




P³aj to droga do wnêtrza gór, do ich
serca, któr¹ od wieków kroczy³y ca³e
pokolenia ich mieszkañców zamyka-
j¹c w jej kszta³cie sumê swoich doœwia-
dczeñ. Mo¿na na niej odnaleŸæ oprócz
œladów kierpców i racic, tak¿e œlady po
dkutych butów pierwszych turystów,
czy rzuconych tu przez kolejn¹ wojnê
¿o³nierzy. Droga, na której w sposób
ukryty, czytelny tylko dla wtajemni-
czonych zapisana jest historia gór.

Chcemy, ¿eby tak¿e i nasz „P³aj”
sta³ siê tak¹ w³aœnie drog¹ wprowadza-
j¹c¹ czytelnika w œwiat gór w przest-
rzeni i w czasie.
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Czwarty zeszyt „P³aju” poœwiêcony jest w ca³oœci
Gorganom. I nie jest to materia³ historyczny!!! Opi-
sy i wra¿enia s¹ jak najbardziej wspó³czesne a po-
chodz¹ od osób, dla których legenda Karpat
Wschodnich jest cz¹stk¹ ich samych.
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WSTÊP

Nie jest to przewodnik i nie ma ambicji nim byæ. Jest to

najwy¿ej szkicowy zarys i pobie¿ny opis gór, których ledwo za-

smakowaliœmy w trakcie 10-dniowej wêdrówki. A.D. 1988 byliœmy

wprawdzie na Sywuli, Popadii, Busztule i Bratkowskiej, lecz po-

znaliœmy mo¿e czwart¹ czêœæ Gorganów. Doboszanka, Syniak i Cho-

miak, Mo³oda i Sywania, Gorgan Wyszkowski, Strymba i Negrowiec

czekaj¹ na odkrycie. A przecie¿ T A M s¹ nie tylko Gorgany...

Zatem oddajemy Wam do r¹k szkic, skrótowy opis Gorganów,

taki na jaki jest nas staæ po pierwszym tam pobycie.

Pragnê jeszcze gor¹co podziêkowaæ Waldkowi za rysunki i

panoramki, na które straci³ wiele godzin, jak równie¿ wszystkim

robi¹cym zdjêcia na wyjeŸdzie: Moniczance, Zatorzance, Wiœni,

Józkowi, Julkowi, Harnasiowi, Lupie oraz Pieterowi, który jest

ponadto autorem mapki.

W ostatniej chwili szkic ten uzupe³ni³y opisy Jurka Montusiewicza z

Lublina, któremu sk³adam odrêbne podziêkowanie.

ADAM KULEWSKI

P.S.

A.K.



GORGANY

Gorgany - góry ma³o odwiedzane i s³abo zagospodarowane.

Przez niemo¿noœæ dotarcia i bycia owiane u nas legend¹. Najdzi-

ksze, niedostêpne, olbrzymie...

Gorgany - fragment Zewnêtrznych Karpat Wschodnich i Bes-

kidów Wschodnich, nale¿¹cy do ich pó³nocnego pasma zwanego Bes-

kidami Lesistymi.

Gorgany - wycinek ³uku Karpat od prze³êczy Wyszkowskiej

na zachodzie, po prze³êcz Tatarsk¹ na wschodzie. Granic¹ zachod-

ni¹ jest dolina Mizuñki sp³ywaj¹cej spod prze³êczy Wyszkowskiej

na pó³noc, wschodni¹ dolina Prutu. Od po³udnia granic¹ Gorganów

s¹: dolina Riki, która sp³ywa spod prze³êczy Wyszkowskiej na po-

³udnie, oddzielaj¹ca Gorgany od po³onin Borszawy, doliny Tere-

bli i Mokranki oddzielaj¹ce Gorgany od Po³oniny Krasnej, oraz

doliny Brusturanki, Turbaca i Czarnej Cisy oddzielaj¹ce Gorgany

od po³onin Œwidowca. Prze³êcz Przys³up (944 m) miêdzy dolinami

Terebli i Mokranki ³¹czy masyw Strymby (1723 m) w Gorganach, z

Grop¹ (1568 m) w Po³oninie Krasnej. Druga niska prze³êcz Okole

(1208 m) miêdzy dolinami Turbaca i Czarnej Cisy ³¹czy Bratkowsk¹

(1792 m) w Czarnej Po³oninie z Tataruk¹ (1710 m) w Œwidowcu.

Góry s¹ to rozleg³e. W prostej linii odleg³oœæ miêdzy

prze³êczami Wyszkowsk¹ a Tatarsk¹ wynosi 75 km. Szerokoœæ pasma

dochodzi do 45-50 km, np. odleg³oœæ z Ust'Czornej do Porohów

wynosi w prostej linii 48 km. Skala ta nie ma ¿adnego porównania

z górami znajduj¹cymi siê w obecnych granicach Polski.

A charakter? Dwadzieœcia szczytów powy¿ej 1700 m i drugie tyle

powy¿ej 1500 m. G³êbokie doliny i prze³êcze oddzielaj¹ce od

siebie poszczególne pasma. Ró¿nica wzniesieñ dochodzi do 1100 m.

Stoki strome, poros³e wspania³ymi lasami bukowymi, wy¿ej œwier-

kowymi. Do wysokoœci 1000-1100 m spotyka siê gdzieniegdzie polany



i ³¹ki koœne. Granica lasu siêga 1500-1600 m, wy¿ej morze zwartej

kosówki, wœród której trafiaj¹ siê jasne p³aty rumoszu skalnego.

Partie szczytowe i wierzcho³ki pokryte s¹ rumowiskiem, mas¹ g³azów

rozmaitej wielkoœci i ró¿nych odcieni. Tutejsi nazywali te rumo-

wiska gorganem - st¹d nazwa ca³ej grupy górskiej. Z daleka gorgan

przybiera jednolit¹ barwê kremow¹, co nieraz daje z³udzenie

œniegu. Z gór w Polsce chyba jedynie Babia Góra mo¿e przypominaæ

Gorgany.

Czy s¹ dostêpne? Na pewno tak, b¹dŸ co b¹dŸ mamy koniec

XX wieku i wynalazki takie, jak koleje i autobusy istniej¹.

Ale nie ma ¿adnych szlaków i œcie¿ek turystycznych. S¹ œcie¿ki

pasterskie, drogi wojenne i p³aje. Nie ma schronisk ani bacówek.

W dolinach nie ma wsi. Zatem dla wiêkszoœci polskich turystów,

og³upionych propagand¹ Komisji Turystyki Górskiej PTTK i GOPR-u

o chodzeniu wy³¹cznie po szlakach znakowanych i nie umiej¹cych

pos³ugiwaæ siê map¹ i kompasem, Gorgany s¹ niedostêpne.

Oprócz umiejêtnoœci poruszania siê samodzielnego w tere-

nie, potrzebna jest dobra kondycja i wytrzyma³oœæ na trudy, nosi

siê bowiem namiot, œpiwór, kocio³ki, siekiery i zapas ¿ywnoœci

na tydzieñ albo i d³u¿ej. Takie wymagania stawiaj¹ Gorgany.

Najlepszymi jak dot¹d mapami s¹ opracowane w latach trzydziestych

mapy w skali 1:100000. Arkusze: Mikuliczyn, Nadwórna, Rafaj³owa,

Porohy, Seneczów, oraz wydane na ich podstawie niemieckie Gross-

blatty - arkusze: Porohy, ¯abie.

Mapy przegl¹dowe 1:300000 u¿yteczne do wyboru terenu dzia³ania

oraz do ogólnej orientacji w panoramach. Polskie i niemieckie.

Arkusze: Munkacs, Stanis³awów.

Bardzo pomocny w unaczeœnieniu treœci map przedwojennych jest

atlas turystyczny „Ukrainskije Karpaty" wydany w Moskwie w

1987 r.

MAPY    I    PRZEWODNIKI
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ZAOPATRZENIE

OCHRONA PRZYRODY

W sklepach wiejskich mo¿na liczyæ na kupno chleba, werniszelu,

rybek w puszkach, jajek, herbaty gruziñskiej, soków i kompotów.

Bywa s³onina.

CENY /wrzesieñ 1988 r./

chleb 0,8 kg - 28 kp

rybki w puszkach - 30-40 kp

herbata 250 g - 50 kp

jajka 10 szt. - 95 kp

werniszel 500 g - 30 kp

s³onina 1 kg - 1,5 rb

W Gorganach i Czarnohorze wystêpuje kilka rodzajów stref chronio-

nych.

