
Człowiek w górach - góry w człowieku… 

Gdzieś zasłyszane… Ale mądre. 

I prawdziwie prawdziwe 

 

 

- W góry…? Ale po co? 

Są tacy, co nie muszą pytad, a tej drugiej połowie nie warto wyjaśniad, bo i tak nie 

zrozumieją. Właściwie to nie bardzo można wytłumaczyd: że „po co?” 

- No bo… i tu właśnie każdy się zastanowi i spróbuje znaleźd logiczną 

odpowiedź. Tylko że tak całkiem logicznej to nie ma. Racjonalnie i rzeczowo do 

sprawy podchodząc to dośd dziwne, że coś, co powoduje bolesne przez kilka dni 

zakwasy, co wyciska pot, czasem łzy(możliwe), co prowadzi do skrajnego 

zmęczenia, poświęcenia, kombinowania i wydawania kasy, może byd sytuacją, do 

której ciągle chcemy wracad… Nie, to nielogiczne zupełnie… A jednak w ten 

nielogiczny, irracjonalny i niezrozumiały dla większości sposób chce  się wracad, 

chce się wędrowad, włóczyd, tuład, brudzid, pocid i narażad na niebezpieczeostwo w 

postaci wygłodniałego misia w najlepszym przypadku, że o tych duuuużo gorszych 

nie wspomnę przez szacunek do tych, których jeszcze bakcyl górskiego łazikowania 

nie dotknął, żeby ich nie straszyd na zapas… Aczkolwiek spotkanie z wygłodniałym 

misiem też może się dośd nieprzyjemnie zakooczyd. Misiowi za to może byd 

przyjemnie i to bardzo. 

A wszystko się od Anki zaczęło, wszystko przez Ankę. Przyszła do nas do 

pracy tak właśnie wiosną, ze świeżą głową, nowymi pomysłami, ambicjami, 

optymizmem i z takim niespokojnym, niecierpliwym dreptaniem w miejscu w celu 

wystartowania, wybicia się z progu z hasłem: róbmy coś, róbmy, róbmy…  

I wtedy, tak jakoś zupełnie przypadkowo – nie od razu, stopniowo i 

systematycznie – ale to fakt, że prawdziwe górskie „łajzy” z nas wylazły.  

BIESZCZADY NA RAZ… 

16 maja 2015 

Maj… No co by tu w maju wymyślid? Oprócz stałych, corocznie 

umieszczanych w planie pracy Ośrodka Kultury pozycji turystyczno-kulturalno-

rozrywkowych, co rok dopracowywanych, wzbogacanych i tuningowanych… co by 

mogło jeszcze ludzi zainteresowad? A może właśnie jakiś wyjazd, w celu 



odstresowania się, wyluzowania i odpoczynku od codzienności, kuszący galerią 

ładnych selfie  w nietuzinkowej scenerii… na fejsa jak znalazł. Lajki od większości 

znajomych murowane…  

Nieważne z jakich pobudek zaczęliśmy nasze górsko-wędrowniczo-odkrywcze 

przygody, pewnie każdy z innych, ale fakt faktem, że po pierwszym razie nas 

wciągnęło na maksa. Bo w tym maju, z Anką, tak na próbę, TO zaczęłyśmy. 

Wędrówki nasze górskie. Od Połoniny Caryoskiej, żeby nie było za długo, za trudno, 

za ekstremalnie. Zgoda szefa, formalności, zaklepanie transportu, obczajanie trasy, 

potem nabór… Tak sobie wymyśliłyśmy, że namówimy znajomych  i będzie 

komplet. Anki znajomych w zasadzie – a jest tego trochę . Ale częśd ekipy 

pojawiła się nawet całkiem z marszu, z drogi. Zobaczyli info na naszej stronie, na 

facebooku, na tablicy ogłoszeo… Nieźle! Ruszyło! Ruszył - cykl (wówczas jeszcze nie 

wiedziałyśmy, że będzie kontynuacja) wyjazdów pod tytułem „Podróże małe i 

duże”. 

Pogoda jak na maj… to eee, niezbyt. Ale trzymamy się planu, nic nie 

przekładamy nic nie odwołujemy. Wszyscy wstajemy raniutko i spakowani czekamy 

pod placówką na busa. Ha ha… tak by wypadało napisad w relacji z grzecznej, 

profesjonalnie zorganizowanej wycieczki w Bieszczady. Tymczasem zaczyna się od 

kosmicznej wpadki: owszem, czekają wszyscy, ale oprócz jednej z organizatorek – 

mnie. Ojejku, no zwyczajnie zaspałam. Nie mówcie, że tak nie macie. Nie?  

Akurat !!! Zmuszając do otwarcia tylko jedno oko na dźwięk budzika mózg słabo 

rejestruje i tym bardziej marnie przetwarza informacje, że pobudka, że wynocha z 

wyra… no przecież ciemno, pod kołderką tak ciepło i miło… odczep się mózgu, daj 

spad. (Kto normalny wstaje dobrowolnie przed piątą rano? I może jeszcze trzeba 

byd radosnym jak skowronek? No proszę już nie przesadzad z tymi wymaganiami…) 

A kiedy do pierwszego dołącza drugie oko … ja pierniczę!!! Szósta???  

Niemożliwe!!!! Ponowne zerknięcie dla pewności na czasomierz i start jak F16 z 

bazy lotniczej na Florydzie, prędkośd ponaddźwiękowa osiągnięta w parę sekund. 

Macie tak czasem. Wiem 

No dobra, już bez tej samokrytyki aż tyle, w koocu nie dotarłam? Dotarłam 

jakoś. Fakt, że po kilku ponaglających telefonach od Anki, bez wody i kanapek, 

rozmemłana, rozczochrana… w proszku ogólnie…  i biegiem… słusznie wszyscy się 

rechotali z mojego spóźnienia jak tylko wsiadłam, a wstydu się najadłam miskę 

całą. Blee… niesmaczny. Organizatorka za piątkę.  

Ale za to w okienko pogodowe za to na połoninie trafiamy idealnie. Jest 

cudnie, przejrzyście, wiosennie, sympatycznie… ciepłe promienie słooca nas 



pieszczą po twarzy, przyjemny wiatr we włosach i zabłąkane muchy w zębach… 

eeeh zostad tam, zamieszkad, nie wracad, nie pracowad, nie myśled, nie oddychad… 

oddychad taaak, pooddychad nawet na zapas,  powietrze czyściutkie i pachnące 

świeżością… ale nie wracad?- TAAK!!! 

  

 

 

 

 

 

Ehh…, ten rozsądek, zawsze, skubany, mądrzejszy. Posłuchasz jego głosu, bo 

wypada, no i sprowadzi cię z powrotem w doliny. Ale to co się przeżyło na 

połoninie, wrażenia, jakich się doświadczyło, przygody, jakich się zakosztowało… 

niezapomniane Zadowolenie wśród uczestników, poklepywanie po plecach: ty, 

wiesz, za…biście, że tak się udało wyskoczyd i poobcowad z przyrodą na chwilę, to 

co? Do kolejnego razu? Tak, oczywiście niedosyt… niedosyt… tak wielki, że planuje 

się kolejną wyprawę, wędrówkę, ucieczkę… no, wypad kolejny zanim jeszcze na 

dobre powróciliśmy w doliny. Aaaaa… jeszcze po drodze mały bonus przy okazji 

bytności w miejscu gdzie karmią i poją (bar, a jakże) całkiem znienacka się nam  

przypomniało, że 15 maja i przecież Zofii imieniny, życzenia wypada złożyd. Anka w 

mgnieniu oka wieched polnego zielska gdzieś skitrała a cała grupa „100 lat” 

zaintonowała i już zrobiło się całkiem rodzinnie, przyjaźnie i wesoło. Integracja jak 

się patrzy! 

 

  

 

 

 

 

…to Anki 

trekkingowe 

Campusy  

…i mały 

kamyczek na 

pamiątkę 

Zbyt świeże powietrze czasem 

dziwnie działa na ludzi 



 Tak więc to, co się niezbyt fortunnie zaczęło (dla mnie) wspaniale się 

zakooczyło (chyba dla wszystkich). A teraz to już pilnuję budzika i jak tylko brzęknie 

to wstaję czym prędzej, żeby sobie znowu nie narobid obciachu. 

BYSTRA ŁAWKA… - 20 czerwca 2015 

Pierwsza poważna wyprawa 

Że się liznęło co nieco tych gór, złaziło Pieniny a potem – standardowo, jak 

większośd raczkujących po Tatrach z małym zasobem czasu i gotówki – kilka 

lżejszych tras jak Czerwone Wierchy,  Kościelec, MOko,  Dolinę Piątki a nawet Rysy 

od Słowacji (a nie wiem czemu liznęło, taki zwrot, dalekie zupełnie od 

organoleptycznych doznao, tak naprawdę to nawet ich nie miałam zamiaru lizad. 

