̧ wielkość go�lȩbiego
jaja. Ścieżka b�lyskawicznie zamienia siȩ w rwa̧cy potok, a w
lesie robi siȩ bia�lo. Smreki i parasole os�laniaja̧ wprawdzie przed
bolesnymi uderzeniami gradu, ale nie przed woda̧. Miny mamy
raczej niespecjalne, tym bardziej, że to “bombardowanie” wca-
le nie ma zamiaru siȩ szybko skończyć. Wreszcie, po godzinie z
ok�ladem grad ustaje, a deszcz traci zdecydowanie na intensyw-
ności. Zmarzniȩci, zgrabia�lymi rȩkami rozpalamy jednak jakoś
ognisko, a gora̧ca herbata przywraca optymizm. Oko�lo pia̧tej
po po�ludniu przez chmury przebijaja̧ siȩ pierwsze promienie s�lo-
ńca, zaczynamy wiȩc podej́scie pod Kostrzycȩ. Czarnohora da�la
nam pierwsze ostrzeżenie, aż strach pomyśleć co by by�lo, gdyby
taka burza z�lapa�la nas gdzieś na grzbiecie.

Sprawdza siȩ przys�lowie, że nie ma tego z�lego co by na dobre
nie wysz�lo, Kostrzyca (Kostrycz 1586 m) nagradza nas wspa-
nia�lym widokiem. Po gradowej burzy powietrze ma bowiem
krystaliczna̧ przejrzystość. Z porytego okopami szczytu widzi-
my jak na d�loni ca�ly grzbiet Czarnohory, od którego oddziela
nas tylko Maryszeska i dolina Bystrca. Na zachodzie widać Gor-
gany z grupami Siniaka, Doboszanki i Sywuli. Na pó�lnocy zaś
ca�le mnóstwo gór – to Beskidy Huculskie z Hordjami i �Lysina̧
Kosmacka̧. My jednak najd�lużej spogla̧damy na grzbiet Czar-
nohory. Uczymy siȩ nazw szczytów i dolin, porównujemy widok
z panorama̧ zamieszczona̧ w przewodniku Ga̧siorowskiego1. Z
niema�lym zdumieniem ale co tu dużo ukrywać, i pewna̧ saty-
sfakcja̧ znajdujemy na niej b�lȩdy. Mianowicie nie ma tam w
ogóle Pop Iwana dominuja̧cego we wschodniej czȩści grzbietu
Czarnohory. Inna sprawa, że Ga̧siorowskiemu by�lo trudniej go
zlokalizować ponieważ kiedy rysowa�l swoja̧ panoramȩ szczytu
Pop Iwana nie wieńczy�la charakterystyczna sylwetka obserwa-
torium. Teraz widoczne na szczycie jego ruiny nie pozwalaja̧
mieć żadnych wa̧tpliwości.

Namioty rozbijamy wysoko na ramieniu Kostrzycy z cudo-
wnym widokiem na zachodza̧ce za Wielka̧ Koźmieska̧ s�lońce.
D�lugo siedzimy przy ognisku wpatruja̧c siȩ w horyzont graja̧-

1Henryk Ga̧siorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, t.2 Pasmo Czar-
nohory, str. 96: Schematyczny rys linji ...
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cy ca�la̧ gama̧ fioletów, na których tle dominuje czarny stożek
Howerli.

dzień 8 22.08.1989

Mi�lo jest obudzić siȩ ze świadomościa̧, że po rozpiȩciu na-
miotu ujrzy siȩ panoramȩ Czarnohory, tym bardziej, że z Kos-
trzycy jest ona podobno najpiȩkniejsza. Przed wyruszeniem w
dalsza̧ drogȩ rozgla̧damy siȩ w poszukiwaniu śladów harcerskie-
go schroniska “Pod Kostrzyca̧”. Brakuje nam jednak jego dok-
�ladnej lokalizacji na mapie i w tej sytuacji poszukiwania kończa̧
siȩ fiaskiem. Dopiero później dowiedzielísmy siȩ, że by�lo ono
po�lożone dużo bardziej na wschód od miejsca naszego biwaku,
gdzieś w rejonie wierzcho�lka 1513 m.
Dzisiejsza nasza droga wiedzie grzbietem �la̧cza̧cym Kostrzy-

cȩ z Maryszeska̧. Znajduje siȩ w nim kilka niewybitnych kulmi-
nacji siȩgaja̧cych ok. 1350 m wysokości, oddzielonych od siebie
p�lytkim prze�lȩczami. Trasa, wioda̧ca zalesionymi grzbietami,
zapowiadaja̧ca siȩ niezbyt ciekawie, przyjemnie nas rozczaro-
wa�la dostarczaja̧c z licznych polan bajkowych wprost widoków
na górne piȩtro doliny Bystrca. Marysz (1345 m) trawersuje-
my od po�ludnia i zaczynamy podej́scie na Maryszeska̧. Okazuje
siȩ, że stary p�laj wyprowadzaja̧cy ponad granicȩ lasu i dalej na
szczyt, nieużywany, zarós�l ca�lkowicie. Idziemy wiȩc w lewo ście-
żka̧ biegna̧ca̧ mniej wiȩcej po poziomicy ponad dolina̧ Bystrca.
Trawersuje ona Maryszeska̧ wychodza̧c na jej po�ludniowe stoki,
wprost na ruiny schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy
“Pod Maryszeska̧”.
Punktualnie o godzinie trzeciej po po�ludniu nadcia̧ga bu-

rza i zaczyna padać deszcz. Wprawdzie tym razem bez gradu,
ale wystarczy, żeby nadwa̧tlić nasza̧ motywacjȩ do dalszej wȩ-
drówki. Jednog�lośnie postanawiamy go przeczekać, co nam siȩ
zreszta̧ udaje, ale jest to pyrrusowe zwyciȩstwo, bo kiedy deszcz
przestaje padać, jest już tak późno, że dalszy marsz nie ma se-
nsu. Nocujemy wiȩc pod Maryszeska̧, tuż obok romantycznych
ruin schroniska z wznosza̧cym siȩ wprost przed nami masywem
Szpyci (1864 m).