OBSZARY CHRONIONE W SKALI KRAJOWEJ

1. Karpatskij Gosudarstwiennyj Prirodnyj Nacjonalnyj Park.

Zajmuje 50303 ha. Powo³any w 1980 r. w celu chronienia uni-

katowych krajobrazów z typowym dla gór œwiatem roœlin i zwie-

rz¹t. Obejmuje pasmo Syniaka i Chomiaka, czêœæ pasemka Leœnio-

wskiego i Hordyjskiego, Kostrzycê, Maryszewsk¹ oraz wschodnie

stoki Czarnohory od Howerli do Popa Iwana.

2. Karpatskij Gosudarstwiennyj Zapowiednik. Powo³any w 1968 r.

w celu ochrony krajobrazu górskiego. Sk³ada siê z trzech

czêœci o ³¹cznej powierzchni 12706 ha.

- rez. "Czarnohora" na zachodnich stokach Howerli - 2100 ha

- rez. "Ugolski" i "Szyroko³u¿añski" - wielki kompleks pier-

wotnej buczyny karpackiej - 10350 ha

- rez. "Chust" w Narcyzowej dolinie, któr¹ porastaj¹ ³any

narcyza w¹skolistnego - 256 ha.

OBSZARY CHRONIONE W SKALI REPUBLIKI

Rezerwaty na Zakarpaciu:
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1. "Apszyniecki". Wodny wokó³ Ÿróde³ Cisy.

2. "Bradulski". Krajobrazowy. Obejmuje Popadiê i odwieczne lasy

œwierkowe na jej stokach.

3. "G³adyñski". Roœlinny. Jedyne na Zakarpaciu miejsce, gdzie

gorgan porastaj¹ jod³y /300-400-letnie/.

4. "Gorgany". Roœlinny. Las limbowy pod Sywul¹. Drzewa 180-

letnie. Relikt z okresu ostatniego zlodowacenia.

5. "Jezioro Synewirskie". Krajobrazowy. Najwiêksze jezioro w

Karpatach Wschodnich po³o¿one na wysokoœci 987 m w otoczeniu

starodrzewów jod³owych.

6. "Kedryn". Roœlinny. Unikatowe stanowisko limby europejskiej,

300-letniej.

7. "Kierniczy". Roœlinny. Kosodrzewina i olsza zielona porasta-

j¹ca gorgan.

8. "Negrowiecki". Wodny. Bagno G³uchania - najwiêksze na Zakar-

paciu torfowisko wysokie.

9. "Stranzu³". Roœlinny. W uroczysku leœnym rosn¹ liczne roœliny

lecznicze.

10. "Œwidowiecki". Krajobrazowy. Cenne bukowe i jod³owo-bukowe,

jod³owe i mieszane lasy ponad 200-letnie. Endemitem jest

rododendron wschodniokarpacki.

11. "Zadnia". Roœlinny. Liczne roœliny lecznicze.

Rezerwaty w Stanis³awowskiem:

1. "Bredulecki". Leœny. Najwiêkszy we Wschodnich Karpatach kom-

pleks reliktowej sosny zwyczajnej porastaj¹cej gorgan na wy-

sokoœci 800-950 m.

2. "D¿urd¿yñski". Krajobrazowy. Typowy przekrój przez piêtra ro-

œlinne Gorganów. Malownicze lasy mieszane i œ wierkowe na wy-

sokoœci 750-1500 m. Wy¿ej kosodrzewina.

3. "Jajko Perehiñskie". Roœlinny. Na wysokoœci 14001450 m naj-

wiêkszy w ZSRR kompleks limby europejskiej. Wiek drzew 200-

300 lat.

4. "Sadki". Krajobrazowy. Gorgan na wysokoœci 1500 m poroœniêty

limb¹ europejsk¹, jod³¹ kar³owat¹, kosodrzewin¹ i ja³owcami

syberyjskimi.

5. "Taupiszyrski". Roœlinny. Wysokogórskie lasy jod³owe z domie-

szk¹ kosodrzewiny, limby i brzozy.





PASMO POPADII

Granice wyznaczaj¹ dolina Mo³ody od zachodu, dolina £om-

nicy od wschodu. Najwy¿szym szczytem pasma jest Grofa (1752 m).

Miejscowoœci¹ dojazdow¹ jest Osmo³oda, do której je¿d¿¹ autobusy

ze Stanis³awowa /obecnie Iwanofrankowsk/. St¹d w g³¹b doliny

Darowa jeŸdzi drezyna zabieraj¹ca okazjonalnie turystów. W doli-

nach £omnicy i Pietrosa trafi¹ siê ciê¿arówka.

Poznanie pasma wymaga paru dni. Najdogodniejszym miejscem wypa-

dowym jest Po³onina P³yœce. Nazwê tê nosi zagubiona w lasach

polana po³o¿ona u stóp Grofy, Parenek i Kaniusiaków.

P £ Y Œ C E

P³yœce - widok w kierunku Kaniusiaków. Bli¿ej Kaniusiak Wielki - 1647 m,

dalej Ma³y - 1624 m.
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P³yœce spe³nia wszelkie wymagania idealnego miejsca biwakowego

/drewno, woda i piêkne widoki/. Walory te doceniono ju¿ przed

wojn¹, uruchamiaj¹c tu schronisko. Nie wiem, czy budynek stoj¹cy

obecnie na tym samym miejscu jest dawnym schroniskiem PTT.

Funkcjê pe³ni tê sam¹. Przy œcie¿ce z Osmo³ody, na skraju lasu,

stoi nie zagospodarowany schron. W œrodku prycze, waciaki, pi³a,

sprawna kuchnia, trochê s³oików, kubki, wiadro, œwieczki, trochê

zupek w proszku i apel do odwiedzaj¹cych by posprz¹tali po sobie.

W pobli¿u silne Ÿród³o, nieco gorzej z drewnem. Œlady wskazuj¹ na

to, ¿e turyœci bywaj¹ tu doœæ czêsto, nawet w zimie.

DOJŒCIE

1. Z Osmo³ody dolin¹ Mo³ody i Kotelca drog¹ jezdn¹, nastêpnie

œcie¿k¹ ok. 4 / -5 godz.

2. Z Osmo³ody dolin¹ Pietrosa i Zhoni³owa ok. 6 godz.

Wspomniane doliny umo¿liwiaj¹ szybkie przejœcie z P³yœca na

Ruszczynê w paœmie Sywuli.

GRAFIK PRZEJŒÆ /w nawiasach czas przejœcia w kierunku przeciwnym/

Osmo³oda-dolina Kotelca-P³yœce: 4 / - 5 godz. (3 godz.)

Osmo³oda-Ja³a: 1 / godz. (l godz.)

Ja³a-Douha Polana: 1 / godz. (l godz.)

Douha Polana-P³yœce: 3 godz. (2 godz.)

WYCIECZKA Z P£YŒCA NA GROFÊ. Czas przejœcia ok. 1 godz. (40 min.).

Œcie¿k¹ najpierw lasem /limby/, potem doœæ stromo w górê wœród

kosodrzewiny. Powy¿ej kosówki w lewo skos w górê. Kierunek pó³-

nocny. Droga od czasu do czasu znaczona kopczykami /warto

(REFLEKSJA: A mo¿e by tak u nas budowaæ i przystosowaæ do potrzeb wêdrowców

schrony i sza³asy, zamiast wy³udzaæ od ludzi pieni¹dze na bez-

sensown¹ budowê schroniska pod Lubaniem, gdzie powstanie kolejny

letni oœrodek wczasowy i kolonijny).

1 2

1 2

1 4

1 2

UWAGA 1. W górze Zhoni³owa œcie¿ka zatraca siê na wielkiej porêbie - nale¿y

iœæ na kompas /wa¿ne przy zejœciu/.

UWAGA 2. Stokami Kaniusiaków wiedzie wygodny trawers. Jest to stara œcie¿ka

myœliwska. Nadaje siê do wêdrówki szczególnie w letnie upa³y, pro-

wadzi bowiem g³uchym lasem. Z trawersu wygodne zejœcie na Douh¹

Polanê chodnikiem w zakosy. Odejœcie chodnika ok. 100 m przed gor-

ganem - jedynym po drodze. Odradza siê zejœcie na prze³aj, nie tyle

z uwagi na stromiznê, co na wyj¹tkowo gêsty m³odnik.
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pamiêtaæ o poprawianiu/. Na szczycie œlady okopów i urz¹dzony

wiatrochron /punkt obserwacyjny?/.