Łazid, dreptad, odwiedzad, wędrowad, się zachwycad nawet, no ale żeby lizad to już 

przesada) i się spodobało BARDZOALETOBARDZO, to się zaczęło kombinowad, że 

może by tam znowu…? Wzywa mnie coś w te góry, rodzinka zmądrzała, na urlop 

nie chce się dad zaciągnąd nawet dźwigiem w żadne tereny powyżej 1000 n.p.m., 

dzieci dorosły, wolą odpoczywad pachnąc, to tylko ja taki niespokojny duch… Ciężka 

sprawa… Za to tutaj zwariowana na punkcie wysokości ekipa już jest, może by po 

tych Bieszczadach coś wyższego? Dwutysięcznik? Co? Że może za wysoko? Że to 

Słowacja, kawał drogi, zagranica itd… Jedno słówko na tak i planuję, czytam, 

sprawdzam… Rzuca mi się w oczy ciekawa żółta pętelkę szlaku wokół Solisk, z 

Doliny Młynicy przez Bystrą Ławkę z zejściem w Dolinę Furkotną.  Bierzemy pod 

uwagę różnorodnośd kondycji uczestników, ich zróżnicowane możliwości, 

wymyśliłyśmy sobie, że dzielimy się na grupy i jedna – bardziej zaawansowana – 

wędruje wyżej, przez wąski przesmyk i łaocuchy na Bystrej Ławce w głąb Doliny 

Furkotnej, a druga – bardziej początkująca, powiedzmy, odpocznie w okolicach 

Capiego Stawu w Zadniej Dolinie nad wodospadem Skok i tą samą trasą wróci w 

okolice Szczyrbskiego Plesa, gdzie będzie czekał zaparkowany bus. W ten sposób 

obydwie grupy powinny pojawid się na miejscu zbiórki w podobnym czasie. 

Tak więc mega precyzyjny plan gotowy, lista uczestników pełna, termin zaklepany, 

prognozy pogody sprawdzone, transport zamówiony, ubezpieczenie opłacone –  

akcje ratowniczo-poszukiwawcze słowackiej Horskiej Zachrannej Sluzby nie są 

bezpłatne, jak naszego TOPR, więc warto mied na wszelki wypadek (tfu tfu!!!) 

ochronę… No teoretycznie nic nas nie może zaskoczyd. 

I co? I zaskakuje nas życie. A ściślej mówiąc jakieś cholerny, upierdliwy pech. 

Wpół do dwunastej w nocy odbieram telefon i na linii Anka: „Maria, nie 

uwierzysz!!! Właśnie dzwonił kierowca od Kudlika, że zepsuł mu się bus, jest  



w Tarnowie, musi jakoś sholowad swoją wycieczkę do domu i nie ma szans żeby na 

jutro na 5 dał radę przyjechad…………………………” !!! 

Jeśli myślicie, że stawanie włosów dęba nie jest możliwe no to się mylicie, 

właśnie, kurde, jest!!! Wszystkie moje włosy i włoski się uaktywniły na moment a 

potem oklapły w bezsilności. No bo co na temat wynajęcia busa wykombinujesz o 

12 w nocy? Nawet zaprzyjaźniony przewoźnik, Paweł,  sobie śpi i ma wyłączony 

telefon. Jasny gwint!!! Nieśmiało odzywa się zawstydzona cenzura:… pip…pip… 

Tylko jak tu nie kląd, kiedy już zupełnie nic nie da się wymyślid? No trudno, jedna 

decyzja, że nie damy rady już nic odwoład a może rano się jakiś cud zdarzy. Anka 

załatwia jeszcze ten mały cud: bus przyjedzie ale mniejszy, 10 osób tak czy siak się 

nie zmieści. 

Można uznad, że w tym dniu dla nas nocy nie było, więc tym bardziej ciężki 

był poranek. Z bezsilnym pip… pip… na ustach pojawiamy się pod budynkiem i 

liczymy ludzi. Chyba jeszcze, idiotki, naiwnie miałyśmy nadzieję że 10 osób zaśpi, 

się spóźni czy coś… Nikt się nie spóźnił i nikt nie miał zamiaru zrezygnowad. Jedyny 

rozsądny pomysł i ostatnia deska ratunku to, że dwoje uczestników pojedzie 

prywatnymi autami i wtedy wszyscy się zmieszczą. Aśka się deklaruje a u Witka 

Anka żebrze na kolanach.  

Nawet sobie nie wyobrażacie jaka ja byłam szczęśliwa, kiedy dojechaliśmy do 

Szczyrbskiego Jeziora. Udało się, dotarliśmy, jest O.K. Góry w zasięgu ręki, pogoda 

nie najgorsza, chociaż na początku widocznośd  nie bardzo, niskie, ciężkie chmury 

delikatnie groziły palcem, temperatura informowała, że ciepłą bluzę lepiej mied, niż 

nie mied… ale za to optymizm i poczucie humoru uczestników rekompensowało 

wszelkie niedogodności. Trasa wędrówki piękna, doliną Młynicy otoczoną przez 

grao Soliska i grao Baszt, przedzieloną  25 metrowym wodospadem Skok. Pod nim 

nie sposób się nie zatrzymad, jest cudnie, romantycznie, wyjątkowo, aż do tego 

stopnia, że, jak się  okazało, jedni szaleocy pod wodospadem się zaręczyli. No tak, 

jakby nie mogło się obejśd bez nieszczęśliwych wypadków  

Kiedy pokonujemy łaocuchy prowadzące nad wodospad wkraczamy w górne 

piętro Doliny Młynickiej z widokami na wierzchołki Hrubego Wierchu i 

Szczyrbskiego Szczytu, w głębi doliny zatrzymujemy się nad największym stawem 

tutaj – to Capi Staw. Piękne miejsce, spokojna tafla jeziora otoczona głazami i 

skalnymi progami… Jest środek czerwca, szlaki słowackie dopiero co otwarte, 

puściutkie, w wyższych partiach przebłyskują białe połacie śniegu, szczyty też 

odrobinę białe, z nieba też, kurde, zaczyna sypad jakieś białe… ale dla niektórych to 

żadna przeszkoda. Już wcześniej, w kolejce pod kiblem na CPNie była narada nad 



mapą i padło hasło że to przejście przez Bystrą jest do zrobienia, do zmieszczenia 

się w czasie, no i że w ogóle szkoda tak tu byd i wymięknąd pod samą przełęczą. 

Fakt, szkoda jak diabli, nie wiadomo czy jeszcze kiedyś trafi się okazja. Nie żeby to 

jakoś na hurra, bez przemyślunku i logicznego przeanalizowania. Po prostu kilka 

osób stwierdziło że da się i warto, no i poszliśmy.  - śmy… - no bo co, no bo jak to 

tak beze mnie? Niemożliwe!!! Konsultacja z drugą częścią grupy, która ma w planie 

powrót, koleżeoskie pa pa i „do zobaczenia” na dole.  

Oj żebyśmy przewidzieli co nas czeka na przełęczy… Pewnie i tak byśmy tam 

poleźli, ale łatwo nie było. Po pierwsze: zaczął zacinad mokry, marznący śnieg. I co? 

– ciepły i przyjemny to on raczej nie był. Po drugie: leżące płaty śniegu nie były zbyt 

łatwe do przejścia. I co? -  kombinowali niektórzy podpieranie się znalezionym 

kamieniem,  balansowanie rozłożonymi ramionami, w każdym razie trzeba było 

uważad gdzie się stawia stopy. Raków i czekanów to nie mieliśmy, do jakiejś mega 

zaawansowanej grupy nas się nie da zaliczyd, jak już to może do 

średniozaawansowanej, odważnej, niewymiękającej przy małych trudnościach… 

Aha, no i po trzecie: z widocznością kiepsko było w tej zadymce, a skutkiem częste 

gubienie szlakowskazów i zbaczanie z drogi. Mało przeszkód? To może dodam: 

człapię sobie ostatnia (żeby zabezpieczad tyły oczywiście), patrzę, a tam w dole 

macha mi kto? Tak myślałam, Agata L.: hej hej!!! Poczekajcie!!! Twarda sztuka z 

niej, trzeba przyznad, ale nie była odpowiednio przygotowana na taki szlak: 

adidaski, letnia kurtka, torebeczka z batonikami przerzucona przez ramię, jedynym 

pocieszeniem, że może w tej torebeczce ma jakieś ampułki z epinefryną, dopaminą 

albo chociaż kroplówkę z glukozą czy czymś podobnym stawiającym na nogi, co 

lekarze z Leśnej Góry wstrzykują i pacjent jak nowy, w koocu wykwalifikowana 

piguła, fakt, chociaż w razie kłopotów resuscytacja samej siebie mało możliwa mi 

się wydaje.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Dziewczyna odważna, dała radę i była szczęśliwa z tego powodu. Zaraziła się 

górską pasją od pierwszego wejrzenia… eee… wlezienia.  Ta nasza wędrówka 

przez Bystrą Przełęcz okazała się dośd ekstremalna -pogoda, no i sam szlak 

prowadzący wąskim przesmykiem na przełęczy grani dzielącej dwie doliny, 

ubezpieczony co prawda łaocuchami ale nie najłatwiejszy do przejścia i śliski w 

dodatku. 

Zamarłam na chwilę całkiem później, już w drodze powrotnej, kiedy 

uczestnicy dzielili się wrażeniami i przekazywali sobie rewelację: podobno jedna 

osoba pierwszy raz była w górach i od razu poszła na tę trudniejszą trasę. Kto? 

Agata… No szacun. 

