
ADAM KULEWSKI

/migawki z wyjazdu w 1988 roku/

NIECH SIÊ NADE MN¥ POCHYL¥ POP IWAN ZE SW¥ POPADI¥

Wschodnie Karpaty. Góry dalekie, góry ogromne... Czarna

Po³onina, Pop Iwan, Popadia. Piêædziesi¹t lat przerwy. Mo¿e

lepiej zapomnieæ?...

Uda³o siê! Nie zatrzymali. Puœcili. Chcia³o siê tañczyæ

i œpiewaæ, gdy w Ko³omyi przesiadaliœmy siê w motorkê do Racho-

wa, gdy miga³y za oknami znajome nazwy: Peczeni¿yn, Delatyn,

Jaremcze, Mikuliczyn, Worochta, kiedy ch³onêliœmy piêkno doliny

Prutu i biegaliœmy od okna do okna wypatruj¹c kamienia Dobosza,

gdy oczy pas³y siê kras¹ huculskich haftów i starych cerkwi.

Zostanie w pamiêci to nabo¿ne, chcia³oby siê rzec, milczenie,

gdy po przejechaniu tunelu i wjeŸdzie do doliny Cisy ukaza³y siê

nam sinawe olbrzymy: Pietros i Howerla.

Nie one jednak bêd¹ tematem tej opowieœci. Droga nasza

prowadzi³a bowiem z Jasiniów na zachód, w po³oniny BliŸnicy i

Œwidowca i dalej w Gorgany Centralne - s³owem w góry bêd¹ce

œwiadkiem raczkowania lwowskiego AKT-u, a gdzie przez dziesi¹tki

lat nie posta³a noga polskiego turysty /autorowi przynajmniej

nic o tym nie wiadomo/*.

A zatem Jasinia /te Jasinia - tak brzmi mianownik nazwy

miejscowoœci/ - olbrzymia wieœ z licznymi przysió³kami. Tu zo-

stawiamy czêœæ przywiezionego z kraju ¿arcia, i w góry. W ple-

cakach mamy sprzêt biwakowy i oœmiodniowy zapas jedzenia, wa¿¹cy

9 / kg na g³owê. Jedliœmy trzy razy dziennie i to doœæ obficie.

Zosta³o to osi¹gniête dziêki zast¹pieniu chleba pumperniklem, a

d¿emu miodem. Zabrane zapasy wystarczy³y na dziesiêæ dni, co w
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*Przejœcie ³uku Karpat w 1980 r. pod wodz¹ Andrzeja Wielochy z warszawskiego

SKPB przeby³o w Gorganach trasê: prze³êcz Wyszkowska-Gorgan Wyszkowski-Popa-

dia-Niemiecka Polana-Busztu³-Bert-dolina P³ajskiej-Prze³êcz Legionów-Bratko-
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du¿ej mierze zawdziêczamy zbiorom /w³asnym/ runa leœnego. O, bo

te¿ lasy tameczne obfituj¹ i w borówki, i w brusznice, i w grzy-

by wreszcie, z których jadaliœmy wy³¹cznie rydze i prawdziwki.

Zaraz za stacj¹ kolejow¹ w Jasiniach k³uje w oczy groŸny

napis: "

". No, piêknie, jednak tameczny GOPR robi

za policjê - ukszta³towany w nas obraz Kraju Rad podsuwa natych-

miast taki wniosek. Ale oto pojawia siê trzech m³odzieñców

z plecakami. Krótka rozmowa i... pierwsze mi³e rozczarowanie.

Oni s¹ normalni, to znaczy ciekawi œwiata, nie boj¹cy siê kon-

taktu z "inostrancami". Ogl¹daj¹ nasz sprzêt, zazdroszcz¹ butów

/himalaje/, ciesz¹ siê, gdy dostaj¹ w prezencie star¹ austriack¹

75-tkê. Sami chêtnie s³u¿¹ informacjami co w górach, bowiem w³a-

œnie skoñczyli dwutygodniow¹ turê po Œwidowcu i Gorganach. Do-

wiadujemy siê zatem, ¿e "registrowaæ siê" musz¹ tylko grupy wê-

druj¹ce "po marszrutu", a "swobodnyje turisty" - jak na przyk³ad

oni - nie. Grupy "samodiejatielnyje" równie¿ nie musz¹ siê re-

jestrowaæ, ale jest to wskazane i polega na podaniu miejsc noc-

legowych tak, aby ratownicy wiedzieli gdzie ewentualnie szukaæ

zagubionych. Biwakowaæ mo¿na wszêdzie poza rezerwatami œcis³ymi

/"zakaznikami"/. A zatem panowa³o pe³ne zrozumienie i porozumie-

nie, mimo ¿e my "poljaczki" a oni "kacapy", i to a¿ z Nikla pod

granic¹ norwesk¹. Jeszcze tylko pami¹tkowe zdjêcie, ¿yczliwi

"ruscy" pokazuj¹ jak trafiæ na k³adkê przez Cisê, i w drogê.