Sprawozdanie z wycieczki w Gorgany i Czarnohorȩ ... 69

dzień 9 23.08.1989

Dzień wstaje wilgotny i zamglony, ale na szczȩście nie pada.
Bystreckim P�lajem wychodzimy na prze�lȩcz miȩdzy Maryszeska̧
a Szpyciami, a z niej ma�lo używana̧ ścieżka̧ zaczynamy podcho-
dzić grzbietem na Szpyci. Las siȩ szybko kończy i zaczynamy
kluczyć wśród kosówki mokrej jeszcze po wczorajszym deszczu.
Przeciskaja̧c siȩ pomiȩdzy grubymi jak rȩka konarami, przypo-
minam sobie, jak to Walery Goetel w “Wierchach”2 ciska�l gromy
na spó�lkȩ “Howerla” eksploatuja̧ca̧ olejek kosodrzewinowy na
stokach Maryszeskiej. Ś.p. Profesor mia�lby dzisiaj satysfakcjȩ –
po dzia�lalności spó�lki ani śladu. Nieprzeniknione �lany kosówki
porastaja̧ stoki Maryszeskiej, Szpyci i Homu�la. Wyrywaja̧c po
raz nie wiem który plecak z elastycznych splotów poczu�lem je-
dnak jakby odrobinȩ sympatii do przedwojennych fabrykantów
terpentyny.

Wierzcho�lek Szpyci (1864 m) zostawiamy po lewej rȩce i
trawersem wychodzimy na rozleg�la̧ prze�lȩcz miȩdzy Szpyciami
a Homu�lem (1786 m). Pomiȩdzy kosodrzewina̧, niższa̧ tu i mniej
gȩsta̧ pojawiaja̧ siȩ coraz czȩściej rozleg�le po�lacie rdzawych traw
nadaja̧cych stokom jesienny koloryt. Na prze�lȩczy krzyżuja̧ siȩ
rowy okopów ze stercza̧cymi z�lowrogo zwojami drutu kolczaste-
go. Z prze�lȩczy podziwiamy oryginalny widok na wyrastaja̧ce w
środku kot�la Dancerzyka, Wielkie i Ma�le Koz�ly oraz na zdomi-
nowane potȩżnym masywem Turku�la (1932 m) otoczenie Jeziora
Niesamowitego – celu naszej dzisiejszej wȩdrówki. Od d�luższego
już czasu zanosi siȩ na burzȩ. Jej odleg�le pomruki dobiegaja̧ce
do nas coraz to z innej strony chca̧c nie chca̧c przywo�luja̧ na
pamiȩć przedwczorajsze gradobicie. Wzmacnia to niewa̧tpliwie
argumenty tych, którzy proponuja̧, abyśmy do Jeziora Niesamo-
witego dotarli obchodza̧c Wielkie i Ma�le Koz�ly od do�lu dolina̧
Dancerzyka. Bardziej jednak od burzy na grzbiecie odstrasza-
ja̧ nas zwarte �lany kosówki szczelnie wype�lniaja̧ce górne piȩtro
doliny Dancerzyka. Wracamy wiȩc na grzbiet Szpyci i idziemy
nim do zwornika w grzbiecie g�lównym (1935 m). Po drodze po-
dziwiamy Szpycie (Szpice), wypreparowane przez wiatry i wodȩ

2Wierchy r. X, 1932, str. 143–146
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w piaskowcu magurskim oryginalne formy skalne, wisza̧ce jak
dekoracje teatralne nad kot�lem Gadżyny.

Na rozleg�la̧ po�loninȩ grzbietu g�lównego wychodzimy przy
s�lupku granicznym nr 30, wracaja̧c w ten sposób na stara̧ gra-
nicȩ polsko-czechos�lowacka̧, spotkana̧ już raz na trasie naszej
wycieczki na Po�loninie Douhej. Po trzech kwadransach docie-
ramy na prze�lȩcz pod Turku�lem. Schodzimy z niej jednak na
stronȩ po�ludniowa̧, ponieważ wydaje nam siȩ ona bardziej nada-
ja̧ca̧ siȩ na kameralny biwak niż okolica Jeziora Niesamowitego.
Jak zwykle o trzeciej po po�ludniu zaczyna padać. W tej sytua-
cji planowany popo�ludniowy wypad bez plecaków na Howerlȩ
odk�ladamy na nastȩpny dzień. Tuż przed zachodem s�lońca po-
�ludniowy niebosk�lon rozjaśnia siȩ, chmury ustȩpuja̧ i nad dolina̧
Bia�lej Cisy ukazuje siȩ zȩbaty �lańcuch Karpat Marmaroskich z
Farkaulem (1961 m), Mihaileculem (Mihailekiem 1920 m) i Pop
Iwanem Marmaroskim (1940 m).

dzień 10 24.08.1989

Wstajemy przed świtem i bez śniadania wyruszamy na Ho-
werlȩ. Deszcz wprawdzie nie pada, ale za to gȩsta mg�la spowi�la
szczelnie wszystko. Idziemy ścísle grzbietem od s�lupka do s�lu-
pka. Dwukrotne próby trawersowania wierzcho�lków (Turku�la
i Dancerza) kończa̧ siȩ b�la̧dzeniem po omacku i koniecznościa̧
powrotu na grzbiet. Klnȩ w duchu nieprzychylny los, ponieważ
mojemu pierwszemu wej́sciu na Howerlȩ w 1980 roku towarzy-
szy�la identyczna aura. Wtedy ze szczytu nie widzielísmy nic.