Całe szczęście, że wszystko dobrze się skooczyło, ale poczułam się trochę 

nieswojo, bo w koocu jakieś tam poczucie odpowiedzialności za grupę na nas, 

organizatorkach ciąży, chociaż każdy jest dorosły i troszczy się sam o siebie a 

niepełnoletnich uczestników zabieramy tylko z opiekunami. 

Opisad widoki, panoramy, wrażenia i odczucia? Nie wiem czy to możliwe. 

Można próbowad, ale żadne słowa nie oddadzą tego, co się zobaczy na szlaku na 

własne oczy. Mimo przeszkód, utrudnieo, chwilami złej pogody wyprawa była 

cudna. Obydwie doliny mogliśmy podziwiad oświetlone promieniami przebijającego 

się spoza chmur słooca, nad nimi górowały niebosiężne, strzeliste szczyty 

dwutysięczników, w koło spokój, niezmącona hałasem cywilizacji cisza, 

niezmierzona przestrzeo, wolnośd, swoboda, i taka siła i energia bijąca z gór, takie 

przeświadczenie, że zwyciężyłam, że pokonałam własne słabości, że dałam radę i 

teraz już wszystko inne to pikuś. Pan Pikuś. Macie też tak? Maaacie 

Aha, i tu, w tym miejscu – bo to droga powrotna już –powinszowania 

imieninowe – tym razem dla Jana, i „zaręczynowe kondolencje” dla Karoliny i 

Łukasza ( żart  oczywiście, że stu lat w zdrowiu i miłości życzymy).  

Dojechaliśmy do Wiśniowej szczęśliwie, oj, może trochę się gubiąc tu i tam 

po drodze, bo niektórzy (i to wszyscy kierowcy z kwitami ) przegapili 

drogowskazy, pomylili kierunki i biedną zestresowaną Asię za kierownicą posłali 

prawie do Popradu. Wstyd się przyznad, ale byłam wśród tych „pomylonych” 

kierowców. Szybko nadgoniliśmy na trasie – oczywiście zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego. 

Po tych perypetiach wszystkich pierwszy głęboki oddech biorę dopiero jak 

mijamy Frysztak – tu już chyba nikt nie zabłądzi a bus chodby się popsuł to 

doszlibyśmy pieszo przez Kobyle. 



TERYHO CHATA  - 9 sierpnia 2015 

Po zrelacjonowaniu wyprawy wszystkim co się pytali, stworzeniu przecudnej 

galerii zdjęd na stronie internetowej OK, podsumowaniu wyjazdu pod względem 

formalności (takie tam papierki, pisma, listy uczestników itd.), po jakichś dwóch, 

trzech tygodniach znowu odzywa się głód wysokości, przestrzeni i wolności.  Oj jak 

to wciąąąąga… Są sygnały żeby zorganizowad kolejną wycieczkę. Jakoś specjalnie 

mnie nie trzeba namawiad. Analizujemy z Anką „rozkład jazdy” Ośrodka Kultury i 

zaklepujemy wolny termin- 9 sierpnia (a to wcale nie tak łatwo się z czymkolwiek 

wcisnąd w kalendarz imprez placówki). Autobus – na pewno nie ten kudłaty, 

nierzetelny transport, będziemy go antyreklamowad wszędzie, gdzie się da, ale 

Marczak akurat jest dostępny – rezerwujemy. A potem odwiedzam moje ulubione 

portale o tematyce górskiej, zaglądam na zaprzyjaźnione fora i ciekawe blogi… 

Wpada mi w oko opis fajnego szlaku przez  Dolinę Zimnej Wody do Schroniska 

Teryho w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich. Trasa na około 7 godzin (w obie strony), 

niezbyt wymagająca, bez ekspozycji i łaocuchów… jedziemy? No ba! I ruszyła 

machina, nabór, sprawy organizacyjne… pomijam bo to już standard i pisałam. 

Skupmy się na tym konkretnym dniu i na momencie wsiadania w pksa. 

…Wsiadamy, odliczamy, czekamy na spóźnionych (wymorduję pół wycieczki 

kiedyś za to), jedziemy… 

Wędrówkę rozpoczynamy w Starym Smokovcu i na początku asfaltówką, 

prawie do samego Hrebienka a potem przepiękną, a z tego powodu dośd tłoczną, 

Doliną Staroleśną i Doliną Zimnej Wody, pełną szumiących strumyczków, mostków i 

malowniczych wodospadów podążamy w kierunku Doliny Pięciu Stawów Spiskich, 

gdzie ulokowane zostało Schronisko Teryho (2015 m n.p.m.). Po drodze zaglądamy 

do maluśkiej Rainerowej Chaty – najstarszego schroniska w Tatrach, teraz muzeum 

sherpów, czyli tatrzaoskich tragarzy, z którymi po raz pierwszy mieliśmy stycznośd 

właśnie tu na szlaku. W chatce zdjęcia tych odważnych przystojniaków, lista 

rekordów, sprzęt pomagający im w tachaniu ciężarów do schronisk,  gdzie nie 

dojeżdża kurier z DHLa, bufet z najlepszą kawą po zejściu ze szlaku i piecem, przy 

którym ogrzeje się zziębnięty turysta. Nam zziębnięcie nie groziło, upał był taki 

niesamowity, że każdy tylko pot z czoła ocierał i żłopał szybko się kooczące zapasy 

wody. Chyba cały Staw Gąsienicowy byśmy dali radę wypid, gdyby nas tak wystawid 

kilka dni na taki skwar. 

To jeden taki mały minusik, bo wędrowało nam się świetnie, minęliśmy po 

drodze schronisko Zamkovskiego , wkroczyliśmy w kolejny próg Doliny Zimnej 

Wody, którą od lewej strony ogranicza Pośrednia Grao, a od prawej - masyw 



Łomnicy i już w dali mogliśmy wypatrzed  schronisko. Po lewej stronie minęliśmy 

trójkątną  Żółtą Turnię o jednej ścianie całkiem pionowej (Žltá stena, 2182m), na 

której jak zwykle można było zobaczyd wspinających się taterników .Ostatnie 

strome podejście i już jesteśmy na miejscu. Dolina przepiękna, okolona robiącymi 

wrażenie wysokimi szczytami: Łomnica, Lodowy i Pośrednia Grao. Przejrzysta woda 

wypełnia zagłębienia wyrzeźbione w skale przez lodowiec. Odpoczywamy nad 

najbliższym  ze stawów, zaraz za schroniskiem się rozpościera, w sam raz na 

schłodzenie hmmm… napojów orzeźwiających wtaszczonych na górę dla 

wzniesienia toastu za pomyślnośd wyprawy Szukamy pozostałych czterech, 

trochę wyschnięte tego lata, wyglądają jak małe kałuże, zazwyczaj pewnie bardziej 

okazałe, (a może spragnieni turyści wypili)ale przynajmniej można bez problemu 

poskakad po kamieniach – to zajęcie dla niespokojnej młodzieży z niespożytą 

energią. Więc sobie skacze młodsza i dojrzalsza młodzież. W ogóle to różne 

ciekawe pomysły miewają nasi uczestnicy (oprócz zaręczyn). Trąbimy o 

odpowiednim ubiorze, wyposażeniu, obuwiu… niby się dostosowują wszyscy a 

czasami coś komuś odbija i np. porządne górskie buty schowa w zaroślach i wyciąga 

„wypróbowane” sandałki z naiwnym zamiarem obejścia w nich całej trasy. Sandałki 

nie dotarły nawet pod schronisko, tylko pozwiązywane bandażem z Anczynej 

apteczki trzymały się na stopie a właścicielka miała mnóstwo szczęścia, że lubię 

nosid w plecaku zapasy na awaryjne sytuacje (mam zawsze artykuły pierwszej 

potrzeby, jak sznurki, druty, trytytki, taśmę izolacyjną, czasem kombinerki i 

obowiązkowo wielofunkcyjny scyzoryk, od MacGyver’a samego , to chyba 

normalne, jak każda baba, mam w torebce wszystko) , wtedy akurat miałam też 

tenisówki i były w takim samym rozmiarze. Mimo, że trzymała fason to i tak jej 

współczuję maszerowania po kamieniach w butach z taką cienką i miękką 

podeszwą. Ale człowiek uczy się na błędach i już na pewno kolejnego razu w 

„wypróbowanych” sandałkach nie zaryzykuje (przynajmniej TEN KONKRETNY 

człowiek. No OK., może i rodzaju żeoskiego itd., ale co? Chyba my, blondynki, też 

mamy prawo po tym świecie chodzid i błędy popełniad, jak każdy). 

 

 

 

 

 

 
Wypróbowane 

sandałki 



KOPROWY SZCZYT  

12 września 2015 

Wiecie co? To się już trochę monotonne robi – to opisywanie wyprawy 

znowu udanej, ciekawej, bez niespodzianek i przeszkód… nuuuda. Tzn. opisywanie, 

bo sama wycieczka świetna. Jedna z takich, które nawet jeśli się niedokładnie 

pamięta szczegóły to i tak z tyłu głowy, w szarych komórkach zawsze będzie. 