Czekaj¹ po³oniny BliŸnicy i Œwidowca.

- jedna z grup górskich Karpat Po³oniñskich.

Wêdruj¹c po nich zaczyna siê rozumieæ powody, dla których G¹sio-

rowski i inni autorzy przedwojenni uwa¿ali Bieszczady Zachodnie

za ma³o atrakcyjne. WyobraŸmy sobie bowiem coœ w rodzaju grze-

bienia d³ugoœci trzydziestu kilometrów z piêcioma 15-20-kilome-

trowymi zêbami, a bêdziemy mieli rozmiary Œwidowca. Zwa¿my, ¿e

Jasinia le¿¹ na wysokoœci 650 m n.p.m., a grzbiet masywu na

przestrzeni wielu kilometrów wznosi siê ponad 1700 m n.p.m.

Uœwiadamia to ogrom pasm górskich w Karpatach Wschodnich. Ogrom

- to w³aœciwe s³owo, bo przestrzeñ zda siê bezkresna - po³oniny

ci¹gn¹ce siê jak okiem siêgn¹æ, trawy, chmury, wiatr, niebo,

mg³y, gdzieœ w dole lasy, stada byd³a, owiec i koni. Pó³nocne

ŒWIDOWIEC
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stoki gór, ostro podciête, tworz¹ malownicze kot³y polodowcowe,

gdzieniegdzie migoc¹ stawki. Na po³udniu wzrok gubi siê w równi-

nach wêgierskich. Ku nim zd¹¿aj¹ boczne grzbiety Œwidowca, zwane

przez tubylców p³ajkami: BliŸnicki, H³asku³owy, Stajkowy i

Apecki. Najwy¿sza w ca³ym Œwidowcu, a zarazem najbardziej urozma-

icona pod wzglêdem rzeŸby, jest BliŸnica (1833 m) - góra, jak

sama nazwa wskazuje, podwójna. Ca³y masyw ograniczaj¹: Cisa od

pó³nocnego wschodu, wschodu i po³udnia, Tereswa i Brusturanka od

zachodu i Turbat od pó³nocnego zachodu. Przez nisk¹ prze³êcz

Okole /Ÿród³a Cisy/ ³¹czy siê Œwidowiec z pasmem Po³oniny Czar-

nej w Gorganach.

Najdogodniejszymi punktami wypadowymi s¹ stacje kolejowe:

Jasinia, Kwasy i Rachów. Autobusów dla grup z plecakami raczej

nie polecam, jako ¿e jest ich ma³o, a t³ok w nich panuje wyj¹t-

kowy.

Wspinamy siê zatem mozolnie przez laski i przysió³ki nad

dolin¹ Cisy. Szerokim p³ajem wiod¹ ¿ó³te znaki "wsiesojuznowo

marszruta nr 189". Droga oczywista, wiêc znaki rzadkie, ale za

to imponuj¹cych rozmiarów /50 na 30 cm/. Mija jedna godzina,

potem druga, robi siê ciep³o, pot sp³ywa ciurkiem, plecaki

wbijaj¹ w ziemiê - zdobywamy wysokoœæ. I oto przysió³ek na

grzbiecie, gdzieœ na tysi¹cu metrów. Droga stale prowadzi pod

górê, konsekwentnie, ale bardzo ³agodnie. Wysokoœæ zdobywa siê

w sposób niezauwa¿alny. Chcia³oby siê w tym miejscu wyœpiewaæ

pochwa³ê p³ajów. To m¹droœæ jak¹ nabywa siê w Karpatach Wschod-

nich /autor naby³ j¹ w Górach Czywczyñskich i Marmaroskich/:

daæ siê prowadziæ p³ajom, ufaæ trawersom. One doprowadz¹ do celu

najszybciej i najwygodniej. Id¹c p³ajem oszczêdza siê si³y po-

trzebne póŸniej do zdobycia szczytu czy nieuniknionego czasem

przedzierania siê przez kosówkê. Ale w Œwidowcu kosówki nie

uœwiadczysz. Lasy koñcz¹ siê tu na wysokoœci 1300-1500 m. Wy¿ej

ju¿ tylko morze traw - bezkresne po³oniny, zlewaj¹ce siê z nie-

bem na horyzoncie.