Jednak za Bresku�lem (1911 m) mg�ly zaczynaja̧ pȩkać pod
naporem wiatru i szczyt Howerli (2058 m) wita nas s�lońcem.
Stoimy na najwyższym wierzcho�lku Beskidów, marzenia sta�ly
siȩ faktem. Dla każdego z uczestników naszej wyprawy jest to
wydarzenie wyja̧tkowe, swoiste świȩto. Toteż z pocza̧tku ka-
żdy przeżywa je po swojemu i dopiero po pewnym czasie za-
czynamy rozmawiać, dzielić siȩ spostrzeżeniami i zwyczajnie siȩ
cieszyć. Nie oby�lo siȩ oczywíscie bez obowia̧zkowego w takich
wypadkach ceremonia�lu zdjȩcia strażackiego. Widok ogranicza
k�lȩbia̧ce siȩ w dole, po pó�lnocnej stronie, morze chmur, na po�lu-
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dnie jednak wzrok biegnie daleko ponad zalana̧ s�lońcem dolinȩ
Bia�lej Cisy. Sa̧siedni Pietrosz (2020 m) zwieszaja̧cy swoja̧ urwi-
sta̧ ścianȩ nad Prze�lȩcza̧ Harmanieska̧ co chwila przes�lania swe
czo�lo postrzȩpionymi chmurami.
Przebiegam wzrokiem po�loninȩ Breskulska̧ w poszukiwaniu

schroniska. W roku 1980 na pewno tam by�lo. Jak dzís pamiȩ-
tam, jak maszeruja̧c przez Po�loninȩ Harmanieska̧ spogla̧dalísmy
z niepokojem w jego kierunku, zastanawiaja̧c siȩ czy nie wyjdzie
z niego ktoś i nie zapyta nas, ska̧d siȩ tu wziȩlísmy. Teraz nie
mogȩ go odnaleźć, może go już nie ma? Jest natomiast dosko-
nale widoczny kompleks turystyczny na Po�loninie Pożyżewskiej,
Zaroślaka niestety nie widać.
Wiatr, który rozwia�l mg�ly, zaczyna siȩ wzmagać i pȩdzi

przez grzbiet coraz to nowe strzȩpy mgie�l czy chmur. Wracamy
na miejsce biwaku jakby granica̧ dwóch światów. Po prawej
rȩce mamy pe�lne s�lońca i ciep�la rozkwiecone po�loniny, po le-
wej morze mgie�l, chmur i wiatrów. Wypad na Howerlȩ zaja̧�l
nam blisko piȩć godzin, toteż śniadanie zjadamy dzisiaj w po-
�ludnie, by zaraz potem zwina̧ć biwak i ruszyć dalej grzbietem
Czarnohory na po�ludniowy wschód.
Czarnohora przyt�loczy�la nas swym ogromem. Szlísmy godzi-

nami wydaja̧cym siȩ nie mieć końca grzbietem poprzez Rebra
(2001 m), Brebeniesku�l (2037 m), Munczel (1999 m), Dzem-
broniȩ (1880 m), jedne wierzcho�lki zdobywaja̧c, inne trawer-
suja̧c wygodnym p�lajem. Otwiera�ly siȩ pod naszymi nogami
rozleg�le kot�ly Gadżyny, Kizich U�lohów, Dzembroni. Pod Gutin
Tomnatykiem po�lyskiwa�lo w s�lońcu czarnosrebrzyste jeziorko,
otoczone z trzech stron stromymi stokami polodowcowego kot-
�la. Dźwiȩcza�ly w uszach nazwy mijanych bocznych grzbietów:
Kiedrowaty, Pohory�lka, Rozszybenyk. Ze wszystkich zdobywa-
nych po drodze wierzcho�lków widzielísmy wyznaczaja̧cy kieru-
nek naszego marszu potȩżny masyw Popa Iwana, zwieńczony
charakterystyczna̧ sylweta̧ ruin obserwatorium.
Grzbiet na ca�lej d�lugości poryty jest niezliczonymi, czȩścio-

wo już zabliźnionymi liszajami okopów, z których tu i ówdzie
wystaja̧ jeszcze zwoje zardzewia�lego drutu kolczastego. Jak na
siedemdziesiȩciolatka z ok�ladem jest on jeszcze ca�lkiem krzepki
i wystarcza chwila nieuwagi, by zostawić na nim fragment noga-
wki. Na szczycie Brebeniesku�la odnaleźlísmy wyraźnie czytelne
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ca�le linie obronne, transzeje, stanowiska dowodzenia, bunkry.