Tyle Wincenty Pol w 1840 r. Œladów ludzkich osiedli nie

widaæ z Popadii tak¿e i w 1988 r. Natomiast œlady dzia³alnoœci

cz³owieka s¹ i owszem. Nawet na samym szczycie, wydarte z ziemi

g³azy, spasowane jeden z drugim, tworz¹ g³êbokie na ch³opa okopy

okalaj¹ce wierzcho³ek kilkakrotnym pierœcieniem. Wiekuiste œwia-

dectwo szaleñstw Cz³owieka Rozumnego XX wieku.

Sam wierzcho³ek przedstawia siê jako rozleg³a p³aszczyzna.

Na najwy¿szym miejscu trwa inny œwiadek historii - metrowej wy-

sokoœci s³upek graniczny z god³ami Polski i Czechos³owacji. Widok

st¹d imponuj¹cy. W któr¹kolwiek stronê spojrzeæ, wszêdzie 1700-

metrowe olbrzymy, miêdzy nimi przepastne doliny /1000 metrów

przewy¿szenia/ bez koñca, bez koñca... Wzrok gubi siê w pl¹ta-

ninie grzbietów, dolin i prze³omów.

POPADIA (1742 m)

"... Gdyœmy stanêli na samym szczycie góry, odkry³a siê oczom

naszym niezmierzona przestrzeñ kraju. Wymiary powszednie znik³y,

s¹d odst¹pi³ nas, nie wiedzieæ jak ta lub owa góra jest wysoko

i jak daleko le¿y, a przera¿aj¹cym by³ widok tej górskiej pusty-

ni, któr¹ zaledwie okiem obj¹æ mo¿na by³o. Spodem spadaj¹ góry

w nag³ych ¿³obach i w¹skich rowach ku wiêkszym zworom. Dolin

brak tu zupe³nie, wód nie s³ychaæ, nigdzie nie przewija siê ani

smuga zielonoœci ³¹k górskich, ani potok, wszystko jest jedno-

stajnym lasem jak szczotka poszyte, w którym siê æmi¹ poni¿sze

góry i¿ zdaj¹ siê p³yn¹æ, w istocie podobne do fal olbrzymich

jakiegoœ czarnego, wzburzonego morza. Z powodzi tego czarnego

lasu wznosz¹ siê, jak daleko zajrzeæ, ostre, nagie grzbiety

i czuby skaliste jak gdyby kto ogromnych dzwonów obok siebie

ponastawia³. Sk¹po im miejsca, zda siê, ¿e im ciasno i ¿e œci-

œniête do³em, wybieg³y ku górze. Piêknym ale zarazem przera¿a-

j¹cym jest ten widok, bo to œwiat bez cz³owieka! Nigdzie nie

widaæ wioski, chaty, sza³asu, ³¹ki lub ornego pola, jak oko

tylko zasiêgn¹æ mog³o, nie wznosi³ siê nawet dym samotnym s³upem

ponad sklepienia tych lasów. ..."

/Patrz panoramka z Popadii/.
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DOJŒCIA

1. Z P³yœca przez Parenkie (1737 m)- ok. 4 godz. bez plecaków,

z plecakami ok. 6 godz. z racji gêstej kosówki na Parenkach,

Ma³ej Popadii i Popadii. Z powrotem ok. 4 godz.

Ca³y czas œcie¿k¹. Na rozleg³ej b³otnistej prze³êczy w lesie pod

Parenkami drogê wybieramy wg mapy i kompasu. Trzystumetrowe po-

dejœcie na Parenkie bardzo strome, wœród gêstej kosówki, która

koñczy siê dopiero w pobli¿u wierzcho³ka. Droga ponad kosodrze-

win¹ zaznaczona kopczykami /istotne przy zejœciu - wskazuj¹

miejsce wejœcia œcie¿ki w kosówkê/. Wierzcho³ek porasta ³ochynia

- roœlina podobna z wygl¹du do czarnych jagód. Imponuj¹co przed-

stawia siê z Parenek Grofa. Jej ogrom przyt³acza. Widoczna w

przeciwnym kierunku Popadia wydaje siê wrêcz filigranowa.

Dalsza droga przedstawia siê jako zielone morze z ledwo rysuj¹-

cym siê œladem œcie¿ki i to tylko miejscami. Taka jest te¿

smutna rzeczywistoœæ. Id¹c z plecakiem, przebijamy siê przez Pa-

renkie z prêdkoœci¹ ok. 1 km/godz. Miejmy jednak œwiadomoœæ, ¿e

na podejœciu na Popadiê bêdzie jeszcze gorzej, bo pod górê.

Po przebiciu siê przez kosówkê schodzimy w miarê wygodnie starym

lasem na prze³êcz pod Ma³¹ Popadi¹. Na drzewach trafiaj¹ siê

œlady po starych znakach czerwonych g³ównego szlaku beskidzkiego.

Prze³êcz pod Ma³¹ Popadi¹ jest sucha /brak wody/, obfituje za

to w jagody. St¹d na Ma³¹ Popadiê doœæ stromo lasem, a potem

wœród kosodrzewiny ok. 3/4 godziny. Na wierzcho³ek Popadii

jeszcze ok. l / godz. ³agodnie w dó³, a potem pod górê mozolnie

przebijaj¹c siê przez kosówkê. Na gorganie drogê znacz¹ kopczyki.

2. Z Niemieckiej Polany grzbietem granicznym - ok. 4 godz. (3

godz.).

Niemiecka Polana (1204 m) jest jedynym odkrytym kawa³kiem terenu

w niskim grzbiecie granicznym ³¹cz¹cym grupê Busztu³u z grup¹

Popadii. Z nazwy mo¿na wnosiæ, i¿ teren ten nale¿a³ do Niemiec-

kiej Mokrej w dolinie Mokranki, jednej z czterech wsi zamieszka-

³ych do niedawna przez górali alpejskich. Osadzono ich tu w

czasach józefiñskich /koniec XVIII w./. Alpejczycy zasiedlili

1 2

WA¯NE! Jeden kopczyk przy wejœciu œcie¿ki w kosówkê.
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Ust'Czorn¹ /Königsfeld/, Brustury oraz Mokr¹ Rusk¹ i Niemieck¹

/obecnie Komsomolsk/. Têdy, ukryty pod ziemi¹, przekracza Karpaty

gazoci¹g "Mir". Przecinka i œlady prac ziemnych s¹ widoczne.

Z gazoci¹giem maj¹ jakiœ zwi¹zek maszty podobne do radiowych,

spotykane wzd³u¿ jego biegu. Jeden z nich stoi na skraju Niemiec-

kiej Polany. /St¹d do Niemieckiej Mokrej 18 km dolin¹ Mokranki/.

Piêknie przedstawia siê z tego miejsca Popadia w formie piramidy

wyrastaj¹cej z niskiego pasma granicznego.

Niemiecka Polana to znakomite miejsce biwakowe.

Grzbietem granicznym, zwanym na tym odcinku Pre³uka, podmok³ym

i b³otnistym, przez kilka niewielkich wzniesieñ na wierzcho³ek

(1273 m)(ok. 1 / godz.). St¹d na prze³êcz przed Koretwin¹ ok. / godz.

Z prze³êczy widok na stromy stok tej ostatniej, pokryty p³atami

kosówki i gorganu. Dogodne miejsca biwakowe. Opodal w lesie, po

zachodniej stronie, biegnie p³aj trawersuj¹cy od po³udnia stoki

Koretwiny i Popadii. Tutejsi twierdz¹, ¿e jest to droga wojenna

zbudowana przez Wêgrów podczas II wojny œwiatowej.

Niemiecka Polana /na horyzoncie Popadia/

1 2 1 2



14

Z prze³êczy pod Koretwin¹ dalej grzbietem granicznym doœæ stromo

do granicy lasu. W lewo odchodzi œcie¿ka, któr¹ na prze³êcz

(1455 m) miêdzy Koretwin¹ a Popadi¹ idzie siê ok. l godz.

Doœæ stromo i uci¹¿liwie przez kosówkê, nastêpnie po gorganie,

wybieraj¹c drogê wed³ug w³asnego uznania. Kopczyków niewiele.

Na rozleg³y wierzcho³ek Popadii ok. 1 godz.

3. Z prze³êczy Wyszkowskiej (933 m) przez Gorgan Wyszkowski

(1443 m) - 2 dni

Dzieñ l: Prze³êcz Wyszkowska-Gorgan Wyszkowski-Jaworowa Kiczera-

Kruh³a M³aka /razem 8 godz., podejœæ 1000 m, zejœæ

700 m, odleg³oœæ 20 km/.