Do granicy lasu jeszcze kawa³ek. Na razie otacza nas

zwarty mur wielkich œwierków - "welikanów", jak pisz¹ w przewod-

niku. Mijaj¹ kolejne godziny. W rejonie polany Dragobrat spoty-

kamy znaki niebieskie, prowadz¹ce z doliny Œwidowca. I wreszcie



42

las rzednie, pojawiaj¹ siê moreny jakby gigantyczne stopnie, nie-

zbity œlad dzia³añ lodowca. Nad nimi gdzieniegdzie skaliste zer-

wy i wysoko, wysoko /600 m/ podwójny wierzcho³ek. To BliŸnica -

najwy¿sza góra w ca³ym Œwidowcu i zarazem chyba naj³adniejsza.

Szczyt i ska³kowe urwiska /od pó³nocy i wschodu/ s¹ rezerwatem

krajobrazowym i roœlinnym, pe³no tu bowiem szarotek /st¹d chyba

w znaku lwowskiego AKT-u szarotka/.

Nie ma to jak skraj lasu. Drewna ile tylko chcesz, widaæ

gdzie woda, a potoków tu du¿o, i na dodatek widoki na zerwy

Kot³a Dragobrackiego i dolinê Cisy.

Rano na szczyt. Jak cudownie! Dolina ca³a we mgle, a nad

chmurami wystaj¹ tylko czarnohorskie olbrzymy - Pietros i

Howerla. A potem ca³e dwa dni wêdrówka j e d n ¹ po³onin¹

przez szczyty o dziwacznych nazwach: Tatulska, Woro¿esek, Todia-

ska, Trajaska, Unguriaska, Kurtiaska, Podpula, Berliaska, Czer-

japen, Szandriaska. Ca³y czas na zachód, maj¹c po lewej rêce

d³ugie plaskate grzbiety p³ajków gubi¹ce siê hen w Nizinie Wê-

gierskiej, zaœ po prawej - masyw Czarnej Po³oniny. W dolinach

czerñ lasów. Stoki w tym kierunku obrywaj¹ siê stromo, tworz¹c

malownicze kot³y: Karczunieski i Woro¿eski. W kot³ach mieni¹ siê

z³oto i zielono stawki. Grzbietem prowadzi wygodny p³aj trawer-

suj¹cy poszczególne wierzcho³ki. Dogodny dla pastuchów strzeg¹-

cych ko³chozowych stad byd³a, owiec i koni. Gadzina pasie siê w

dzieñ, a na noc zapêdzaj¹ j¹ do stai - wielkich budynków, wiê-

kszych nawet od znanych nam z Gorców i Ma³ych Pienin wzorcowych

bacówek. Lasy eksploatowane s¹ równie¿ doœæ intensywnie, lecz

przy ich ogromie straty, jakie zadano drzewostanowi, s¹ jeszcze

stosunkowo niewielkie.

G³ówny szlak "po swidowieckomu chriebtu" prowadzi przez

Kurtiaskê i Temp¹ do Ust'Czornej w dolinie Tereswy, za któr¹

piêtrzy siê masyw Po³oniny Krasnej. Nas jednak bardziej intere-

sowa³y Gorgany. Tam te¿ skierowaliœmy swe kroki, spadaj¹c na

³eb, na szyjê do doliny Brusturanki w okolicy Bystryka, aby po

przekroczeniu torów kolejki w¹skotorowej i mostu, bardzo stromo

zacz¹æ wspinaæ siê w kierunku granicznego Bertu. Jedno z marzeñ

oblek³o siê w cia³o. Byliœmy w Gorganach.
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Przypomnijmy sobie Babi¹ Górê z jej charakterystyczn¹ syl-

wetk¹, rzeŸb¹ terenu, lasami, kosówk¹ i g³azowiskami - Babi¹

Górê Królow¹ Beskidów, jedn¹, jedyn¹. Aby oddaæ charakter Gorga-

nów trzeba wyobraziæ sobie dwadzieœcia Babich Gór, tworz¹cych

zawi³y uk³ad terenowy, gdzie poszczególne pasma rozdzielone s¹

dolinami tysi¹cmetrowej g³êbokoœci, gdzie nie ma schro-

nisk ani szlaków turystycznych, gdzie z wielu szczytów widaæ

tylko nie koñcz¹ce siê pasma gór i ani œladu wsi czy osiedli.