Przy s�lupku granicznym nr 18 wieńcza̧cym zwornik grzbietu
Smotrca (1896 m) uznajemy, że wchodzenie po ciemku na Popa
Iwana nie ma sensu, i że musimy zostawić go sobie na jutro.
Ostatnie promienie s�lońca towarzysza̧ naszemu zej́sciu w dolinȩ
Pohorylca, gdzie na stokach Smotrca, przy ruinach schroniska
Sekcji Narciarskiej AZS Warszawa rozbijamy namioty. Wiatr,
który wia�l ca�ly dzień z nies�labna̧ca̧ si�la̧, również w nocy szarpie
tropikami namiotów, ale niebo jest wspaniale rozgwieżdżone.

dzień 11 25.08.1989

Okolica, gdzie schodza̧ siȩ grzbiety Smotrca i Pop Iwana,
nosi wiele mówia̧ca̧ nazwȩ – Pohane Misce. Przekonalísmy siȩ
wkrótce, że to nie sa̧ puste s�lowa.

Kiedy rano zaczynamy podej́scie na Pop Iwana (2022 m)
wiatr jest tak silny, że wrȩcz utrudnia oddychanie. Pochyle-
ni w kierunku nacieraja̧cego wiatru staramy siȩ utrzymać na
grzbiecie równowagȩ. Dobrze, że schowane w kosówce pleca-
ki zosta�ly na dole, bez nich �latwiej walczyć z wiatrem. Krok
za krokiem zbliżamy siȩ do ruin obserwatorium piȩtrza̧cych siȩ
na szczycie niczym jakieś ponure, średniowieczne zamczysko.
Wreszcie jest s�lupek nr 16 i daja̧cy os�lonȩ przed wiatrem mur
obserwatorium. Rozbiegamy siȩ po ruinie zagla̧daja̧c do wszy-
stkich ka̧tów. Mury sa̧ bardzo dobrze zachowane, zaś klatka
schodowa umożliwia wej́scie na piȩtro i na dach. W jednym
z pomieszczeń prawego skrzyd�la zachowa�l siȩ drewniany strop,
niestety mocno już przegni�ly i wybrzuszony. W wieży teles-
kopu zachowa�ly siȩ jakieś żeliwne elementy jego konstrukcji.
Wszȩdzie walaja̧ siȩ popȩkane grzejniki i rury kanalizacyjne. Z
pozbawionych tynku ścian odpada p�latami materia�l izolacyjny.
Ten obraz totalnego zniszczenia i destrukcji przywodzi mi na
pamiȩć, brzmia̧ce tu jak kiepski żart, wspomnienia kierownika
obserwatorium W�ladys�lawa Midowicza. Opuszczaja̧c 17 wrześ-
nia 1939 roku obserwatorium zostawi�l on otwarty na oścież sejf
po to, żeby ci, którzy przyjda̧ tu później, nie musieli go rozbijać,
aby dowiedzieć siȩ, że jest pusty.
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P�laskorzeźbȩ stylizowanego or�la zdobia̧ca̧ wej́scie do obser-
watorium przecinaja̧ g�lȩbokie ślady po pociskach. Dzís już nikt
nie odgadnie, jakiej armii żo�lnierz je wystrzeli�l – radzieckiej,
wȩgierskiej czy niemieckiej, a może podziemnej, ukraińskiej?
Robimy oczywíscie ca�la̧ masȩ zdjȩć. Niestety zamglone po-

wietrze, mimo s�lonecznej pogody, ogranicza rozleg�lość pano-
ramy. Na po�ludniu widać jednak majacza̧ca̧ ponad obniże-
niem Prze�lȩczy Szybeńskiej zgrabna̧ piramidȩ Stohu (1653 m).
W 1982 roku stoja̧c na jego szczycie wpatrywa�lem siȩ w maja-
cza̧ce na Pop Iwanie obserwatorium i bardzo, bardzo chcia�lem
stana̧ć kiedyś pod jego murami. Nawet szalone marzenia siȩ
czasem spe�lniaja̧.
Poganiani huraganowymi podmuchami wiatru zbiegamy z

Pop Iwana do plecaków ukrytych w pobliżu ruin schroniska
AZS. W dolinie ciep�lo i wiatr nie taki silny. Toteż tylko czȩść z
nas decyduje siȩ wrócić na grzbiet i wȩdrować dalej przez Smo-
trec (1896 m), pozostali ida̧ dolina̧ na prze�lȩcz pod Stajkami.
Dolina Pohorylca wyda�la mi siȩ rajem na ziemi. Być może

dlatego, że po zdobyciu Popa Iwana zasadniczy cel wycieczki
zosta�l spe�lniony i ogarnȩ�lo mnie pewne odprȩżenie, a nawet ro-
zleniwienie. W każdym razie mia�lem – i chyba nie tylko ja –
ogromna̧ ochotȩ zostać nad Pohorylcem kilka dni i poszwendać
siȩ bez celu po polanach pe�lnych kwiatów, zapachów i s�lońca.
Na prze�lȩczy pod Stajkami spotykamy schodza̧cych ze Smo-