Dzieñ 2: Kruh³a M³aka-Biesowaty Dzia³-Popadia /razem 8 godz.,

podejœæ 1000 m, zejœæ 500 m, odleg³oœæ 18 km/.

Prze³êcz Wyszkowska jest prze³êcz¹ graniczn¹, oddzielaj¹c¹

Bieszczady /na zachodzie/ od Gorganów /na wschodzie/. Prowadzi

przez ni¹ nie utwardzony trakt, który ³¹czy wieœ Toruñ* - na

po³udniu /oko³o 9 km, 350 m w dó³/ ze wsi¹ Wyszków - na pó³nocy

/ok. 4 km, 150 m w dó³/. Na prze³êczy rozleg³a polana, w obrêbie

której znajduje siê cmentarz z I wojny œ wiatowej - na planie

ko³a, ogrodzony betonowymi s³upkami z przymocowan¹ siatk¹.

Opodal obelisk ku czci tow. Bre¿niewa, upamiêtniaj¹cy przemarsz

wojsk, w których pe³ni³ funkcjê politruka w czasie II wojny

œwiatowej. Na skraju lasu, po stronie wschodniej, niewielka

drewniana altana dla turystów.

Na trasie od Prze³êczy Wyszkowskiej do Kruh³ej M³aki s¹ k³opoty

ze znalezieniem dobrych miejsc biwakowych. Punktem godnym pole-

cenia jest sama prze³êcz. PóŸniej, a¿ do Gorganu Wyszkowskiego,

brak jest miejsc biwakowych. Bardzo s³abe mo¿na znaleŸæ na

porêbie - za wierzcho³kiem Gorganu. W dalszej drodze - du¿e

trudnoœci ze znalezieniem suchego miejsca. Id¹c t¹ tras¹ nale¿y

Przy zejœciu z prze³êczy po ok. 100 m za brzózk¹ rozwidlenie œcie¿ek. Trawers

odchodzi w lewo. Id¹c prosto zejdzie siê do wspomnianej poprzednio drogi

wojennej.

*Prze³êcz Wyszkowsk¹ nazywa siê niekiedy Prze³êcz¹ Toruñsk¹ /funkcjonuj¹

obie nazwy/.

/opr. Jerzy Montusiewicz. Opis trasy z 1980 r./
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szczególnie uwa¿aæ, aby nie zboczyæ z grzbietu wododzia³owego.

Wiele ró¿nych dróg i œcie¿ek /bardziej wyraŸnych i czêœciej

u¿ywanych ni¿ dawny pas drogi granicznej/ czêsto wprowadza w

b³¹d. Wêdrówkê u³atwiaj¹ s³upki graniczne. Z wod¹ nie ma k³opo-

tów. Trasa w wiêkszoœci prowadzi przez lasy, brak wiêc dobrych

punktów widokowych.

Wyruszamy w kierunku po³udniowo-wschodnim bardzo szerok¹ prze-

cink¹. Po obu stronach - m³odniki œwierkowe. Droga prowadzi

grzbietem wododzia³owym. Jest to równoczeœnie dawna granica

/z 1923 r./ miêdzy Polsk¹ i Czechos³owacj¹. Nic wiêc dziwnego,

¿e spotykamy tu stare s³upki graniczne, które bêd¹ nam towarzy-

szyæ regularnie wzd³u¿ ca³ego grzbietu wododzia³owego. Grzbiet

³agodnie to wznosi siê, to opada, zyskuj¹c powoli na wysokoœci

/Magura (1114 m), Za³om (1291 m), kota 1303 m/. Droga wiedzie

przez pierwotny i niedostêpny gorgañski las, pe³en moczarów i

uroczysk. Krajobraz coraz bardziej dziki, pojawiaj¹ siê kamienie.

Dwustumetrowe podejœcie na Gorgan Wyszkowski (1443 m) /s³upek nr

32/. Na wierzcho³ku porêba leœna /widok ograniczony/.

Od szczytu, w kierunku zachodnim, a nastêpnie po³udniowo-zachod-

nim, odchodzi d³ugi boczny grzbiet ze szczytami: Borok (1226 m),

Ozirna (1500 m), Menczelik (1392 m). Dalej przechodzi on w masyw

Kamionki (1579 m) i Czarnego Wierchu (1491 m), by zakoñczyæ siê

ko³o wsi Touczka /obecnie Sinewir/. Du¿¹ atrakcj¹ tego rejonu

jest Jezioro Sinewir na pó³nocny wschód od szczytu Ozirna.

Zejœcie z Gorganu Wyszkowskiego nieprzyjemne, pocz¹tkowo ³agod-

ne, póŸniej bardzo strome. Droga graniczna odchodzi od grzbietu

i przechodzi w trawers poni¿ej szczytu Ma³y Gorgan (1375 m), pozo-

stawiaj¹c go po stronie po³udniowej. Id¹c dalej schodzi siê na

prze³êcz Tersa (1068 m). Trasa dalszej wêdrówki wiedzie przez

mokrad³a, szczególnie dokuczliwe przy deszczowej pogodzie,

których nie sposób omin¹æ. Nogi grzêzn¹ w b³ocie po kostki, a

nawet wy¿ej.

Po oko³o l godz. osi¹ga siê Jaworow¹ Kiczerê (1111 m), po 45 min.

Heczkê (1161 m), a po kolejnej godzinie - Kruh³¹ M³akê (1261 m)

/s³upek nr 20/. Odchodzi st¹d w kierunku wschodnim grzbiet,

którym pasmo graniczne ³¹czy siê przez Hyczow¹ (1274 m) i So³o-
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twinkê (1355 m) z masywem Mo³ody (1723 m) i Sywani Loliñskiej

(1643 m).

Dzieñ drugi: od szczytu Kruh³a M³aka linia grzbietu wododzia³o-

wego staje siê dosyæ skomplikowana. Zasadniczo prowadzi ona w

kierunku po³udniowym, ale miejscami skrêca na zachód, po³udniowy

zachód, wschód czy te¿ po³udniowy wschód. Id¹c drog¹ przechodzi-

my przez wierzcho³ek 1199 m, Strungê (1212 m), B³otniak (1201 m)

i po oko³o 1 / godz. dochodzimy do Bo³oœniaka (1146 m) /s³upek

graniczny nr l5/. W kierunku zachodnim odchodzi st¹d grzbiet

osi¹gaj¹cy kulminacjê w szczycie Kancz (1589 m). Po ok. l godz.

osi¹gamy Biesowaty Dzia³ (1288 m), a po nastêpnej s³upek grani-

czny nr 9/10. W prawo odchodzi droga, która po chwili doprowa-

dza do zaroœniêtej polany z sza³asem pasterskim. Jest to dobre

miejsce biwakowe /woda w potoku przy sza³asie/. St¹d po 1 / godz.

jesteœmy na Wierchu Czarnej Riki (1269 m) /s³upek graniczny nr

6/. Z tego miejsca w kierunku po³udniowym odchodzi grzbiet ze

szczytami: Zadna (1554 m), Seredna (1509 m) i Peredna (1603 m),

prowadz¹cy w masyw Strymby (1723 m). Przez Szczawki (1260 m)

dochodzimy w rejon Popadii. Koñczy siê stary las, a zaczynaj¹

m³odniki. Dziêki temu mo¿na dok³adnie obejrzeæ potê¿n¹ bry³ê

Ma³ej Popadii (1603 m) i Popadii (1742 m). Ich stoki porasta

œwierkowy las, a w wy¿szych partiach kosodrzewina. W piêtro ko-

sówki wrzynaj¹ siê szerokie jêzory brunatno-¿ó³tych go³oborzy.

Wejœcie na szczyt mozolne i trudne technicznie - nie ma bowiem

przygotowanej œcie¿ki - na pocz¹tku przez pola kosówki, póŸniej

przez olbrzymie rumowisko skalne ci¹gn¹ce siê a¿ do samego

wierzcho³ka /ok. 300 m ró¿nicy wzniesieñ/.

GRAFIK PRZEJŒÆ

Osmo³oda-dolina Kotelca-P³yœce: 4 / - 5 godz. (3 godz.)

Osmo³oda-Ja³a: l / godz. (l godz.)

Ja³a-Douha Polana: 1 / godz. (l godz.)

Douha Polana-P³yœce: 3 godz. (2 godz.)

P³yœce-Grofa: l godz. (3/4 godz.)

P³yœce-Parenkie: 1 / godz. (l godz.)

Parenkie-Ma³a Popadia-Popadia: 2 / - 3 godz. (2 / - 3 godz.)

1 2

1 4

1 2

1 4

1 2

1 2

1 2 1 2
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Niemiecka Polana-Niemiecka Mokra /Komsomolsk/: 4 / godz. (6 godz.)