Takie s¹ Gorgany, zupe³nie inne ni¿ Œwidowiec. Tam têtni¹ce ¿y-

ciem po³oniny mieni¹ce siê wszystkimi odcieniami z³ota i zieleni,

tu nad ciemn¹ zieleni¹ lasów górzyste zwa³y g³azów - gorgany o

odcieniu szaro-be¿owym, daj¹cym nieraz z oddali z³udzenie œniegu.

Gdzieniegdzie gorgan pokryty jest porostami o barwach ¿ó³tych

i zielonych.

Wybiegliœmy myœlami znacznie naprzód. Na razie pniemy siê

w górê chc¹c osi¹gn¹æ Bert. I znowu powierzamy siê p³ajowi,

który wiedzie w po¿¹danym kierunku. A p³aj jak to p³aj, s³u¿y

nie tylko nam. I oto spotkanie z tubylcami, a raczej z tubylkami

z Brustur, które chadzaj¹ na jagody a¿ pod Bert - bagatelka, 4

godziny drogi. I ten kontakt, podczas którego wœród zabawnych

nieporozumieñ uzgadnialiœmy nazewnictwo drzew i roœlin, spraw-

dzaliœmy nazwy miejscowe, dowiód³ ¿e mamy do czynienia z cieka-

wymi ludŸmi. Przy tej okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e górale al-

pejscy zamieszkuj¹cy niegdyœ cztery pobliskie wioski - Brustury,

Ust'Czorn¹ /Königsfeld/, Rusk¹ i Niemieck¹ Mokr¹ - opuœcili je

jeszcze w czasie wojny, a ci co pozostali wyje¿d¿aj¹ teraz do

Niemiec. Panie, chc¹c coœ potwierdziæ, kiwa³y energicznie g³o-

wami i kilkakrotnie powtarza³y: jo, jo. Czy¿by œlad po Alpejczy-

kach z Salzkamergutu?

Ruska Mokra i Niemiecka Mokra. W starych opracowaniach

mo¿na wyczytaæ, ¿e tu najwiêcej pada. To prawda. Doœwiadczyliœmy

tego na w³asnej skórze. Na dole pada³o, wy¿ej na szczêœcie nie,

a potem przetar³o siê zupe³nie. Jakie¿ wiêc bêd¹ te Gorgany?

Widaæ, ¿e las karleje, rzednie, otwieraj¹ siê widoki na okolicê,

na jakieœ szczyty. Jest coraz wy¿ej, przemykamy siê polanami,

jeszcze trochê i dojdziemy do starej granicy i naraz - stop!

K o s o d r z e w i n a . Wprawdzie wg WIG-owskiej "setki" powinna
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tutaj byæ œcie¿ka, zreszt¹ mo¿e nawet i by³a, ale teraz - nie ma.