trca kolegów, jednak dalsza nasza droga nie wygla̧da najlepiej.
Kosówka zwar�la szeregi i szykuje siȩ najwyraźniej do walnej
z nami rozprawy. Po d�lugim studiowaniu pozycji przeciwnika
odnajdujemy w jego szeregach pewne s�labsze miejsca i na nich
koncentrujemy swoja̧ uwagȩ. Ledwie widoczna̧ ścieżka̧ próbuje-
my wyj́sć na pó�lnocne ramiȩ niższego wierzcho�lka Stajek (1732
m). Manewr przynosi sukces. Kosówka jest tu mniejsza, dziȩ-
ki czemu dość szybko osia̧gamy wysokość i trawersuja̧c partie
szczytowe od pó�lnocy wychodzimy na prze�lȩcz pod w�laściwy,
potrójny szczyt Stajek (1745 m). Okaza�lo siȩ jednak, że tu w�la-
śnie, na prze�lȩczy ukryte do tej pory przed nami zgromadzi�ly
siȩ g�lówne si�ly wroga.
Żadnej taryfy ulgowej, ani śladu ścieżki, a w dodatku kosó-

wka porasta kilka linii okopów gȩsto przeplatanych zasiekami z
drutu kolczastego. Utrzymuja̧c siȩ w konwencji, można by rzec,
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że trup pada�l gȩsto i nikt nie dawa�l pardonu. Jakoś w końcu
ledwie żywi wgramolilísmy siȩ na skalisty szczyt Stajek po to
tylko, żeby – uciekaja̧c przed zmierzchem – szybko z nich zbiec
na rozleg�le polany na ich wschodnim stoku. Namioty rozbijamy
już po ciemku.

dzień 12 26.08.1989

Dzień wstaje pochmurny i zamglony. Lasem schodzimy na
prze�lȩcz, a z niej zaczynamy podchodzić na Skoruszny (1551
m). Najpierw stromo wprost w górȩ, później w prawo, �lagodnie
nabieraja̧cym wysokości, d�lugim, leśnym trawersem. Grzbiet
Skorusznego osia̧gamy daleko na po�ludniowy wschód od g�lów-
nego wierzcho�lka, na rozleg�lej po�loninie w rejonie kulminacji
1331 m. Po�lonina jest wypasana, jednak stad ani pasterzy nie
spotykamy. P�laj przewija siȩ wreszcie przez grzbiet i wchodza̧c
ponownie w las zaczyna opadać do Ze�lenego. Po kilku minutach
wychodzimy na szeroka̧, stromo opadaja̧ca̧ w dolinȩ porȩbȩ, z
której szczytu otwiera siȩ nam rozleg�ly widok na dolinȩ Czarne-
go Czeremoszu, rozrzucone w niej przysió�lki Ze�lenego, a także
na stoki wznosza̧cej siȩ po przeciwnej stronie doliny Skupowej,
celu naszej dzisiejszej wȩdrówki. Zaczyna kropić drobny desz-
czyk. Jednak porȩba pe�lna jest dojrza�lych malin, a m�lodniki w
dolnych partiach stoku obfituja̧ w rydze, toteż zej́scie do Ze�le-
nego zajmuje nam wiȩcej czasu, niżby to wynika�lo z mapy.

Docieramy jednak wreszcie do wsi, prosto pod wiejski sklep,
w którym oczywíscie robimy zakupy. Kupujemy jakieś ciastka,
soki, które od razu wypijamy, oraz coś co siȩ nazywa�lo kisielem,
a co – jak siȩ później okaza�lo – wcale nim nie by�lo. Krza̧tanina
naszej grupki pod sklepem wzbudzi�la niestety zainteresowanie
miejscowego milicjanta, który po krótkiej wymianie zdań oświa-
dczy�l nam, że znajdujemy siȩ w ścis�lej strefie nadgranicznej, i że
powinnísmy posiadać na to specjalne zezwolenie. Skoro takiego
nie mamy, musimy udać siȩ z nim na posterunek. Zabrzmia�lo to
dość groźnie i urzȩdowo. Poszlísmy wiȩc przez wieś konwojowa-
ni przez milicjanta i odprowadzani ukradkowymi spojrzeniami
mieszkańców. Minȩlísmy po lewej stronie cerkiew i po jakichś
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500 m stanȩlísmy przed niewielkim drewnianym, stylizowanym
na “sztukȩ huculska̧” budyneczkiem. Jak siȩ okaza�lo pe�lni�l on
rolȩ posterunku, którego za�logȩ stanowi�l “nasz” milicjant. Roz-
�lożylísmy siȩ obozem w przestronnej sieni posterunku pe�lnia̧cej
jednocześnie rolȩ przystanku autobusowego, a pan posterunko-
wy podja̧�l trud porozumienia siȩ z prze�lożonymi w rejonie, to
znaczy w Żabiem–S�lupejce (obecnie Werchowina), w celu usta-
lenia, co z nami pocza̧ć. Ponieważ porozumienie telefoniczne
z rejonem okaza�lo siȩ sprawa̧ skomplikowana̧ i czasoch�lonna̧, z
nudów zaczȩlísmy siȩ rozgla̧dać po okolicy. Szybko znaleźlísmy
piekarniȩ, a w niej świeżutki, jeszcze gora̧cy chleb.
Mieszkańcy Ze�lenego, z daleka omijaja̧cy posterunek, pytali