Niemiecka Polana-odejœcie trawersu na prze³êcz miêdzy Koretwin¹

a Popadi¹: 2 godz. (2 godz.)

Trawers Koretwiny na prze³êcz (1455 m): 1 godz. (3/4 godz.)

Prze³êcz (1455 m)-Popadia: 3/4 godz. ( / godz.)

Prze³êcz Wyszkowska-Gorgan Wyszkowski: 4 / 5 godz. (2 / godz.)

Gorgan Wyszkowski-Kruh³a M³aka /odejœcie grzbietu na Mo³odê/:

3 / - 4 godz. (4 - 4 / godz.)

Kruh³a M³aka-Bo³oœniak /odejœcie grzbietu na Kancz/: 1 / godz.

(2 godz.)

Bo³oœniak-Wierch Czarnej Riki /odejœcie grzbietu na Zadn¹

i Strymbê/: 2 / godz. (2 / godz.)

Wierch Czarnej Riki-Popadia: 3 godz. (2 / godz.)

1 2

1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

1 2





GRUPA SYWULII

Najwy¿sze pasmo Gorganów po³o¿one jest z grubsza miêdzy

dolinami £omnicy na zachodzie i Bystrzycy So³otwiñskiej na pó³-

nocnym wschodzie. Na po³udniu i po³udniowym wschodzie granice

grupy Sywuli wyznaczaj¹ doliny Sa³atruka i Bystrzycy Nadwórniañ-

skiej. Z g³ównym grzbietem wododzia³owym pasmo to ³¹czy siê w

rozleg³ej prze³êczy, zwanej Po³onin¹ Bystr¹. Po³onina ta jest

znakomitym miejscem do za³o¿enia bazy i wypadów ca³o- i pó³dnio-

wych, st¹d bowiem rozchodz¹ siê grzbiety na wszystkie strony

œwiata: na pó³noc - na Sywulê, Borewkê i Wysok¹, na wschód - na

Negrow¹, Bojaryn i Po³oninê Stanimir, na po³udnie - przez Rusz-

czynê i Taupiszyrkê na prze³êcz Rogodze Wielkie /Legionów/, na

zachód - przez Koniec Gorganu, grzbietem granicznym na Bert.

Po³onina Bystra, rozci¹gaj¹ca siê u stóp Ma³ej Sywuli,

Negrowej i Ruszczyny, to olbrzymia polana poprzecinana pasmami

lasu tak, ¿e nie odczuwa siê jej wielkoœci. Liczne Ÿród³a, obfi-

toœæ drewna, jagód i borówek, pas¹ce siê stada koni - to cechy

tego miejsca. Doceniono je ju¿ dawno, wznosz¹c tu schronisko, z

którego dziœ zosta³a tylko kamienna podmurówka. Stosunkowo nie-

du¿a odleg³oœæ z Osmo³ody w dolinie £omnicy i z Huty w dolinie

Bystrzycy So³otwiñskiej powoduje, ¿e jak na tutejsze warunki,

jest to miejsce doœæ licznie odwiedzane. Czas jazdy autobusem ze

Stanis³awowa do Huty - ok. 1 godz.

DOJŒCIA

1. Z Huty dolin¹ Bystrzycy So³otwiñskiej drog¹ jezdn¹, nastêpnie

œcie¿k¹ ok. 5 godz.

2. Z Osmo³ody, podje¿d¿aj¹c drezyn¹ lub ciê¿arówk¹ do zbiegu

dolin £omnicy i Bystryka za Jal¹, ok. 4 godz.

Dolina Bystryka a¿ do ujœcia Negrowej nie nadaje siê do biwako-
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wania, jest doœæ w¹ska, zaros³a i b³otnista, ponadto wiedzie ni¹

droga oraz kolejka leœna. Od koñca jej torów drog¹, przechodz¹c

szeœæ razy w bród Bystryk, do ujœcia Negrowej. St¹d drog¹ stromo

na grzbiet i ko³o starego, wpó³ zwalonego domku myœliwskiego na

grzbiet graniczny pod Kruh³¹ (1451 m), sk¹d na Ruszczynê jeszcze

ok. 20 min.

GRAFIK PRZEJŒCIA

Osmo³oda-Ja³a /zbieg dolin Pietrosa i £omnicy/: l / godz.

Ja³a-Pasieka /zbieg dolin £omnicy i Bystryka/: l godz.

Pasieka-koniec torów kolejki w dolinie Bystryka: 1 / godz.

Ujœcie Negrowej-Kruh³a-Ruszczyna: l / godz.

3. Z prze³êczy Rogodze Wielkie /Legionów/ pasmem granicznym ok.

5-5 / godz. (4 godz.)

Z pocz¹tku ³agodnie lasem na wzniesienie 1264 m i na prze³êcz

ok. 1200 m /s³upek graniczny nr 9/. St¹d bardzo stromo lasem,

kosodrzewin¹ i po gorganie /300 m ró¿nicy wzniesieñ/ na Taupi-

szyrkê (1503 m) - ok. 2 godz. Z gorganu przed Taupiszyrk¹ orygi-

nalny widok na zachód.

Grzbietem Taupiszyrki, przedzieraj¹c siê przez kosówkê, bardzo

wolno na prze³êcz ok. 1400 m, sk¹d lasem i zaroœlami na Po³oninê

Taupisz (1458 m) - ok. 1 godz. St¹d piêkny, dookolny widok.

Teraz przez szczyt Taupisz poroœniêty lasem, a nastêpnie wœród

piêknych œwierkowych lasów, forsuj¹c trzy stumetrowe kopce -

stromo. Z polan widoki na potê¿niej¹c¹ za ka¿dym razem sylwetê

Sywuli. Jedna z takich polan sprowadza stromo w dó³ na prze³êcz

Perenys, sk¹d wznosz¹c siê powoli osi¹gamy po³oniny Ruszczyny

(1465 m) po ok. 2 godz. Piêkny dookolny widok .

Z Ruszczyny na Bystr¹ trawiastymi stokami ok. 15 min.

1 2

1 2

1 2

1 2

UWAGA: Z doliny Bystryka mo¿na podejœæ dolin¹ Borewki na prze³êcz o tej samej

nazwie, po³o¿on¹ miedzy Ihrowyszczem a £opuszn¹. Œcie¿ka w dolinie

Borewki jest wyraŸna i zaczyna siê przy stacji kolejki leœnej w doli-

nie Bystryka.

/Patrz panoramka/.

/patrz panoramka/



Widok spod Taupisza /1444 m/ na Sywulê /1836 m/, l - Sywula /1836 m/,

2 - Ma³a Sywula /1815 m/, 3 - Ruszczyna /1465 m/.

Widok z Po³oniny Taupisz /1458 m/ w kierunku pó³nocno-wschodnim.

l - Ruszczyna /1465 m/, 2 - Negrowa /1608 m/, 3 - Bojaryn /1679 m/,

4 - Gawor /1563 m/, 5 - Maksymiec /1457 m/.



Sywula /1836 m/ z prze³êczy Perenys

4. Na Sywulê (1836 m) - ok. l / godz.

Mo¿e siê to wydaæ dziwne, ale nazwy Sywula nie znaj¹ tutejsi

mieszkañcy. Henryk G¹siorowski, wybitny znawca Karpat Wschodnich,

pisa³ w swym przewodniku, ¿e nie wiadomo sk¹d siê wziê³a. Podaje,

¿e Sywule: Ma³¹ i Wielk¹ nazywano B³yznycia, z których wy¿szy

wierzcho³ek nosi³ miano £opuszny b¹dŸ Sywania B³yŸnego, a ni¿szy

zwano Sywañ.

Od ruin schroniska przecink¹ przez kosówkê, a potem doœæ stromo

po gorganie na szczyt Ma³ej Sywuli /ok. 45 min/. Schodz¹c wygod-

nie jest strawersowaæ Ma³¹ Sywulê wprost na polany Bystrej

/w górê raczej nie polecane/. Widok ze szczytu Sywuli imponuj¹cy

.

1 2

/patrz panoramka/



Sywula /1836 m/ z Ma³ej Sywuli /1815 m/

5. Po³onina Bystra-Heczura (1293 m)- Lniszcze w dolinie Sa³atruka

-Rafaj³owa /razem 6 godz. (9 godz.), podejœæ 150 m, zejœæ

850 m, odleg³oœæ 17 km/.