A niech to! Widaæ go³ym okiem, ¿e do Bertu jest z pó³ godziny

drogi, a tu ani kroku. Co prawda major G¹siorowski w swym prze-

wodniku po Gorganach proponowa³ chodzenie po kosówce gór¹, pod-

pieraj¹c siê dla równowagi parometrowym dr¹giem, ale spróbowa³by

tak sobie skakaæ maj¹c na plecach dwadzieœcia parê kilo. Có¿

zatem - r¹baæ? Cudownie - wprawdzie maczet i siekier u nas pod

dostatkiem, ale ile czasu zajmie nam wyr¹banie tych kilkuset

metrów? Czarna rozpacz. I radŸ¿e tu sobie, kierowniku. A s³one-

czko grzeje, wiêc wykorzystuj¹c nadprogramowy i nadspodziewanie

d³ugi odpoczynek jedni œpi¹ wyci¹gniêci na s³onku, inni opychaj¹

siê borówkami i kontempluj¹ widoczki. Patrole wysy³ane na wszy-

stkie strony potwierdzaj¹, ¿e kosówka wszêdzie jednaka, czyli

przejœcia nie ma. Có¿ wiêc czyniæ? Trzeba spróbowaæ obejœæ bo-

kiem, ni¿ej, mo¿e bêdzie jakaœ luka? Decyzja podjêta... i rze-

czywiœcie sto metrów ni¿ej natknêliœmy siê na p³aj, który prze-

wijaj¹c siê w pobli¿u górnej granicy lasu ³¹czy³ staje paster-

skie i wyprowadzi³ nas na po³oninê Osenarka, kawa³ drogi za Ber-

tem. Tu stary s³upek graniczny miêdzy "bur¿uazyjnoj Czechos³owa-

kiu a panskoj Polszu", jak mo¿na wyczytaæ w przewodniku. I pier-

wsze zach³yœniêcie siê Gorganami. To¿ to po prostu wspania³e.

Jesteœmy na trawiastej prze³¹czce. Pod nami wielka, p³aska /tak

wydaje siê z góry/ niecka, ca³a pokryta czarnymi lasami, a hory-

zont zamyka Popadia, legendarna Popadia, cel wyprawy Wincentego

Pola, góra z której nie widaæ ¿adnego ludzkiego osiedla. Jutro

tam bêdziemy. Przejdziemy Busztu³ i Reskal, noc spêdzimy pod

Pre³uk¹, przemierzymy niski grzbiet wododzia³owy miêdzy dolinami

Darowa i Mokranki i po po³udniu zaczniemy siê wspinaæ. Lasem

i œcie¿k¹ wœród kosodrzewiny, a nastêpnie po gorganie. Jest to

niewygodne, szczególnie gdy trafi siê grupa du¿ych, metrowych

albo i wiêkszych, g³azów. Lepsze to jednak od kosodrzewiny,

gdzie cz³owiek ca³y oblepiony ¿ywic¹, zlany potem, zatrzymywany

przez sprê¿yste ga³êzie porusza siê z prêdkoœci¹ 1 km/godz.,

przeklinaj¹c w³asn¹ g³upotê która go tutaj sprowadzi³a. Takie to

niezapomniane doznania by³y naszym udzia³em, kiedy przedzierali-

œmy siê z Popadii na Ma³¹ Popadiê, szamotali na Parenkach i

próbowali sforsowaæ Taupiszyrkê.
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A zatem Popadia. Tu Dobosz mia³ zamordowaæ piêkn¹ popadiê,

która nie chcia³a byæ mu powolna, tu Wincenty Pol odkrywa³ nie-

znane l¹dy w œrodku Europy, tu budowali okopy legioniœci z II

Brygady, st¹d rozci¹ga siê jeden z najpiêkniejszych widoków w

Karpatach. Na rozleg³ym wierzcho³ku metrowy s³upek graniczny z

or³em po jednej stronie i czechos³owackim lwem po drugiej.

I data: 1923. Gdzie siêgn¹æ wzrokiem - wszêdzie góry i lasy,

i znane dot¹d tylko z lektury szczyty: Parenkie, Grofa, Mo³oda,

Jajko Ilemskie i jajko Perehiñskie, Arszyca - na pó³nocy i pó³-

nocnym zachodzie, a Wysoka i Sywula na wschodzie.

Spêdziliœmy na Popadii godzinê, mo¿e dwie, ch³on¹c urok

otaczaj¹cego nas œwiata. Zachodz¹ce s³oñce przypomnia³o, ¿e czas

siê zbieraæ, bo celem dnia jest po³onina P³yœce. By³o jednak

zbyt póŸno. Zwarty mur kosówki w drodze na Ma³¹ Popadiê rozwia³

nadzieje na nocleg tam¿e. Na P³yœcach stajemy w po³udnie nastê-

pnego dnia, przebiwszy siê uprzednio przez kosodrzewinê Parenek.

Z ich wierzcho³ka, ca³ego poroœniêtego ³ochyni¹, przepiêknie

wygl¹da Grofa. P³yœce okaza³y siê tak piêknym miejscem, ¿e naty-

chmiast postanawiamy zostaæ tutaj na noc. Wszystkie warunki

dobrego miejsca biwakowego spe³nione - woda, drewno i widoki.