Polecam trasę, od rozstaju szlaku, gdzie odgałęzia się na Rysy, sielankowo i 

spokojnie, można odpocząd i zapomnied o codzienności, delektowad się widokami, 

zielonością… błogo i przyjemnie tak byd w komitywie z przyrodą, wdychad świeży 

tlen i wsłuchiwad się w ciszę… Mało znane szczyty, jak np. Koprowy, mają to do 

siebie, że nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Wynika to pewnie ze snobizmu 

naszego ludzkiego. Zdobyd takie Rysy to prestiż i jak wspomnisz, że byłeś, to pół 

rodziny, ¾ znajomych i 99 % przypadkowych obcych zrobi wielkie oczy, że łał!!! 

Rysy!!! Wszedłeś tam? I przeżyłeś?... Jesteś gośd!!! Wiecie? Ten to na Rysach nawet 

był!!! A Koprowy?… cóż, kto tam słyszał o jakimś Koprowym, to tak jak byd w 

Warszawie i byd w Wólce Podleśnej. Warszawa – wiadomo, stolyca, robi wrażenie, 

jest co zwiedzid i pooglądad, ale taka Wólka też ma na pewno swój urok i mnóstwo 

plusów, tylko kto o niej słyszał?. Stanowczo Koprowy ma plusów co nie miara a od 

Rysów nawet niewiele niższy jest - 2367 m. i położony w niedalekiej okolicy. 

Na naszą wyrypę udała się idealna pogoda: nie za ciepło, nie za zimno, bez 

deszczu, mało chmur, widocznośd znakomita… marzenie każdego zdobywcy! Nic 

tylko łoid szczyty jak się patrzy! Wiecie, ostatnimi czasy turystyka górska zrobiła się 

mocno popularna, góry zaczęły przyciągad jak magnes, pojawiło się też wielu ich 

„znawców” (jak kupi drogie buty trekingowe, softshellową kurtkę i raz pójdzie na 

Giewont to już znawca), a znawcy, żeby podkreślid swoją mądrośd i szerokie 

horyzonty wymyślają specjalistyczne słownictwo. I tym sposobem powstał 

branżowy górski żargon. Czasami chcąc nie chcąc samoistnie słówka z owego 

żargonu się człowiekowi „zapożyczają”, jak się naczyta i nasłucha. Więc wypadałoby 

przetłumaczyd, no bo przecież nie każdy z nas miał przyjemnośd (wątpliwą) spotkad 

na swojej drodze „górskiego mądralę”, który dokładnie naświetli temat. Tak więc 

„wyrypa” to, jak podpowiedział mi nieomylny internet, górska włóczęga, „łojenie” 

to zdobywanie szczytu, „lufa” np. to duża ekspozycja a „dupówa” to bardzo zła 

pogoda uniemożliwiająca wędrówkę, wspinaczkę. I jeszcze wiele podobnych 

wyrażeo w bogatym górsko-turystyczno-wspinaczkowym leksykonie specjalistów. 

Patrzcie jak to się świat zmienia! Kiedyś ekspertami od gór byli wąsaci bacowie w 

parzenicach, co wszystkowiedzieli  i ceprom podpowiadali, że  idzie dysc i bydzie 

piździło, ze heeej! A teraz takich znawców-wyjadaczy na każdym kroku można 



spotkad. Najlepsze jest to, że każdy, ale to każdy wie lepiej Przykład: siedzimy 

sobie na szczycie, odpoczywamy i delektujemy się widokami, analizujemy mapki i 

sobie ogarniamy co tam gdzie widad. A tu wystylizowany na trampa nieogolony 

jegomośd się wcina i z wyższością tłumaczy, że tamten to Gerlach, tu bliżej Wysoka, 

Rysy, po prawej Mięguszowieckie Szczyty, „Chłopek” pilnujący przełęczy, Lodowy 

Szczyt i Łomnica, po lewej grao Hrubego… wow! Fajnie tak wiedzied, który to który i 

potrafid rozpoznad szczyty i przełęcze po kształcie. Z podziwem kiwamy głowami i 

dziękujemy pięknie panu „wystylizowanemu na trampa”. Siedzimy jeszcze chwilkę, 

ale zjawia się kolejny dobrze poinformowany w sprawach górskich i nawet wcale 

nie pytany wyjaśnia gdzie Gerlach, gdzie Łomnica, Mięguszowiecki i Wysoka… i, o 

dziwo, u niego to trochę na odwrót wszystko… więc już lepiej się z tego wierzchołka 

ewakuowad zanim się dostanie mętliku w głowach od natłoku informacji, 

sprzecznych ze sobą  skądinąd. Ale z tego, co sami zdołaliśmy rozpoznad to na sto 

procent w dali, przed sobą widzieliśmy Giewont – sylwetkę śpiącego rycerza nie 

sposób z niczym pomylid, całe pasmo Orlej Perci od Świnicy aż po Krzyżne, a w dole,  

naprzeciwko,  jak na dłoni, przepiękne, mieniące się wieloma odcieniami 

Ciemnosmreczyoskie stawy. Za sobą zostawiliśmy też największy w Słowackich 

Tatrach Wielki Staw Hioczowy.  Według map i wikipedii ma 20 ha powierzchni i 53 

m głębokości, acz nie wygląda. Może to majestat okalających gór lekko go 

przydmiewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wracamy spełnieni i pozytywnie naładowani – zawsze takie odczucia nam 

towarzyszą, gdy uda się osiągnąd szczyt i zrealizowad plany… Jeszcze tylko wracam z 

Anką, bo samotnie w górę wędruje, uparciuch – postawiła sobie za cel 

wgramolenie się tym razem na najwyższy punkt. W dwójkę raźniej, w razie 

potrzeby mogę ją popychad, a zresztą takie tam widoki, że chętnie pójdę jeszcze 

raz. No i jak zobaczyłam jej uśmiech, jej rozanieloną minę… jak każdy z nas ze 

Niezłe laski można w 

górach spotkad  



szczęścia tak debilnie na szczycie wygląda to ja dziękuję, nie chcę żadnych 

aparatów i  fotek pamiątkowych…  A nawet jedną taką pamiątkową razem mamy i 

tak, jesteśmy na niej uśmiechnięte, zadowolone, rozanielone i wyglądamy debilnie 

 I o to chodzi Normalnie to my wyglądamy na co dzieo. Chociaż tego to akurat 

nie jestem pewna… 

 

 

 

 

 

 

 

14 maj 2016 Wołosate - Muczne 

BIESZCZADY NA DWA… 

Kolejny rok naszych szalonych eskapad! Super, że ciągle są chętni, a 

właściwie to coraz więcej takich zwariowaoców jak my! 

W tym roku pechowo się zaczął pierwszy wyjazd. Było grubo, ekstremalnie, 

niebezpiecznie i niewidocznie. Ale ogólnie nieźle nawet. Chociaż z tą widocznością 

(niewidocznością) to racja, była kicha. 

Dały nam popalid Bieszczady na początek sezonu, łomot dostaliśmy niezły. 

Myślałam, że będą skargi, pretensje i fochy, że trasa nieprzygotowana, bo błoto, że 

organizator nie zadbał o bezdeszczową pogodę, że wiatr, zimno, plucha i g…o (za 

przeproszeniem) widad to po co było jechad… Ale nie. Trzydziestuparu uczestników 

zadowolonych, niektórzy wysiadając z pksu podziękowali, twierdząc, że super 

było… Wiecie, w takich chwilach nam, organizatorkom, jakoś tak miło i 

przyjemnie Mamy świadomośd, że nasza robota związana z organizacyjnymi 

sprawami i cały ten ambaras – załatwianie, planowanie, czuwanie nad całością, 

przeliczanie, kalkulowanie trasy itd. – nie jest daremna i warto kontynuowad cykl 

wyjazdów „Podróże małe i duże”, bo ludzie są ciekawi świata i nie zrażają się zbyt 

łatwo, nawet  kiedy aura spłata figla i zupełnie nie sprawdzą się prognozy. No bo na 

ten wyjazd, na ten majowy wypad w Bieszczady to nawet onet nie zapowiadał, że 

będzie aż tak mokro i niesympatycznie.  

Napój 

motywujący 

Zryte gęby, 

nie…? 



Maj, to sezon na góry najwyższy(e) czas zacząd (hasło Anki). Po wielu 

burzliwych konsultacjach  wymyśliłyśmy fajną wycieczkę przez najwyższe a 

zarazem najpiękniejsze tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Oczywiście 

wszystko, wszyściutko przewidziałyśmy, więc proponujemy dwie trasy: dłuższą - 

Wołosate – Muczne, Przełęczą Bukowską przez Halicz, Bukowe Berdo, oraz krótszą 

dla mniej zaawansowanych i słabszych kondycyjnie, bądź tych, chcących się tylko i 

wyłącznie zrelaksowad  spokojnym (dwunastokilometrowym) spacerkiem- 

Wołosate – Muczne przez Tarnicę, Bukowe Berdo. Na koniec wędrówki w celu 

regeneracji sił grill z żubrami. To znaczy grill osobno, a żubry osobno. Zawsze nam 

brakuje czasu żeby wstąpid po drodze coś zjeśd, a jeśli już to stajemy na CPNie na 

hot-dogi, wypada grupa ok. 40 głodnych osób i zwykle w połowie kolejki parówki 

się kooczą, a reszta grupy się robi zła (bo wiadomo, Polak głodny, to zły) na tych, co 

byli wcześniej i udało im się wszamad to, co się po całym dniu handlowania i 

pięciokrotnego odgrzewania  załodze sklepu zostało. No więc dlatego ten grill. A 

żubry w zagrodzie pokazowej w Mucznem, do oglądania.  