Z Po³oniny Bystrej w kierunku po³udniowym przez potok Bystrzycy

So³otwiñskiej, podchodz¹c œcie¿k¹ przez rozleg³¹ polanê do kra-

wêdzi wspania³ego urwiska. Przy s³abej pogodzie, zamgleniach

i kiepskiej widocznoœci nale¿y byæ bardzo ostro¿nym, aby nie za-

b³¹dziæ w jego rejonie. Na obrze¿u urwiska wyraŸna œcie¿ka. Ni¹

w kierunku wschodnim - do trawersu pod szczytem Negrowej (1604 m).

P³aj biegnie pocz¹tkowo na wysokoœci oko³o 1450 m, póŸniej stop-

niowo traci wysokoœæ. Jest on doskonale widoczny ze stoków

Ruszczyny i znad krawêdzi urwiska. Œcie¿ka prowadzi przez rozle-

g³e polany Po³oniny Korotkañskiej, znacznie poni¿ej piêtra koso-

drzewiny, która szczelnie zarasta szczyty Negrowej i Bojaryna

(1679 m). Zasadniczym kierunkiem wêdrówki jest wschód z lekkim

odchyleniem na po³udnie. Œcie¿ka przecina suche jary /w jednym

z nich ma³y ciek wodny z wodopojem urz¹dzonym dla pas¹cych siê

/opr. Jerzy Montusiewicz. Opis z 1989 r./
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wolno koni/. Gdzieniegdzie mija siê grupy œwierków. Gdy Negrowa

pozostaje z ty³u, droga wchodzi w mroczny las i raptownie traci

wysokoœæ, by wymin¹æ rozleg³y gorgan zalegaj¹cy bardzo strome

po³udniowe stoki Bojaryna. Po miniêciu rejonu go³oborza droga

wspina siê w górê, aby w koñcu wyjœæ ze œwierkowego lasu na Po³o-

ninê Bojaryñsk¹. Na niej pojedynczy opuszczony sza³as pasterski

w doœæ dobrym stanie /niez³e schronienie przy za³amaniu pogody/.

P³aj opuszcza po³oninê i ponownie zanurza siê w las, trawersuj¹c

Gawor (1563 m). Z lasu, przez kolejne polany, skrêca w kierunku

po³udniowym, trawersuj¹c przez krótki czas stoki pó³nocne i wy-

chodzi na Po³oninê Gaworsk¹, gdzie niknie. Tu w doœæ dobrym

stanie sza³as pasterski.

Z polany w kierunku po³udniowym dochodzi siê na Heczurê (1293 m).

Tutaj urwisko podobne jak na Ruszczynie, choæ mniejsze i mniej

efektowne. Ze szczytu rozci¹ga siê wspania³y widok w stronê pó³-

nocno-zachodni¹. Na pierwszym planie sto¿kowaty Gawor, z ty³u -

zwalisty Bojaryn, zaœ na ostatnim planie rysuje siê charaktery-

styczny kszta³t Ma³ej Sywuli. Piêkne po³oniny, groŸne jêzyki

go³oborzy i ogromne po³acie kosodrzewiny wzbogacaj¹ panoramê.

Z Heczury w kierunku po³udniowym - na Kruh³eczkê. Œcie¿ka po-

cz¹tkowo niewyraŸna, w lesie przechodzi w wiele równoleg³ych

dróg. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie zboczyæ na wschód - na któr¹œ ze

œcie¿ek schodz¹cych w dolinê. Gdy œcie¿ka staje siê wyraŸna

i osi¹ga nieznaczny wierzcho³ek (1213 m), wychodzi siê z lasu

na porêby i m³odniki. Ukazuje siê wspania³y widok masywu Dobo-

szanki /w kierunku po³udniowo-wschodnim/. Na grzbiecie, tu¿

przy drodze, ostatnie miejsce biwakowe. Droga rozga³êzia siê,

ale mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e wszystkie jej warianty prowadz¹ do

doliny. Stoki okolicznych grzbietów poroœniête s¹ m³odnikiem

lub pokryte œwie¿ymi porêbami. Las spotyka siê dopiero po zej-

œciu do którejœ z bocznych dolinek Sa³atruka. Œcie¿ka prowadzi

czêsto korytem potoku, który wy¿³obi³ sobie w podatnych ³upkach

3 - 4-metrowej g³êbokoœci jary. W dolinie Sa³atruka szeroki

trakt, u¿ywany do zwózki drewna /mo¿na spotkaæ samochody ciê¿a-

rowe i terenowe/. W dolinie dobre miejsca biwakowe - jest prze-

stronnie, choæ nie ustronnie.

W dó³ doliny, ca³y czas po jej pó³nocnej stronie, prowadzi nie
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utwardzona droga, skrêcaj¹ca w rejonie dop³ywu potoków spod Kruh-

³eczki. Przy drugim dop³ywie - atrakcyjny, drewniany most. Poja-

wiaj¹ siê pojedyncze zabudowania, których liczba wzrasta w miarê

schodzenia w dolinê.

Po ok. 2 km dolina Bystrzycy Nadwórniañskiej. Zwarta zabudowa.

Po prawej stronie, na stokach niewielkiego pagórka cmentarz

/kaplicy ju¿ nie ma/. Przy dojœciu do g³ównej drogi - wiejski

sklep spo¿ywczy. Kilkaset metrów w dó³ doliny cerkiew w stylu

huculskim, prawdopodobnie z XVIII wieku. Teren starannie ogrodzo-

ny, cerkiew odnowiona i pomalowana farb¹ olejn¹ na kolor oliwkowy.

Nowy blaszany dach po³yskuje w s³oñcu. Blach¹ pokryte s¹ równie¿

œciany oœmiobocznej, centralnie umieszczonej kopu³y oraz zwieñ-

czenia latarñ. Wie¿a zbudowana na planie kwadratu, pokryta blach¹,

równie¿ odnowiona. Do cerkwi prowadzi aleja obsadzona m³odymi

limbami. Opodal nowy, ozdobny krzy¿ drewniany, umieszczony tu z

okazji 1000-lecia Chrztu Rusi. Kilkaset metrów dalej centralny

plac Rafaj³owej /obecnie Bystrica/. Znajduje siê tu okaza³y bu-

dynek, w którym mieœci siê sklep przemys³owo-spo¿ywczy. Na placu

koñcowy przystanek autobusów przyje¿d¿aj¹cych z Nadwórnej.

Widok z Ruszczyny (1465 m) na Ma³¹ i Wielk¹ Sywulê.



OTOCZENIE KOT£A £OMNICY
BUSZTU£ (1695 m) I BERT (1670 m)

Grzbiet graniczny ze szczytami Busztu³ i Bert wygiêty w

kszta³t litery U tworzy wokó³ Ÿróde³ £omnicy coœ w rodzaju wor-

ka. Podobno dawniej grzbiet wododzia³owy przechodzi³ z Koretwi-

ny przez Pietros (1708 m) i Owó³ (1615 m) na Gorgan (1585 m).

Erozja wsteczna Ÿróde³ £omnicy doprowadzi³a do cofniêcia siê

grzbietu wododzia³owego na Busztu³ i Bert.

Gorganu tu niewiele, wierzcho³ki porasta kosodrzewina, na

tyle niska, ¿e z obu wierzcho³ków roztacza siê dookolna panora-

ma. Busztu³ i Bert s¹ wysuniête doœæ daleko na po³udnie, daj¹c

wgl¹d w pasma po wêgierskiej stronie, na Strymbê, Negrowiec i

Po³oninê Krasn¹.

Pó³nocne stoki s¹ doœæ strome, a na odcinku miêdzy Res-

kalem (1619 m) a Pre³uk¹ (1520 m) /grzbiet ten nazywaj¹ K³ywka/

wrêcz podciête. Wspaniale prezentuje siê st¹d g³êboki kocio³

£omnicy poroœniêty lasami. Dobre miejsce biwakowe.

Oba szczyty, Busztu³ i Bert wysy³aj¹ na po³udnie d³ugie

grzbiety koñcz¹ce siê nad Ust'Czorn¹. Po³udniowe stoki, ³agod-

niejsze ni¿ pó³nocne, maj¹ sporo polan. S¹ nawet bacówki. Pas¹

siê owce, byd³o i konie. £atwiej tu o niedŸwiedzia ni¿ o tury-

stê, aczkolwiek dla pastuchów widok cz³owieka z plecakiem za-

skoczeniem nie jest.

DOJŒCIA

l. Z Niemieckiej Polany na Busztu³ - ok. 4 godz. (2 / godz.)