Jest te¿ tu otwarty domek myœliwski, s³u¿¹cy jako schron wêdro-

wnikom. We wnêtrzu kuchnia, prycze, waciak, siekiera i pi³a, na

pó³eczce zupy w proszku, œwieczki i s³oiki, a na œcianie kartka

z proœb¹, by utrzymywaæ domek w porz¹dku. Na zachód s³oñca robimy

spacerek na Grofê (1752 m). Nieco wy¿sza od Popadii (1742 m)

/stanowi najwy¿szy szczyt w tej grupie/, bli¿sza Osmo³ody, jest

wyraŸnie bardziej uczêszczana przez turystów. Œwiadczy o tym

wydeptana œcie¿ka, kamienne kopczyki na gorganie i urz¹dzony na

szczycie kamienny wiatrochron. Z Grofy dobrze widaæ poszczegól-

ne partie Gorganów Centralnych: grupê Mo³ody (1723 m), grzbiet

Arszycy z Gorganem Ilemskim, pozosta³¹ czêœæ grupy Popadii,

grupê Busztu³a i Bertu w pasmie granicznym oraz grupê Sywuli

(1836 m). Sywula jest najwy¿szym szczytem Gorganów. Przejœcie

tam z P³yœca dolinami Zhoni³owa, Pietrosa, £omnicy i Bystryka

trwa ca³y dzieñ.

Jak po³onina P³yœce jest idealnym punktem wypadowym w

grupie Popadii, tak Ruszczyna, a raczej po³o¿ona pod ni¹ Po³o-

nina Bystra, jest wymarzonym miejscem wypadowym w grupê Sywuli.
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Po³onina Bystra, na której maj¹ swe Ÿród³a Bystrzyca So³otwiñska

i Negrowa, jest rozleg³¹ p³ask¹ prze³êcz¹ i zarazem zwornikiem

czterech grzbietów górskich /dlatego zbudowano tu schronisko,

którego kamienne szcz¹tki zachowa³y siê do dzisiaj/. Mo¿na st¹d

powêdrowaæ na Sywulê /nieca³e 1 / godz./ i Wysok¹, przez Negrow¹

i Bojaryn zejœæ do doliny Bystrzycy Nadwórniañskiej w Rafaj³owej,

udaæ siê pasmem granicznym na zachód na Koniec Gorganu i dalej

w kierunku Bertu, czy wreszcie pójœæ na po³udnie aby przez

Taupisz i Taupiszyrkê zejœæ na Prze³êcz Legionów.

By³a niedziela rano, a pod Sywul¹ ca³kiem o¿ywiony ruch

turystyczny - ma³¿eñstwo z Drohobycza, trzy panienki ze Stryja

oraz dwóch mo³ojców, którzy na nasz widok nie wiedzieæ czemu

woleli znikn¹æ w krzakach. Wszyscy byli ze sprzêtem biwakowym,

a jak¿e! Chodz¹cy z mapami polskimi i austriackimi, jak my.

Oprócz nich spotkaliœmy zielarza-botanika ze Stanis³awowa z

dwójk¹ ch³opaków. Dziêki niemu wiemy, ¿e ze Stanis³awowa do Huty

w dolinie Bystrzycy So³otwiñskiej je¿d¿¹ dwa autobusy dziennie,

ale jest w nich t³oczno, i ¿e w Rafaj³owej nadal istnieje cmen-

tarzyk legionistów.

Na wierzcho³ku znowu mamy poczucie bezkresu, choæ od pó³-

nocy widaæ by³o jakby koniec gór i wzrok gubi³ siê na równinach

gdzieœ pod Stanis³awowem. Znajome nazwy: Borewka, Ihrowyszcze,

Ihrowiec, Wysoka, Matachów, Doboszanka, Bratkowska, i starzy

znajomi: Popadia, Owó³, Busztu³. A na po³udnie, gdzieœ nisko w

czarnych lasach, cel dzisiejszej wêdrówki - Prze³êcz Legionów,

czyli Rogodze Wielkie.

Droga z Ruszczyny na Prze³êcz Legionów przypomina³a ma³y

koszmar. Krótkie, strome podejœcia, krótkie, strome zejœcia,

sto metrów w górê, sto metrów w dó³. - To pewnie ju¿ Taupisz -

duma³em, rzê¿¹c na podejœciu pod czwarty z kolei kopiec. Ale

gdzie¿ tam, znowu w dó³ i dopiero teraz Taupisz z piêkn¹ widokow¹

po³onin¹. Jeszcze tylko Taupiszyrka i potem ju¿ w dó³ do prze-

³êczy. O z³oœliwoœci losu! Na górze po³onina, sto metrów ni¿ej

na prze³êczy kosówka, na stromym podejœciu i na grzbiecie -

równie¿. W dodatku ta z najbardziej z³oœliwych, wchodz¹ca pod

nogi, ³api¹ca za plecak, brudz¹ca i lepi¹ca. Podobno ¿eglowanie

1 2
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uczy cierpliwoœci. "Kosówkowanie" równie¿.