A od początku to wyjazd miał się tak: wszystko spoko i nawet nikt się za 

bardzo nie spóźnił, całą drogę (długą – bo umówmy się, nasz autobus to, okazało 

się, żadna formuła 1,  a kierowca to żaden Kubica) od czasu do czasu 

debatowaliśmy nad pogodą, która zbyt korzystna raczej nie była. Stwierdziliśmy 

jednak, że jest z tendencją do lepszego i postanowiliśmy zignorowad te kilka 

kropelek z nieba, te kilka(…naście,…dziesiąt) siwych chmur wiszących nad 

horyzontem, chyba mieliśmy taki plan, że nasze dobre humory je przegonią. No i 

ba, mieliśmy nowoczesne softshelle, waterproofy, windstoppery… co tam jakiś 

marny deszczyk, niech (s)pada. Tak sobie myślimy, że te cztery godzinki to znów nie 

wieki i nawet jeśli przyjdzie nam odrobinkę zmoknąd to piękne widoki wynagrodzą 

nam dyskomfort. Na wszelki wypadek dla najostrożniejszych, mniej odważnych, a 

może wypadałoby powiedzied rozsądniejszych, wymyśliliśmy  trasę z Mucznego ile 

dadzą radę i w razie kłopotów odwrót.  

 

 

 

 

 

 

Grupa śmierci – 

ta od Mucznego 



Co do reszty to postanawiamy trzymad się planu i co odważniejsi wysiadają w 

Wołosatem. Zarządzamy, że tylko ci z porządnymi, antypoślizgowymi butami, bo na 

Tarnicę nowe podejście zrobił TPN i na belkowaniach może byd ślisko. Niby kilka 

osób miało to byd a połowę autobusu wymiotło. Nieustraszeni ci nasi turyści 

Dwójka wybiera nawet dłuższy szlak, ten przez Halicz. Ale to doświadczeni 

wędrowcy, znają Bieszczady od podszewki poduszki jasiek i o nich raczej nie 

musimy się martwid.  

Ruszamy i jest nawet nieźle… przez pierwsze pół godziny. Obserwujemy 

półdzikie stado koni, gdzieś pod korzeniem salamandrę plamistą bo patrzymy 

głównie pod nogi żeby ominąd błoto… a potem coraz więcej kropel, chmur to 

nawet nie wiem, bo nie widad aż tak daleko, właściwie niewiele widad. A tak 

szczerze to nic nie widad. Błota też już nawet nie próbujemy omijad. Podchodzimy 

pod Przełęcz Tarnicką, parę osób nie odpuszcza i zbacza pod szczyt .Twierdzili 

później, że na Tarnicy widocznośd lepsza była – możliwe, chmury ciężkie i wisiały 

niżej, nie sprawdziłam, przemarznięta i trochę zaniepokojona o powodzenie całej 

Wielkiej Bieszczadzkiej Wyprawy parłam do przodu popychając ociągających się 

przede mną, ciągnąc opierających się za mną, wydzwaniając czy wszystko O.K.  u 

tych wędrujących od Mucznego i martwiąc się o dwójkę, która parzy przez Halicz. 

Pod Przełęczą Goprowską w dodatku spotykamy gościa po bliskim kontakcie z 

niedźwiedziem. Wracał ze szlaku, bo bestia się panoszyła pod Haliczem, powiedział 

nam, że takiego ryku się nie da z niczym pomylid i się raczej nie zapomina. Taka 

informacja zmroziła mi krew w żyłach jak norweskie poranne powietrze. Może to 

głupie, ale sobie wyobrażałam jak głodne bydlę zjada Tomka, a na deser sobie 

zostawia  Mariolę. Chociaż… może jakby zjadł Tomka to już byłby syty… No tak, 

chyba jestem deczko wredna , przepraszam Więc kiedy cali i zdrowi pojawiają się 

w Mucznem naprawdę oddychamy głębiej. 

 

 

 

 

 

 

 

Wspaniałe były widoki, a raczej 

niewidoki 



Wszystko skooczyło się w miarę dobrze, nikt z grupy nie utknął na stałe 

gdzieś pod Bukowym Berdem i nawet przy zejściu pogoda zaczęła byd co nieco 

lepsza. Ale teraz jak już schodzimy to bez łaski, obejdzie się. Wszystko w błocie, w 

butach chlupie, a softshelle, waterproofy , windstoppery też mokre, jeszcze nie ma 

to jak zabezpieczyd je dodatkowo zwyczajnym foliakiem z kiosku za 5 zeta i kto go 

miał, ten wygrał. Ja mój już noszę w plecaku ładnych kilka lat, trochę kilometrów ze 

mną zrobił i teraz się przydał, jak znalazł. 

W Mucznem, w sympatycznej knajpce próbujemy troszkę się rozgrzad i 

wysuszyd. Bardziej przewidujący zaopatrzyli się w ciuchy na zmianę i mają jak w 

domu. Są tacy, co biorą na litośd (żebrzą zwyczajnie) i od pracownicy baru 

wycyganiają jakieś suche ubrania, a inni po prostu wylewają wodę z butów, 

wyżymają skarpetki i czekają aż samo wyschnie a błoto odpadnie. 

Grill wyjmujemy pod wiatą w Stuposianach,  kawałek dalej. Marzyło nam się też 

ciepluśkie, przyjemniuśkie ognisko, a tu trzeba było się porządnie nagimnastykowad 

żeby znaleźd  jakikolwiek kawałek suchego drewna. Wszystko dzisiaj jak na złośd 

pod prąd i w survivalowym klimacie. No ale kiedy wreszcie kilka marnych języczków 

ognia zaczyna taocowad po namokniętych szczapach uśmiech jest  jak u ludzi 

pierwotnych, którym się udało skrzesad ogieo po kilkugodzinnym pocieraniu 

kamienia o kamieo. Jak to nam niewiele do szczęścia potrzeba 

Koniec kooców żubry zamiast w puszczach to mieliśmy w puszkach 

(niektórzy). Przydały się w sam raz na toast za zdrowie młodej pary - Anki i Staszka. 

Wszystkiego dobrego, moi drodzy!!! 

Do domu już mknęliśmy prościutko jak po szyi żyrafy naszym nie- bolidem z 

nie-Kubicą, z zawrotną prędkością przez cztery godziny. 

 

Rysy – 26 czerwca 2016 

To już był szczyt…! 

…wszystkiego 

…wytrzymałości, odległości, wysokości - w koocu to Rysy - ale nie naszych 

możliwości – my, górskie wariaty, taką mamy nadzieję. Przed nami jeszcze trochę 

ciekawych szlaków, wysokich górek, odległych miejsc, zaplanowanych wypraw, 

nieodwiedzonych schronisk… damy radę. Ale zdobyd Rysy nam się udało. 

Byłam tam kiedyś, a niektórzy z grupy coś, gdzieś przebąkiwali, że można by 

Rysy, jak mijaliśmy tabliczkę z tymże kierunkiem na szlakowskazie w drodze na 



Koprowy. No tak, jest prestiż, taki Koprowy to nikt nie kojarzy a Rysy to jednak 

robią wrażenie samą nazwą.  Miałam mniej więcej wyobrażenie jak podejście 

wygląda, tylko trochę łaocucha, zbyt trudne nie jest. Koniec czerwca, ale właściwie 

większośd  trasy od południowej strony, śniegu nie powinno byd zbyt dużo, a czas 

przejścia w sam raz do zrobienia.  Czerwiec w górach to, moi drodzy, wcale nie lato, 

może  byd późna wiosna co najwyżej (może czytający laik właśnie się zdziwił tym 

czerwcowym śniegiem, stąd wzmianka).  

Jest wiele pięknych szlaków i szczytów w Tatrach, tylko żeby je zdobyd trzeba 

poświęcid 10, 12 godzin, a to na jednodniową wycieczkę stanowczo nie do 

ogarnięcia raczej. A Rysy właśnie są w sam raz, i to wcale nie jest karkołomny, 

mega trudny, niebezpieczny i przeznaczony tylko dla wytrawnych taterników z 

ciężkim sprzętem wspinaczkowym szlak. 

Straszą tylko ludzi te Internety, że burze, że pioruny, i że ma żabami bid i 

ogólnie armagedon. Przecież my, organizatorki, też sprawdzamy prognozy i w 

przypadku powyższych z ciężkim jak kilo ołowiu sercem musiałybyśmy odwoład 

wyjazd, jeszcze jakieś resztki rozsądku mamy. (hmmm…mamy?) Jakaś tam mała 

możliwośd wystąpienia burzy i przelotnego deszczu istnieje, meteorolodzy 

napomknęli o tym, a góry i tak rządzą się swoimi prawami i pogoda się szybko 

zmienia, już to wiemy i doświadczyliśmy na własnej skórze chociażby w 

Bieszczadach, a wcześniej na przełęczy Bystra Ławka, więc bierzemy to pod uwagę. 

Prognozy - no pewnie, trzeba sprawdzad, ale może lepiej trzymajmy się tych 

bardziej optymistycznych. W przeciwnym razie to człowiek by poza pole widzenia 

własnego komina się nie ruszył, żeby się nie narażad, nie zmoknąd, nie zmarznąd i 

nie przegrzad. 