Z Niemieckiej Polany grzbietem granicznym, na ogó³ p³askim i

doœæ mokrym, a nawet b³otnistym, ok. l godz. do zakrêtu granicy

przy s³upku nr 54. St¹d bardzo stromo /300 m przewy¿szenia/ na

szczyt Pre³uki (1520 m) poroœniêty lasem œwierkowym; miêdzy

1 2
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drzewami przeœwity w kierunku Popadii (ok. l / godz.). Doœæ spo-

kojne zejœcie na K³ywkê - prze³êcz i zarazem polanê (ok. 20 min.).

Na Busztu³ lasem, potem doœæ stromo wœród kosówki przez Reskal

(ok. l / godz.).

2.Z Bystryka w dolinê Brusturanki stokami Bertu i Wielkiej

Kieputy - ok. 7 godz.

Od mostu na Brusturance stromo w górê trawiastym zboczem na

grzbiet (ok. l godz.). St¹d ³agodniej lasem i polanami do wyra-

Ÿnej drogi z doliny Wielkiego Proczkowego (ok. / godz.). Grzbie-

tem wœród starego lasu, powoli acz stale zdobywaj¹c wysokoœæ,

ok. 2 godz. do granicy lasu. Tu œlady wypasów. Liczne p³asienki

pod stromymi œciankami, jakby moreny. Dogodne miejsca biwakowe.

Œcie¿ka przewija siê przez grzbiet w prze³êczy (1527 m) (ok. /

godz.), prowadz¹c nastêpnie stokami Bertu i Wielkiej Kieputy i

³¹cz¹c staje po³o¿one nad dolin¹ Janowca i Kiernicznego.

Przekraczaj¹c Kierniczny warto wiedzieæ, ¿e mo¿na wzd³u¿ potoku

podejœæ na grzbiet graniczny na prze³êcz miêdzy Bertem a Wielk¹

Kieput¹ (ok. / godz.).

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Widok z Busztu³u w kierunku zachodnim na masyw Negrowca /1712 m/.

Na pierwszyn planie Ni¿na Peredna /1547 m/.
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Trawersem a¿ na grzbiet, który Kieputa wysuwa na po³udnie. St¹d

³agodnie siê wznosz¹c trochê lasem, trochê polanami, trochê

wœród kosówki, osi¹gamy grzbiet graniczny w punkcie 1515 m,

który G¹siorowski nazywa po³onin¹ Koretwina. Od prze³êczy (1527 m)

ok. 2 godz.

Wspania³y widok na kocio³ £omnicy pokryty czarnymi lasami /

/. St¹d na Busztu³ ok. 1 / godz. ³agodnie piêtrz¹cym siê

grzbietem.

patrz

panoramka 1 2

Widok z Busztu³u w kierunku pó³nocno-zachodnim

- Peredna /1608 m/, - Kancz /1583 m/,

- Seredna /1509 m/, - Zadna /1554 m/.

UWAGA: Czas przejœcia zale¿y od szybkoœci przejœcia przez pola kosodrzewiny

/przy chaszczowaniu osi¹gamy prêdkoœæ 100 m na 10 minut/.

1 2

3 4

/opr. Jerzy Montusiewicz. Opis trasy z 1980 r./.

3. Wielka Kieputa-Bert (1 / godz.)-dolina Bertanki /Ust'P³ajskie/

(2 / godz.)-dolina P³ajskiej /Holzschlaghaus/ (l godz.) -

prze³êcz Rogodze Wielkie (1 / h godz.). Razem: ok. 6 / godz.,

podejœæ 500 m, zejœæ 950 m, odleg³oœæ 17 km.

Z Kieputy Wielkiej (1608 m) grzbietem g³ównym w kierunku pó³no-

cno-wschodnim do miejsca, gdzie stoi s³upek graniczny nr 43.

Stamt¹d odchodzi ku wschodowi boczny grzbiet na Bert (1670 m).

1 2

1 2

1 2 1 2
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Grzbietem tym prowadzi³a niegdyœ œcie¿ka, obecnie niestety mocno

zaroœniêta, trzeba wiêc przedzieraæ siê przez kosodrzewinê do-

chodz¹c¹ do wysokoœci 2,5 metrów, wejœcie na szczyt Bertu nie

stwarza zbyt wielu k³opotów - po drodze jest kilka ma³ych pola-

nek u³atwiaj¹cych przemieszczanie siê ku przodowi. Z wierzcho³-

ka w kierunku po³udniowo-wschodnim, bocznym grzbietem schodz¹-

cym do doliny Graptowca - dop³ywu Bertanki.

Zejœcie wymaga du¿ego wyczucia, nie sposób bowiem iœæ grzbietem

przedzieraj¹c siê przez ogromne pola kosodrzewiny. Nale¿y, trzy-

maj¹c siê polan, zejœæ z grzbietu na stronê po³udniow¹ i wêdro-

waæ trawersem poni¿ej kosówki, nie daj¹c zepchn¹æ siê do doliny.

W stosownym momencie trzeba powróciæ na grzbiet. W lesie poni¿ej

piêtra kosodrzewiny biegnie niewyraŸna œcie¿ka, prowadz¹ca stromo

w dó³ czêœciowo trawersem. Na dnie doliny droga zrywkowa, prowa-

dz¹ca do bocznicy kolejki leœnej. Dolina Bertanki, V-kszta³tna

i bardzo w¹ska, mieœci jedynie torowisko kolejki. Potok, który

w dni deszczowe przemienia siê w rw¹c¹ rzekê, przechodzi siê wy-

korzystuj¹c torowisko. Po kilkuset metrach zabudowania. Szerok¹

drog¹ w lewo na wschód w rozleg³¹ dolinê P³ajskiej. Po obu stro-

nach potoku du¿e ³¹ki - dogodne miejsca biwakowe. Tory kolejki

poprowadzono miejscami bardzo blisko koryta potoku. W czasie

opadów woda podmywa brzeg. Po drodze opuszczone stodo³y i staj-

nie. Dolin¹ P³ajskiej ok. 1 godz. Rozga³êzienie torów kolejki.

W prawo do doliny Podczernej. Po ok. 25 min. drogowskaz z napi-

sem " ". St¹d na prze³êcz Rogodze

Wielkie s³ynn¹ Drog¹ Legionów.

Niemiecka Polana-Pre³uka (1520 m)-K³ywka: l / godz. (1 / godz.)

K³ywka-Reskal (1619 m)-Busztu³ (1695 m): / godz. ( / godz.)

Busztu³ (1695 m)-kota 1515 m: / godz. (l / godz.)

kota 1515 m-Kieputa Wielka (1608 m)-prze³êcz miêdzy Kieput¹ a

Bertem /s³upek nr 43/: l godz. (l godz.)

s³upek nr 43-Bert (1670 m): / godz. ( / godz.)

Bystryk-prze³êcz 1527 m: 4 godz. (2 / godz.)

prze³êcz 1527 m-trawers Bertu i Kieputy-kota 1515 m: 2 godz.

(2 godz.)

3 4 1 4

3 4 1 2

3 4 1 4

1 2 1 4

1 2

GRAFIK PRZEJŒÆ

Bert-Ust'P³ajskie: 2 / godz. (4 godz.)1 2



PRZE£ÊCZ ROGODZE WIELKIE /LEGIONÓW/ (OK. 1100 m)

Grzbiet wododzia³owy ³¹cz¹cy grupê Sywuli z Czarn¹ Po³o-

nin¹ obni¿a siê znacznie i na odcinku 7 km biegnie na wysokoœci

1000-1200 m. Niewielkie wzniesienia i niewielkie obni¿enia o

³agodnych stokach sprawiaj¹, i¿ wêdrówka grzbietem granicznym

po bardzo stromym zejœciu z Taupiszyrki a przed równie stromym

podejœciem na Durniê, nale¿y do niezbyt mêcz¹cych a przyjemnych.

Grzbiet ten pokrywaj¹ lasy, w których obfitoœæ grzybów i jagód.

Gdzieniegdzie polany, z których rozleg³e widoki na obie strony

grzbietu. Jedna z takich polan istnieje na prze³êczy Rogodze

Wielkie. Otwiera siê st¹d widok na wschód w kierunku Doboszanki

i na po³udnie w kierunku Po³oniny Czarnej.

Widok z Prze³êczy Legionów na po³udnie w kierunku Po³oniny Czarnej.



Widok z Prze³êczy Legionów na wschód w kierunku

Doboszanki.