- czytaliœmy nie bez wzruszenia napis na postumencie pomnika.

Jakim cudem krzy¿ ten stoi do dnia dzisiejszego, Bóg jeden wie.

W tym kraju krzy¿e i kapliczki przydro¿ne zosta³y przecie¿ uzna-

ne w minionych latach za nachaln¹ propagandê religijn¹ i jako

takie by³y niszczone. A tu nie doœæ, ¿e krzy¿, to jeszcze pañski

i polski zarazem. Ktoœ wprawdzie usi³owa³ potraktowaæ go pi³¹,

ale widaæ rych³o mu siê to znudzi³o, niemniej œlad nadpi³owania

jest ca³kiem wyraŸny.

Prze³êcz Legionów nale¿y zaliczyæ do miejsc biwakowych

pierwszej klasy. Drewna w okolicy nieprzebrana iloœæ, Ÿród³o

sto metrów od krzy¿a, widoki na Doboszankê z jednej i na Czarn¹

Po³oninê z drugiej strony. Komfortowe warunki do spania - w po-

zosta³ych od wojny stanowiskach dzia³ znakomicie mieœci siê

jeden namiot.

- Bêdzie zabawa - pomrukiwa³em pod nosem, id¹c plaskatym

grzbietem granicznym. Ci¹gle jesteœmy na tysi¹cu metrów, a

Durnia w Czarnej Po³oninie, która roœnie w oczach, ma ich tysi¹c

siedemset dziewiêæ. Bêdzie jak nic 700 metrów przewy¿szenia -

bagatelka. Obawy spe³ni³y siê dok³adnie. Nied³ugo potem wyros³a

przed nami niemal pionowa œcianka. Takie ju¿ s¹ te Gorgany, taka

ich uroda - albo wygodny p³aj, albo œcianka. Po godzinie œciankê

mieliœmy za sob¹. Na wysokoœci 1400 m spotkaliœmy granicê lasu

i p³aj ³agodnie trawersuj¹cy Durniê w kierunku Bratkowskiej

(1792 m) - najwy¿szego szczytu Czarnej Po³oniny.

Dziwna ta Czarna Po³onina. Ani to Gorgany, ani Œwidowiec,

trochê tego i tego. Kosówka jest, ale niezbyt du¿a i niezbyt

gêsta, z wyj¹tkiem Steryszory i okolic. Jest te¿ trochê gorganu,

ale tylko miejscami. Podobnie ma siê rzecz z po³oninami. S³owem,

typowa kraina przejœciowa. Niezmierzone pola borówek i brusznic,

szczególnie w okolicy Steryszory. Z Czarnej Po³oniny rozpoœcie-

raj¹ siê nowe perspektywy: masyw Doboszanki i Syniak z Chomia-

kiem na pó³nocy, a na po³udniu znajome sylwetki i nazwy: Tata-

"M³odzie¿y polska, patrz na ten krzy¿!

Legiony Polskie dŸwignê³y go wzwy¿,

Przechodz¹c góry, lasy i wa³y

Do Ciebie Polsko i dla Twej chwa³y"
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ruka, Tatulska, Woro¿esek /czyli Œwidowiec/. Steryszora to ponoæ

jedno z lepszych miejsc widokowych. Nie dane nam by³o o tym siê

przekonaæ, zaczyna³a siê bowiem deszczowa trzydniówka i koñczy³y

zapasy. Trzeba by³o zarz¹dziæ odwrót. Z biwaku pod Steryszor¹,

przez kosówkê i las, dotarliœmy do doliny Cisy, a st¹d okazj¹ do

Jasiniów, gdzie jak sêpy rzuciliœmy siê na œwie¿y, ciep³y i

pachn¹cy chleb, wykupuj¹c chyba ca³y zapas /"prysz³y turisty i

wsio wykupy³y"/. Jeszcze tylko "p³ackarty" na poci¹g do Lwowa

i - wygodnie le¿¹c - prze¿ywamy raz jeszcze spotkanie z Karpatami

Wschodnimi.

Popadia z Niemieckiej Polany.
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