I to jest właśnie świetny pomysł: nie spanikowad , na wszelki wypadek 

przygotowad się na różnorakie warunki i sytuacje, plecak z prowiantem i wodą na 

plecy, czapka od słooca na głowę, dobre buty, dobry humor i wyruszamy na szlak. 

Ahoj przygodo!!! 

 

 

 

 

 

 



Pierwszy etap to podejście do Popradzkiego Stawu – takiego odpowiednika 

naszego Morskiego Oka, tyle że mniej zatłoczonego i pozbawionego asfaltowej 

autostrady i zaprzęgów z koomi - zero trudności, leśna, spacerowa ścieżka.  Mijamy 

budkę, z której można zabrad niewielki ładunek – 10, 20 kg (niewielki!) i wnieśd go 

do schroniska pod Wagą, jeśli dla kogoś samo wejście na Rysy to niezbyt duże 

wyzwanie. Schronisko jest zaopatrywane tylko w ten sposób, wszelkie towary są 

wnoszone na plecach tragarzy – po słowacku nosicze, ewentualnie pomagają w tym 

ambitni turyści i w zamian zostają poczęstowani jedyną w swoim rodzaju ziołową 

herbatą z sokiem malinowym, a ci z większym ładunkiem dla zregenerowania sił 

herbatą z rumem. Sekret tej mikstury, to mieszanka ziół zbieranych w górach, 

gdzieś wyczytałam,  że zbierają co tylko rośnie w okolicy schroniska. Fakt, to ludzie 

obyci z tamtejszą przyrodą, klimatem, roślinnością, na pewno znają się na rzeczy i 

jest nadzieja, że nie podadzą klientom naparu z np. Barszczu Sosnowskiego albo 

innego toksycznego chwastu.  

No i oczywiście najbardziej prestiżowa nagroda w schronisku – pisemny 

certyfikat nosicza. W oczach dziewczyn powinien podziw większy budzid niż 

pierwsze miejsce za hantle na siłowni.Z naszej grupy coś nikt ambicją w tej 

dziedzinie się nie popisał, pakunki w budce zostały dla tragarzy. Spotkaliśmy takich 

na szlaku. Specyficzni ludzie. Dostają za swoją robotę jakąś symboliczną kasę, targa 

taki na plecach pół schroniska a jeszcze ma na twarzy uśmiech i wesoło  odpowiada 

na pozdrowienia turystów. Często to budujące, kiedy człowiek w  połowie szlaku na 

odrobinę stromszym podejściu spuchnie, wymięknie i zniechęcony mamrocze do 

siebie: matko z ojcem, daleko jeszcze? Po co mi to tak się męczyd? Nie idę, nie chce 

mi się, wracam, odpuszczam…  I tu mija cię taki ze stukilowym ładunkiem i ci 

jeszcze „ahoj” krzyknie… Momentalnie siły wracają i sobie myślisz, że co, on może a 

ja taki mięczak? Niedoczekanie! Śmigam za nim! 

I takimi sposobami motywacja wzrasta. A tu z każdym krokiem widoki coraz 

ładniejsze, wchodzimy w Dolinę Mięguszowiecką. Z lewej strony możemy 

podziwiad Grao Baszt. Przed nami mostek na Żabim Potoku. Po jego przekroczeniu 

dochodzimy do rozstaju szlaków. Już tu byliśmy w drodze nad Hioczowe Stawy i 

Koprowy. Teraz odbijamy naprawo, w szlak czerwony na Rysy. 

Gramolimy się stromą ścieżką w górę i osiągamy próg Żabiej Doliny z 

ciekawymi Żabimi Stawami Mięguszowieckimi. Podobno ich nazwa wzięła się od 

śmiesznej wysepki na jednym z nich kształtem przypominającej żabę, ale też od 

zielonego koloru. Szczególnie kolor widad kiedy się na stawy patrzy z góry, z 

podejścia pod schronisko. W  okolicy stawów to, czego się troszkę obawialiśmy – 

pierwszy (albo z kalendarzowej perspektywy patrząc jeden z ostatnich tej zimy) płat 



śniegu.  Właściwie ten to nie stanowi zagrożenia, spokojnie można go minąd, za to 

jest ciekawostką wartą sfotografowania się na nim, ulepienia minibałwanka i 

przesłania zdjęcia rodzince: patrzcie!!! I zazdrośdcie jaki tu u nas przyjemny chłodek 

i jak hardkorowo w krótkich gatkach na śniegu się wygląda W Wiśniowej było 

wtedy ponad trzydzieści stopni, skwar, żar z nieba, nie ma czym oddychad… upalne 

lato. A w Tatrach pogoda na wędrowanie idealna. 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej stawów czeka nas trudniejsze podejście mocno eksponowanym 

progiem skalnym. W niektórych miejscach ubezpieczone łaocuchami i klamrami. 

Nie ma się czego obawiad, wszystkie te metalowe elementy mają za zadanie 

ułatwid wspinaczkę i tak właśnie jest. Nagroda czeka już niedługo – sapiąc i zipiąc 

docieramy do Schroniska pod Rysami – najwyżej położonego schroniska górskiego.  

I tu kilka słów o nim samym, bo to niezmiernie ciekawe miejsce jest (info 

zawarte w opisie szlaku na Rysy a posiłkowałam się portalami www.tatry.info  oraz 

www.eurogory.com) 

W schronisku panuje specyficzna, ciepła atmosfera i jest zasługą pracującej w 

nim załogi, tworzonej przez ludzi gór, dla których praca w schronisku nie jest po 

prostu pracą, ale pewną filozofią życia. 

Obszar schroniska nazwany został "Wolnym Królestwem Rysy" - miejscem, 

gdzie ustają wszelkie podziały i panuje przyjaźń między ludźmi wszystkich narodów, 

zjednoczonych w miłości do gór. 

Można tu przeczytać żartobliwe napisy w stylu "Politykować i pluć na ziemię 

w tym pomieszczeniu jest zabronione". Kiedyś, obok okienka wisiał wielki tasak 

wbity w ścianę a obok napis - "Śmierć wegetarianom". "Bo wegetarianie wyjadają 

kamzikom (kozicom) trawę i kamziki nie mają co jeść" – takie było tłumaczenie 

załogi. Inne żarty związane są z postacią Lenina,  która to postać w czasie 

komunizmu w tym właśnie miejscu otaczana była szczególnym kultem, ponieważ 

Ojciec Rewolucji, nim wyzwolił klasę robotniczą, zdobył szczyt Rysów.  

Za 10 koron można było pocałować raz figurkę Lenina, a na kamiennych stopniach 

ścieżki wychodzącej od chaty w kierunku szczytu czerwoną farbą namalowane są 

http://www.tatry.info/
http://www.eurogory.com/


"stopy Lenina" - wielkie "ślady", przy wyższym stopniu "odbicia" rąk, tak jakby się 

potknął i złapał, potem odbicie d... z napisem "tu usiadł", w końcu miejsce, gdzie 

upadł na pysk - z namalowanym pyskiem i wianuszkiem czerwonych gwiazd 

dookoła. I sierp i młot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Faktycznie, ślady rąk i nóg były, ale odcisku tyłka i gęby Lenina nie 

widzieliśmy, bo powyżej schroniska, na nich, zapewne ze wstydu, zalegał wielki płat 
śniegu.  

Nieopodal schroniska kibelek - jedyny taki, wizyta w nim obowiązkowa, 
chodby i natura nie wzywała, bo  jest niezwykłym przeżyciem: stoi on bowiem na 
krawędzi przepaści a w drzwiach ma zamontowaną szybę, widoki podczas 
korzystania niezapomniane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chwila odpoczynku w schronisku, narada, i kto ma jeszcze siłę i motywację 

rusza dalej, w stronę Wagi (taka przełęcz leżąca na grani między Rysami a Wysoką 
(2547 m n.p.m. )…. Znów dośd duży płat zalegającego białego, zimowego 

Mateusz-Zdobywca Wolnego 

Królestwa Rysów! 