nas sciszaja̧c g�los – “A czego ten siandar od was chce?”. Sia-
ndar zaś okaza�l siȩ zupe�lnie sympatyczny. Problemy �la̧cznoś-
ciowe wprawi�ly go w zak�lopotanie. Odnieślísmy wrażenie, że
ża�luje coraz bardziej tego, że nas pod tym sklepem zauważy�l.
Najwyrażniej napyta�l sobie biedy i teraz nie wie, co z tym fa-
ntem pocza̧ć. Wystawi�l nam na zewna̧trz posterunkowy stó�l,
a do chleba i smalcu zaserwowa�l nam s�lużbowy (?) czosnek.
Wreszcie �la̧czność zosta�la nawia̧zana i zapad�ly decyzje. Dla ka-
żdego z winnych naruszenia strefy – to znaczy z nas – zosta�l
spisany osobny protokó�l zawieraja̧cy, oprócz ca�lej masy najdzi-
wniejszych informacji (np. zawód i wysokość zarobków), także
w�lasnorȩcznie napisane oświadczenie, że naruszenie by�lo nieś-
wiadome i wynika�lo z naszej niewiedzy.
Teraz zosta�l już tylko problem, jak nas ze strefy nadgranicz-

nej usuna̧ć. Granica ścis�lej strefy przebiega gdzieś miȩdzy Dze-
mbronia̧ a Bystrcem, a najbliższy autobus do Żabiego i Koso-
wa mia�l przyjechać dopiero za cztery godziny. Siandarowi nie
bardzo siȩ uśmiecha�la perspektywa pilnowania nas do późnego
wieczora. Nasza nieśmia�la propozycja, że może pójdziemy pie-
chota̧ przez Skupowa̧ (takie by�ly nasze pierwotne plany), spo-
tka�la siȩ z uprzejmym ale zdecydowanym odporem. Pozosta�lo
wiȩc czekać na okazjȩ. Pojawi�la siȩ ona dość szybko w pos-
taci pojazdu przypominaja̧cego trochȩ ”Osinobus“, a jada̧cego
do Ilci. Ku obopólnej radości rozstalísmy siȩ wiȩc z ze�leneńskim
siandarem, na pożegnanie obdarowuja̧c siȩ wzajemnie drobnymi
pamia̧tkami.
Jazda prze�lomem Czarnego Czeremoszu szutrowa̧, miejsca-
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mi bardzo wa̧ska̧ i eksponowana̧ droga̧ przysporzy�la nam wiele
emocji i satysfakcji z oryginalnych widoków. Żal tylko, że nie
mielísmy wiȩcej czasu na jego dok�ladne zwiedzenie.

Wysiad�lszy w Ilci z naszej “okazji”, odwiedzilísmy przede
wszystkim ogromna̧, drewniana̧ cerkiew, zbudowana̧ w tak zwa-
nym “stylu narodowym”. W przestronnym wnȩtrzu, ozdobio-
nym dziesia̧tkami haftowanych ruczników i liżników k�lu�l znaj-
duja̧cy siȩ w centrum ikonostasu, migaja̧cy na przemian czer-
wonym i niebieskim świat�lem neon g�losza̧cy chwa�lȩ Chrystusa.
Na przycerkiewnym cmentarzu zwracaja̧ uwagȩ stoliki usytuo-
wane przy każdej prawie mogile. Świadcza̧ one o żywej tradycji
spożywania rytualnych posi�lków nad grobem bliskich.

Późna godzina przypomnia�la nam o konieczności szukania
noclegu. Przeszlísmy wiȩc przez wisza̧cy mostek na Czarnym
Czeremoszu i po godzinnym podej́sciu przez �la̧ki i pola dotarli-
śmy do skraju lasu ponad ostatnimi zagrodami przysió�lka “Pod
Krȩta̧”. �Ladny widok na kotlinȩ Ilci i malowniczo rozrzucone
po stokach zagrody jej przysió�lków zdecydowa�ly o wyborze tego
miejsca na biwak.

dzień 13 27.08.1989

Na pó�lnocy, nad wype�lniona̧ porannymi mg�lami kotlina̧ Ilci
unosi�ly siȩ ob�le wierzcho�lki Beskidów Huculskich – Poharów,
Wipczynki i Bia�lej Koby�ly. Na zachodzie zaś, na lewo od wido-
cznej w perspektywicznym skrócie Kotrzycy, Howerla sta�la na
straży czarnohorskiego �lańcucha. Wczorajszy deszcz oczyści�l
widocznie powietrze, bo przejrzystość jego by�la wrȩcz dosko-
na�la mimo zalegaja̧cych doliny mgie�l. Huculskie zagrody wy-
nurza�ly siȩ z nich niczym jakieś archaiczne, baśniowe wyspy z
zaczarowanego oceanu.