…i Staszek pod kiblem, chyba 

właśnie wyszedł, bo taki 

uśmiech i ulga na twarzy… 

oznaki poczucia humoru ludzi ze 

schroniska 



paskudztwa, niewygodnie po tym iśd, mokre i w dodatku śliskie… a tu szczyt już tak 
blisko… na wyciągnięcie ręki można rzec. Jak tu się poddad kiedy jest szansa go 
zdobyd? No jak? Może to jedyna w życiu taka szansa…  

Pogoda sprzyja, co w górach nie zawsze jest gwarantowane. Bywa, że 
pokonujemy wielogodzinny, wielokilometrowy szlak, jesteśmy pod wymarzonym 
celem a tu same chmury i nie widad czubka własnego nosa, albo leje jak z cebra i 
trzeba spokornied i zarządzid odwrót. Odpowiednia aura w górach to już połowa 
sukcesu, więc przemy do przodu starając się zignorowad ból mięśni, ból pleców, ból 
otartych pięt… Docieramy do Wagi, zjadamy „żelki mocy” żeby troszkę odżywid 
wyczerpane organizmy odrobiną glukozy… pomagają! I Tomkowi, i Agacie, i mi też. 
Trochę faktycznie cukier a trochę siła sugestii. Ruszamy wyżej bo już tuż tuż. 
Niektórych już tylko siła woli pcha na ostatnie strome podejście ale, uparciuchy, nie 
odpuszczają. Wiatr za przełęczą, że d… urywa, ciężko się  utrzymad na nogach. Już 
nawet chciałam kamieni w kieszenie napchad żeby mnie nie zwiało jak Dorotkę z 
Ozz i nie rzuciło gdzieś w równinne tereny… (brrrr… całkiem płaskiego krajobrazu 
bez gór to ja bym za długo nie zniosła).Ale pod samym szczytem wiatr się uspokaja 
a nieprawdopodobnie przestrzenne widoki na bliższe wysokie szczyty i te dalsze - 
od Krywania po Tatry Bielskie wynagradzają wszystkie niedogodności.  W dole 
majaczą dwa stawy – Czarny i Morskie Oko a przy nim maleoki punkcik schroniska. 
Dwa i pół tysiąca metrów wysokości !  jest moc  Wyzwanie podjęte, bariery 
pokonane, cel osiągnięty, marzenia spełnione… Można wracad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trochę się wycieczka przedłużyła, ostatni maruderzy meldują się przy 

autokarze skandalicznie późno, koło 19. Przyłażą na skróty, przez potok, w mokrych 
butach albo bez, za to szczęśliwi niesamowicie i uśmiechnięci od ucha do ucha, 
kuśtykający i z gigantycznymi pryszczami na piętach ale chyba znieczuleni widokami 
i wrażeniami. 
 

 



Zielony Staw Kieżmarski  - 6 sierpnia 2016 

Plan był taki, że pod Jagnięcy Szczyt spróbujemy podejśd. Doliną Białej Wody 

Kieżmarskiej, do schroniska przy Zielonym Stawie szeroką, wygodną, leśną dróżką 

nadrobimy nieco czasu i potem myk myk, nad schronisko do góry żółtym szlakiem 

w kierunku Koziej Turni, w stronę  Jagnięcej Doliny i Czerwonego Stawku… Plan 

perfekcyjny, tylko niestety nie udało się go  zrealizowad. Niby pogoda nie była taka 

strasznie zła, ale wilgod w powietrzu, mgła jak mleko do samego południa bez 

widoków na poprawę… bez jakichkolwiek widoków właściwie  Wychodzenie w 

wyższe partie gór byłoby ryzykowne i w sumie to bezsensowne. Taka wędrówka dla 

samej wędrówki, bo nie można było liczyd, że zobaczymy coś więcej oprócz pleców 

swojego poprzednika na szlaku. Odpuściliśmy i mamy nadzieję że kiedyś uda się 

powtórzyd wyjazd. Tak nawiasem, to byłam tam z rodziną tydzieo później i 

trafiliśmy na taki warun że głowa mała W otoczeniu schroniska ściana z 

najwyższymi szczytami w całych Tatrach robi wrażenie, a w Dolinie Jagnięcej całe 

kierdle towarzyskich kozic, pstrykaliśmy sobie z nimi foty, a te pozowały jak 

zawodowe modelki! Nie spotkałam jeszcze do tej pory tak wybornego towarzystwa 

w moich górskich włóczęgach. Oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich 

uczestników naszych wędrówek, z wami też jest fajnie 

No i tak to z tymi naszymi wyjazdami: raz skracamy wycieczkę, raz 

przedłużamy, bo żal odjeżdżad i zawracad spod szczytu… Raz na wozie, raz pod 

wozem… Ale w górach tak trzeba:  trzeba mied respekt, szacunek do nich, wiedzied, 

że czasem musimy zrezygnowad  i zarządzid „wycof” a kiedy indziej można sobie 

pozwolid na więcej. I to ważne, żeby gór nie lekceważyd.  

 

Tatry – ale niższe 

Przełom Hornadu – 18 września 2016 

…Bo były naciski. Miałam trochę obaw. W sumie nigdy nie byłam w tamtych 

terenach, naczytałam się i naoglądałam zdjęd ile tam niebezpieczeostw, łaocuchów, 

drabin, że idziesz po metalowych podestach a pod tobą nurty i głębiny, 

przechodzisz przez wiszące, kołyszące się mosty, że przepaście, czeluście, jamy i 

wąwozy… Aż strach…  

Ale z powodu, jak mówiłam, nacisków (bo niektórym się taki wyjazd od 

dawna marzył)uległyśmy i klamka zapadła, tylko logistycznie to ogarnąd trzeba 

było: dokąd pojechad, gdzie znaleźd parking, skąd rozpocząd wędrówkę i jaką 

wyszukad trasę, żeby na koniec spotkad się w miejscu, z którego wyruszyliśmy. 



Wisiałyśmy z Anką nad mapą, robiłyśmy teoretyczny rekonesans, bardzo 

szczegółowo sprawdzałyśmy i szukałyśmy w necie praktycznych podpowiedzi 

(skarbnica informacji to jednak jest, ten google). Opracowałyśmy wycieczkę 

Przełomem Hornadu –  bo szlak musiał byd ciekawy, widowiskowy, ale żeby nie był 

zbyt długi i męczący jak na pierwszy wypad w Słowacki Raj. Punkt startowy –

Cingow. W mapach wygląda na małą mieścinę. 

Najpierw się bałam, że wcale tam nie trafimy, ale są mapy, gpsy i koniec 

języka za przewodnika. Zazwyczaj da się porozumied się ze Słowakiem ale nie 

zawsze wszystko jest oczywiste, kiedy taki na świeży chleb mówi, że „cerstvy”, na 

chłopaka mówi „frajer” a na teatr „divadlo”. Nie wiadomo jak potraktowad 

odpowiedź na pytanie: w prawo, czy w lewo? Może też mają na odwrót. (Podobno 

wiewiórka u nich to „drewny kocur” a gołąb „dachowy obesranec”, ale nie jestem 

pewna, czy w tych przypadkach to akurat ktoś mnie nie wkręcił).  

Kiedy już z niewielkimi przeszkodami znaleźliśmy parking w Cingowie doszła 

kolejna obawa, że co jak co, na sto procent wszyscy się pogubimy w tej plątaninie 

szlaków i każdy pójdzie w inną stronę a potem przez trzy dni się będziemy 

nawzajem poszukiwad w Słowackim Raju. Było nas dużo, pełny autobus, niektóre 

całkiem nowe twarze i samo zidentyfikowanie: nasi czy nie nasi, już mogło byd 

problemem na szlaku. Po za tym jeszcze kwestia ile osób spadnie z tych drabin, 

podestów i łaocuchów… Włącza mi się takie czarnowidztwo od czasu do czasu… 

Na szczęście wszystkie obawy z niewiedzy wynikały a czarnowidztwo się nie 

sprawdziło. Generalnie ten Raj Słowacki na żywo wcale nie jest straszny, fakt, na 

podestach i drabinach trzeba uważad, ale właściwie Hornad w tamtym terenie to 

rzeczka do kolan, dużych wysokości nie ma, najwyższe wzniesienie w tej okolicy, 

Klasztorisko leży na 830 m n.p.m., a Tomaszowski Widok 667 m n.p.m. (tak 

naprawdę ma trochę szataosko 666,6 m) , wędruje się wąwozami i korytami 

strumyków, więc wszędzie jednakowo śliskie wszelkie schodki i mokre drewniane 

drabinki, ostrożności dużą dawkę trzeba przede wszystkim. Sama wilgod w 

powietrzu to sprawia i nie podejrzewam, żeby w najbardziej upalne dni było 

inaczej. Panoramicznych widoków tam nie ma, wędrówka z elementami wspinaczki 

jest atrakcją sama w sobie, wymaga też odrobiny kondycji i odporności na 

ekspozycję, więc mimo wszystko było wyzwanie. Ma to swoisty klimat i urok, 

atmosfera trochę jak u bagiennej wiedźmy - mgliście, tajemniczo, dokoła omszone 

głazy i korzenie, powalone drzewa, wapienne zbocza wąwozów z jaskiniami i 

zagłębieniami, porośnięte dziką roślinnością a ruiny Klasztoriska też sprawiają, że 

czujemy się jak w innej epoce… tylko milczących mnichów, guślarek, czarnych 

kotów i kotła z ziołami brakowało. 



Wycieczka sympatyczna , miejsca godne polecenia ale… (bez obrazy) 

stanowczo wolę skały, przestrzeo, wysokośd… już tak mam(może dlatego że 

kurdupel ze mnie  zawsze zazdrościłam tym, co wyżsi urośli i tak mi zostało ,że 

dla wszystkiego, co duże i wysokie mam respekt i szacunek). No Tatr mi brakowało, 

zwyczajnie. 

 

BIESZCZADY – poprawka 

23 października 2016 

Złota polska jesieo nastała a wraz z nią przeświadczenie, że sezon na góry 

mija powoli, bez dobrego ubioru i sprzętu nie będzie się co pchad w wyższe partie… 

No i też tak sobie uzmysłowiliśmy, że „zaliczyliśmy” już a naszych wyjazdach 

wiosnę, lato, trochę zimy też to teraz przyszedł czas na jesieo. Sprężamy się i 

organizujemy ekspresową wyprawę w Bieszczady. Naprawdę szybko nam się udaje 

załatwid formalności i zwoład grupę czubków, co rzucają wszystko i zawsze są 

gotowi spakowad plecak, założyd buty i ruszyd w świat. Duża już ta grupa i bardzo 

nam miło jest z tego powodu 

Są Paostwo Tokarscy – od początku z nami, dla nich wędrówka i 

przygotowania do niej to rutyna, jest Staszek – nie opuści Anki, cierpliwie dźwiga jej 

plecak z kanapkami (jeśli nie zapomną zabrad z lodówki), jest Tomek z Mariolą – 

doświadczeni turyści, niezawodni, jak zawsze, od których wiele się można nauczyd, 

są Bożkowie – Agata cierpliwie tłumaczy mamie, że może to nienormalne, ale 

wędrówką się męczy a jednak odpoczywa, nie może przeżałowad jeśli z powodu 

natłoku obowiązków nie uda im się pojechad, są Krzysiek z Ewką – jeśli tylko mogą 

to nie opuszczają żadnego wyjazdu… jest Aneta – za każdym razem dźwiga aparat i 

zawsze jest gotowa udostępnid to co napstrykała, jest zgrana paczka Mularskich i 

Wójcików: Lucynka, Ewka, Krzysiek i Wojtek… jest wiele osób z którymi jesteśmy w 

kontakcie i się zdzwaniamy. Rodzina Wąsiów do nas dołączyła od jakiegoś czasu a 

na Bieszczady zapisał się też Pan Kazek – troszkę przez pomyłkę, bo mamy też 

wyjazdy dla seniorów – mniej wymagające kondycyjnie i myślał, że to właśnie taki. 

A potem stwierdził, że ostatnio się zbadał, jest zdrowy i pełny sił, więc spróbuje. 

(Tak nawiasem to sprawdził się na nie takim łatwym szlaku pod Tarnicę i Bukowe 

Berdo i podjął decyzję, że będzie z nami jeździł. No i świetnie) W ostatniej chwili 

zrezygnowała nieustraszona Agata z Kingą, też nabiły z naszą szaloną grupą trochę 

kilometrów. Po zdobyciu Rysów okupionym kosmicznymi bąblami na piętach Agata 

biega teraz głównie w klapkach to może dlatego nie pojechała. Co jak co, ale pora 

na klapki jednak już minęła, a w trudnym górskim terenie to takiej wcale nie ma, 



chociaż wielu próbuje tegoż obuwia na szlakach z różnym skutkiem –raczej marnym 

– już z sandałkami mieliśmy doświadczenia na naszych wyjazdach i też się nie 

przyjęło… 

Jest nas sporo, i tym razem na duży autobus się nazbierało tych, co chcieli 

obejrzed Bieszczady w jesiennych, czerwono-żółto-brunatnych barwach.  

23 października nam się udało wygospodarowad czas na wyjazd. U nas na 

Balicach, na Rakówkach, na jazowskich górkach pięknie, jesiennie, kolorowo… 

wyobrażamy sobie jak musi byd na Bukowym Berdzie, na Haliczu, na Tarnicy… 

musimy, no po prostu musimy pojechad i koniec. Sprawdzimy tę trasę, co wiosną – 

tę, co nam tak dała w kośd deszczem, błotem, wiatrem i zimnem, tę po której łaził 

niedźwiedź i na której nic nie było widad. A’propos niedźwiedzia z Halicza to wśród 

uczestników zaczynają krążyd dowcipy, że faktycznie mógł tam byd tylko z powodu 

paskudnej widoczności nasi wędrowcy nawet  gdyby go spotkali, to mogliby 

poklepad po ramieniu z pytaniem: ty, coś się tak grubo ubrał?... 

Co jak co, ale jednak takiej pogody jak wiosną to wolelibyśmy uniknąd. Więc 

znów siedzimy i monitorujemy portale z prognozami, już mi się w służbowym 

kompie całkiem klawisz F5 wytarł od odświeżania, a tam z dnia na dzieo zmieniają 

te zapowiedzi, chyba sami synoptycy nie ogarniają jak będzie jutro, pojutrze, a co 

dopiero za jakiś tydzieo. Z przewoźnikiem jesteśmy umówione, że w razie klęski 

żywiołowej typu tornado, tsunami albo ulewne opady około piątku rezygnujemy z 

wyjazdu. Ale około piątku sytuacja meteo się klaruje, dzwonimy i pytamy starszych 

i mądrzejszych co i jak, aaa, to taka asekuracja, żeby w razie kolejnej porażki 

pogodowej nie było tylko na nas. Starsi i mądrzejsi twierdzą,  że jest stabilnie z 

tendencją do poprawy , więc jedziemy I to właśnie była kolejna nasza świetna 

decyzja… bo jesieo w Bieszczadach kapitalna, widoki zachwycające - na całe nasze 

polskie i ukraioskie górki, kolory od zieleni, żółci, przez złoto, pomaraocze i rudości 

do czerwieni i brązów – więc cała przecudna ciepła gama .Większośd kobiet ma ten 

dar, że kory rozróżnia a jest ich ,oprócz tych podstawowych, całe mnóstwo. Przy 

kupowaniu sukienki na przykład mamy tak, że rozpoznajemy czy jest kobaltowa, 

chabrowa, błękitna, turkusowa czy morska a facet dyletancko będzie twierdził, że 

jest niebieska. Co za brak znajomości tematu! A zresztą co do kolorów to ogólnie 

wiadomo, że faceci rozróżniają tylko trzy: „ładny”, „może byd” i „pedalski”. Więc 

kolory bieszczadzkich pagórków skoro jest okazja to po kobiecemu nazwijmy: od 

żółtej i cytrynowej barwy klonów do słomkowego, miodowego, musztardowego 

zabarwienia na listkach brzóz, poprzez odcienie złota, pomaraoczy i brzoskwio na 

dębach, do miedzi, karminowej czerwieni, ugrów i brązów buków. Rozpędziłam się 



odrobinę chyba Ale ja jestem plastyk, to trochę mam zawodowe zboczenie, co do 

kolorów i wszystkie je zauważyłam w bieszczadzkim krajobrazie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nic, nieważne nazwy kolorów, najważniejsze, że udała się pogoda, 

dopisało szczęście, wystarczyło sił i energii żeby przewędrowad kilkanaście 

kilometrów błotnistych szlaków i te wszystkie wspaniałości barwne zobaczyd. A 

błoto było z każdym metrem trasy coraz większe, bo i turystów tłumy i każdy po 

trochu rozdeptał. Oczywiście na koocu skrupulatnie wyczyściliśmy buty, bo przecież 

błoto też jest własnością Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a jak stanowi 

regulamin Parku niczego nie wolno niszczyd, nic zabierad i wynosid.  

 

 

 

 

 

 

Co do turystów to faktycznie, ludzie się włóczą całymi gromadami ale ciągle 

jeszcze na szlakach panuje miły zwyczaj witania się zupełnie obcych sobie osób. 

Całkiem fajnie jest usłyszed od przechodnia życzliwe „cześd” czy „dzieo dobry” i 

uważam, że trzeba kontynuowad tę tradycję, szczególnie w czasach, gdzie każdy 

zamyka się w swoich czterech ścianach, i izoluje od sąsiadów wysokim płotem i 

psem dobermanem łasym na ludzkie mięso. Jedno „cześd” poprawia stanowczo 

Właśnie 

wyskrobujemy błoto 



relacje międzyludzkie. Pamiętam zabawną sytuację, gdy na szlak w Dolinę Pięciu 

Stawów udało mi się wyciągnąd zaprzyjaźnioną rodzinkę, która zwykła uprawiad 

turystykę stacjonarną (czyli taką przed telewizorem raczej, poszli głównie przez to, 

że pomylili się w obliczeniach czasowych, licząc drogę tylko od Wodogrzmotów, 

pewnie mieli nadzieję, że tam swoim ekskluzywnym fordem dojadą). W każdym 

razie „niedzielni” turyści byli dośd zdziwieni, że co raz to ktoś na szlaku krzyknie 

wesoło „cześd” i w pewnym momencie się mnie pytają: ty, skąd ty ich wszystkich 

znasz???  

Hmm, nie znam, ale zwyczaj sympatyczny taki, żeby się pozdrawiad i w razie 

potrzeby sobie pomagad.  

 Chociaż już było późno dośd i spieszyliśmy się do domu to zaczepiliśmy 

jeszcze o zagrodę żubrów. Na kilka minut chociaż. Może będą gdzieś blisko. No nie 

były. Żarły sobie żubrze żarcie kawałek od wiaty widokowej i nie chciało im się 

podejśd, więc tylko z daleka je zobaczyliśmy. Ale chociaż tyle odkuliśmy się za 

wiosenną porażkę. Plan wykonany, nogi zmęczone, gęby uśmiechnięte, karty sim w 

aparatach zapełnione pięknymi fotkami górskich krajobrazów… tego nam było 

trzeba na koniec sezonu. Będziemy sobie zimą oglądad i rozgrzewad się 

wspomnieniami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…bo jako sprawozdanie ciutkę za długie i zbyt mało oficjalne i nie mieliśmy co z tym 

tekstem zrobid… 

…Może komuś, w ramach wspomnieo, posłuży jako lektura na zimowy wieczór, 

kiedy się za górami tęskni podwójnie… na inny użytek się nie nada – papier za 

twardy. 

Z pozdrowieniami 

Maryśka 



 