Piotrek i Zygmunt schodza̧ dzisiaj na dó�l, spotkamy siȩ z
nimi dopiero za dwa dni. My natomiast zaczynamy podej́scie
na Krȩta̧ (Krynta̧ 1351 m). Zupe�lnie dobra droga kończy nam
siȩ – można by rzec – już tradycyjnie w najmniej spodziewanym
miejscu i nie zostaje nam nic innego jak zrobienie “diretissimy”
Krȩtej. Pot zalewa oczy, ga�lȩzie czepiaja̧ siȩ plecaków, a za
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ko�lnierz sypie siȩ igliwie, przyklejaja̧c siȩ natychmiast do mok-
rych pleców. Co tu dużo mówić, w wybieraniu najstromszych i
najbardziej zakrzaczonych stoków Adam jest niezasta̧piony. W
końcu gramolimy siȩ na grzbiet, las kończy siȩ nagle i . . . ca�le
zmȩczenie, z�lość oraz nieuzasadnione pretensje przechodza̧ jak
rȩka̧ odja̧�l. Oczom naszym ukazuje siȩ panorama, o jakiej marzy
każdy górski turysta. W krystalicznie czystym powietrzu, ska̧-
pane w s�lońcu rozpostar�ly siȩ przed nami dziesia̧tki pasm i set-
ki wierzcho�lków. Panorama z góra̧ stukilometrowej rozpiȩtości.
Od Gorganów z Siniakiem, Doboszanka̧ i Sywula̧, poprzez maje-
statyczna̧ Czarnohorȩ widoczna̧ w najdrobniejszych szczegó�lach
i rozleg�le, tajemnicze Hryniawy z Baba̧ Ludowa̧ (1586 m), aż po
Góry Marmaroskie z Czywczynem, Budyjowska̧, Kopilaszem i
. . . Góry Rodniańskie z Pietrosulem i Ineulem. Stalísmy onie-
miali przed tym trudnym do ogarniȩcia bogactwem, ch�lona̧c je
w milczeniu. Taka panorama trafia siȩ raz na wiele lat. Robimy
oczywíscie dziesia̧tki zdjȩć, k�lócimy siȩ o identyfikacje poszcze-
gólnych szczytów i z tego wszystkiego zapominamy o up�lywie
czasu. Dopiero kiedy zaczynaja̧ pojawiać siȩ chmury i widocz-
ność zaczyna siȩ psuć, przypominamy sobie o dalszej drodze.

Z Krȩtej schodzimy p�lajem do przysió�lka Za Magura̧. Ze
świata gór przenosimy siȩ nagle do świata ludzi, ale ludzi górs-
kich, do serca Huculszczyzny. Grzbiety, grzbieciki i kopy wype-
�lniaja̧ce ca�la̧ przestrzeń od znajduja̧cych siȩ za naszymi plecami
stoków Krȩtej aż po majacza̧cy w oddali ciemny masyw Synyci,
pokryte sa̧ niezliczona̧ ilościa̧ zagród. Tak w�laśnie, nie przysió�l-
ków, nie osiedli, ale zagród. Każda z nich jest inna, ale każda
jest swoistym, zamkniȩtym kosmosem odseparowanym od re-
szty świata. Samowystarczalna̧ ca�lościa̧, warownia̧ ukrywaja̧ca̧
ludzka̧ siedzibȩ za kilkoma pierścieniami p�lotów, bramek, roz�lo-
gów, prze�lazów i czego tam jeszcze. Nawet brogi pe�lne świeżego
siana odgradzaja̧ siȩ od otoczenia dookolnym p�lotem.

Idziemy droga̧ pomiȩdzy p�lotami, w których tradycyjna kon-
strukcja woryni pobrzmiewa już tylko jak dalekie echo. Mijamy
kolejne zagrody. Wszystkie, i te ma�le, biedne, i te duże, bogate
odwrócone sa̧ do drogi ty�lem, plecami. Kryja̧ swoja̧ intymność
przed niepowo�lanym okiem. Rozgla̧damy siȩ za prawdziwa̧ hu-
culska̧ grażda̧, taka̧, której niezapomniany obraz wymalowa�l na
kartach “Wysokiej Po�loniny” Stanis�law Vincenz. Wreszcie, chy-
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ba jest! Wysoki, szary od starości, czterospadowy dach kryty
dranicami. Okapy siȩgaja̧ce prawie do samej ziemi tak, że ścian
spod niego prawie nie widać. W bok pod ka̧tem prostym od-
chodza̧ mniejsze daszki. Niecierpliwie rozbieramy roz�logi, pod-
chodzimy bliżej, otwieramy furtkȩ i . . . rozczarowanie. To tylko
pó�l grażdy z podwórzem zamkniȩtym z dwóch stron. Chata
piȩkna, wiekowa, ale liczylísmy na wiȩcej. Gospodyni widza̧c
nasze zawiedzione miny t�lumaczy nam, że prawdziwa̧ grażdȩ
znajdziemy wyżej, tam w kȩpie starych dȩbów.
I rzeczywíscie ta jest na miarȩ vincenzowskiego opisu. Ogro-

mna, zwrócona do wewna̧trz jak stary cz�lowiek zapatrzony w
przesz�lość. Dopiero tym, którzy przekrocza̧ zwieńczona̧ dasz-
kiem bramȩ, ukazuje swe prawdziwe, ciep�le oblicze z ciemnob-
ra̧zowych, wiekowych bali. Wygla̧da na to, że nikt już w niej
nie mieszka. Wnȩtrza obórek i sk�ladzików spowite tajemniczym
pó�lmrokiem sa̧ puste. Ciekawe jaki bȩdzie dalszy los tej grażdy,
może trafi do skansenu?
Pod wieczór z grzbietu Magury (1057 m) ogla̧damy ca�ly ten

świat huculski z jaka̧ś cicha̧ radościa̧, ale i smutkiem zarazem.
Ca�lymi latami czytaja̧c o Huculszczyźnie budowalísmy w wyob-
raźni jej obraz na miarȩ tamtych czasów, minionych bezpowro-
tnie. Teraz dotykamy jej, smakujemy i porównujemy. Nie jest
taka jak tamta, bo być nie może. Jest inna, ale jest. Sta̧d radość
i żal zarazem. Patrzymy w dó�l na Krasnoi�lȩ, Czarna̧ Riczkȩ i
hen na majacza̧ce na stokach Skupowej – Ho�lowy. Ws�luchujemy
siȩ w odg�losy niespiesznej krza̧taniny. Nagle dobiega do naszych
uszu g�los trembity. Ża�losny ale i pogodny zarazem, przykuwa-
ja̧cy uwagȩ jak daleki pomruk gromu, powoduja̧cy skurcz serca.
Dźwiȩk trwaja̧cy nie d�lużej niż mgnienie oka, a zapadaja̧cy g�lȩ-
boko w świadomość, poruszaja̧cy do g�lȩbi. Tak p�lacze trembita
tylko nad grobem, tak gra tylko w ostatnia̧ drogȩ Hucu�lowi.
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Na biwak roz�lożony na skraju niewielkiego zagajnika przy-
chodza̧ rano krowy, a za nimi stara Hucu�lka z fajka̧ w ustach.
Śmieja̧c siȩ do nas pokazuje żó�lte zȩby, dwa ostatnie zreszta̧.
Dzisiaj w Ilci jest odpust czyli chram – “Persza Bohorodyca”.
Kiedyś to on by�l w S�lupejce ale teraz tam już nie ma cerkwi,
wiȩc niejako zastȩpczo robiony jest w Ilci. W demokratycz-
nym g�losowaniu decydujemy, że nie idziemy na chram, lecz da-
lej przez Synycie do Krzyworówni. Prawdȩ mówia̧c do dzisiaj
nie wiem dlaczego wówczas tak, a nie inaczej zadecydowalís-
my. Zdjȩcia zrobione przez naszych kolegów na chramie w Ilci
świadcza̧ niezbicie o tym, że zrobilísmy g�lupio.
Na Synycie (1166 m) docieramy bez k�lopotów, po dwugodzi-

nnym marszu pośród zagród huculskich i krótkim ale stromym
podej́sciu stokiem porośniȩtym lasem i leszczynowymi zaroś-
lami. Na szczycie poszukiwanie Doboszowych Komór szybko
zostaje zarzucone na rzecz malinowej uczty.
Do Krzyworówni schodzimy przez Himskie. Wysoko na wa̧-

skim grzbiecie rozleg�le polany ze skoszona̧ trawa̧ i przycupniȩte
w najmniej spodziewanych miejscach, jakby zawieszone nad p�ly-
na̧cym 500 m niżej Czarnym Czeremoszem, archaiczne zagrody.
Prowadza̧ do nich tylko wa̧skie ścieżynki wspinaja̧ce siȩ mozo-
lnie stromym zboczem. Wszystko na to wskazuje, że sa̧ przez
kogoś zamieszkiwane. Nasze domys�ly potwierdzaja̧ siȩ wkrótce.
Zbiegaja̧c w dolinȩ spotykamy drapia̧cego siȩ pod górȩ starusz-
ka, a po chwili doganiamy ubrana̧ w kolorowy strój huculski,
ida̧ca̧ do cerkwi babciȩ.
Cerkiew w Krzyworówni stoi na swoim miejscu, tyle że szcze-

lnie pokryta nowa̧ blacha̧. Niestety do środka nie udaje nam siȩ
dostać ze wzglȩdu na brak klucza, ale za to ucinamy sobie cie-
kawa̧ pogawȩdkȩ z mieszkaja̧cymi obok cerkwi ksiȩżmi. Jeden
z nich starszy, chyba na rodzaju emerytury czy raczej dożywo-
cia, pamiȩtaja̧cy dobrze czasy przedwojenne stwierdzi�l w pewnej
chwili, bez najmniejszego zażenowania, że przed wojna̧ to on by�l
grekokatolikiem, po wojnie zaś kazali mu być prawos�lawnym, to
i jest – przecież to jeden Bóg i jedna wiara. W jego ustach by�lo
to takie proste i oczywiste, takie naturalne, że aż mnie zatka�lo.
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Ma̧drość prostych ludzi potrafi wznieść siȩ ponad każda̧, nawet
najwymyślniejsza̧ intrygȩ w�ladzy.
Równie wielka̧ rewelacjȩ mia�l dla nas m�lodszy ksia̧dz, bȩda̧-

cy w Krzyworówni najwyraźniej gościem. Otóż, gdy dowiedzia�l
siȩ, że jesteśmy Polakami, pogratulowa�l nam ... nowego i to
opozycyjnego premiera! Gdy wyjeżdżalísmy z Polski Kiszczak
dopiero zaczyna�l formować gabinet, a tu nowy i w dodatku z
”Solidarności“!? Kto, ska̧d, w jaki sposób? Zasypujemy ksiȩ-
dza pytaniami. Niestety, wie tylko tyle, że z ”Solidarności“,
nazwiska nie zapamiȩta�l. Ale! Zaraz, która to godzina? Osie-
mnasta! Poczekajcie! Ksia̧dz znikna̧�l w g�lȩbi domu i po chwili
wybieg�l z ogromnym, tranzystorowym radiem. Kilka ruchów
potencjometrem i . . . s�luchamy po rosyjsku wiadomości Radia
”Swoboda“.
W takich w�laśnie okolicznościach – bȩda̧cych swoistym zna-

kiem czasów, w których żyjemy – dowiedzielísmy siȩ, że premie-
rem zosta�l Tadeusz Mazowiecki.
Czas pożegnać siȩ z Huculszczyzna̧. Jeszcze tylko przejazd

rozklekotanym autobusem dolinami Waratynu i Rybnicy, poś-
pieszne zwiedzanie Kosowa i do domu. Mamy nadziejȩ, że to
nie ostatnie nasze spotkanie z tymi wspania�lymi górami, chcemy
powrócić tu koniecznie za rok.