Do 1914 r. przez prze³êcz tê bieg³ ma³o u¿ywany p³aj z

doliny P³ajskiej do doliny Rafaj³owca. Wybuch I wojny œwiatowej

i przeniesienie dzia³añ wojennych w Karpaty spowodowa³y obsadze-

nie wszystkich przejœæ na Wêgry przez wojsko. W paŸdzierniku

1914 r. w rejon Ust'Czornej dotar³y pododdzia³y II Brygady Le-

gionów Polskich z zadaniem sforsowania prze³êczy karpackich i

zejœcia do Rafaj³owej w Galicji. 53 godziny pracowali legioniœci

przy przebudowie starego p³aju w drogê wojenn¹, nazwan¹ póŸniej

Drog¹ Legionów. Tysi¹ce drzew zu¿yto, aby uzyskaæ odpowiedni¹

szerokoœæ drogi i umo¿liwiæ na niej ruch dwukierunkowy nie tylko

piechoty, ale i wozów taborowych, kuchni, armat i jaszczyków
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oraz wozów sanitarnych. 22 paŸdziernika 1914 r. gotow¹ drog¹

przez prze³êcz przemaszerowa³a II Brygada Legionów, schodz¹c do

Rafaj³owej /obecnie Bystrica/. Od tej pory prze³êcz Rogodze

Wielkie nosi miano Prze³êczy Legionów*. Droga funkcjonowa³a przez

ca³¹ zimê, umo¿liwiaj¹c zaopatrzenie oddzia³ów walcz¹cych po

stronie galicyjskiej.

Na pami¹tkê tych wydarzeñ postawiono tu drewniany krzy¿,

zast¹piony póŸniej stalowym, a na tablicy umieszczono stosowny

napis. W roku 1931 ustawiono na solidnej kamiennej podmurówce

nowy stalowy krzy¿, który przetrwa³ wszelkie zawieruchy dziejowe

i stoi po dziœ dzieñ. Zachowa³y siê tak¿e tablice, górna ze zna-

nym czterowierszem

i dolna:

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

Legiony polskie dŸwignê³y go wzwy¿,

Przechodz¹c góry, lasy i wa³y

Do Ciebie Polsko i dla Twej chwa³y".

"Czterowiersz ten wypisa³ na drewnianym krzy¿u uczestnik bojów

1eg/ionowych/, szereg/owiec/ Adam Szaria w r. 1914. Krzy¿ ten

odbudowa³a Komisja Graniczna 48 PP, 10 P.Sap. In¿. Szpilka,

kapitan Bieñ 1925 z inicjatywy i za staraniem starosty pow

/iatowego/ mgr praw Franciszka Soko³a. Zbudowano niniejszy

pomnik r. 1931. Krzy¿ ¿elazny ufundowa³ in¿. W³odzimierz

£odziñski".

*Co dziwniejsze, nazwê tê spotykamy na mapach radzieckich oraz na drogowska-

zach w terenie. Natomiast w licznych polskich publikacjach pokutuje nie

istniej¹ca prze³êcz Pantyrska. Podkreœlmy jeszcze raz - prze³êcz o tej naz-

wie nie istnieje. Jest to doœæ czêsto spotykany wynik tzw. radosnej twórczo-

œci kartografów austriackich, maj¹cych niejakie trudnoœci z jêzykiem i pol-

skim, i ukraiñskim. Istnieje natomiast szczyt Pantyr (1225 m). Jego nazwê

przeniesiono na prze³êcz 1065 m, znajduj¹c¹ siê odeñ na po³udnie. Co wiêcej,

poprowadzono na mapach nie istniej¹ca w terenie drogê. W latach wojny na tê

wyimaginowan¹ drogê kierowano jednostki wojskowe, które trzymaj¹c siê marsz-

ruty b³¹dzi³y po leœnych bezdro¿ach forsuj¹c "Pantyrpass", nie zdaj¹c sobie

sprawy, ¿e kilka kilometrów na pó³noc istnieje specjalnie przystosowany do

celów wojskowych przechód przez grzbiet Karpat /bo z kolei drogi przez Rogo-

dze na mapach nie zaznaczono/. Odt¹d ró¿ni kronikarze, znaj¹cy Gorgany tylko

z mapy /austriackiej/, pisz¹c o bojach II Brygady uwiecznili prze³êcz Pan-

tyrsk¹ i b³¹d ten powtarzany jest do dziœ.
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Prze³êcz Legionów jest znakomitym miejscem biwakowym /Ÿród³o od

Strony doliny Rafaj³owca/. Prowadzi przez ni¹ ma³o uczêszczana

œcie¿ka z doliny P³ajskiej do doliny Rafaj³owca.



PO£ONINA CZARNA

Po³onina Czarna to pasmo d³ugoœci 18 km maj¹ce charakter

szerokiego wa³u o p³askim grzbiecie, niewielkich deniwelacjach

i stromych stokach pó³nocnych i po³udniowych. Kulminacj¹ Po³o-

niny Czarnej jest Bratkowska (1792 m). Pasmo to jest obszarem

przejœciowym miêdzy Beskidami Lesistymi a Po³oninnymi, tote¿

jest tu wszystkiego po trochu. S¹ gorgany, ale niezbyt wielkie,

kosodrzewina, po³onina. Jedynym szczytem wyró¿niaj¹cym siê sw¹

sylwetk¹ w kszta³cie piramidy jest wschodni wierzcho³ek Po³oniny

Czarnej - Steryszora (1723 m) /na mapach Czarna Klewa/.

Widok spod Ma³ej Bratkowskiej w kierunku Steryszory /1723 m/.
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BRATKOWSKA DU¯A  (1792 m)

Najwy¿szy wierzcho³ek Po³oniny Czarnej, pokryty traw¹ i pojedyn-

czymi wielkimi g³azami. Tu¿ pod szczytem od zachodniej strony

Ÿród³o, ko³o którego przebiega p³aj trawersuj¹cy Bratkowsk¹ i

prowadz¹cy przypuszczalnie na prze³êcz Okole. W prze³êczy tej

Gorgany ³¹cz¹ siê ze Œwidowcem. Pod Okolem Ÿród³a Czarnej Cisy.

PRZEJŒCIA

1. Z prze³êczy Rogodze Wielkie /Legionów/ - ok. 6 godz.

Z prze³êczy przecink¹ graniczn¹ w kierunku po³udniowym. Po ok.

/ godz. - prze³êcz Rogodze Ma³e, widokowa polana w piêknych la-

sach. Nastêpnie ³agodnie pod górê na pokryty lasem wierzcho³ek

Pantyru (1225 m) (ok. / godz.).

S³upek odcinka granicznego z or³em i lwem. Na po³udniowy wschód,

niewidoczna z drogi granicznej, rozleg³a polana daj¹ca widok na

wschód /Doboszanka/ i po³udnie /Po³onina Czarna/. Przed wojn¹

sta³o tu schronisko PTT. Dogodne miejsce biwakowe.

Od szczytu Pantyru szerokim, b³otnistym i równym grzbietem gra-

nicznym, obni¿aj¹cym siê teraz a¿ do 1065 m (ok. / godz.). W ota-

czaj¹cych g³uchych lasach b³¹ka³y siê w latach I wojny œwiatowej

oddzia³y austriackie, poszukuj¹ce rzekomej "Pantyr-Pass". Wœród

lasu wyrasta naraz œcianka. Bardzo stromo 300 m do granicy lasu

przed Durni¹ (1709 m) (ok. 1 / godz.). Z prze³¹czki przed Durni¹

na prze³êcz (1591 m) miêdzy Durni¹ a Grop¹ prowadz¹ trawersem

œcie¿ki owcze. Najlepiej wybraæ jak najwy¿sz¹. Po drodze trochê

p³atów kosówki i ja³owca, stawek w niewielkiej rozpadlinie, ob-

fitoœæ jagód i borówek. (ok. 1 godz.)

Droga przez szczyt Durni o ok. / godz. d³u¿sza. Z prze³êczy

(1591 m) wygodnym trawersem pó³nocnych stoków Gropy (1769 m) na

poros³y traw¹ grzbiet, szeroki i p³aski jak stó³ (ok. / godz.).

St¹d na ³agodnie piêtrz¹cy siê wierzcho³ek Bratkowskiej (1792 m),

pokryty gdzieniegdzie wielkimi g³azami. Z prze³êczy pod Grop¹

ok. 1 godz.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

UWAGA: Na szczycie raptowny skrêt grzbietu granicznego o 90 stopni, choæ

teren na to nie wskazuje
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Przez ca³¹ drogê widoki na kocio³ Bystrzycy Nadwórniañskiej. Ze

szczytu wspaniale prezentuje siê masyw Doboszanki 1754 m oraz

Syniak (1660 m) i Chomiak (1640 m). Widoczny jest ca³y Œwidowiec

oraz kolejne wierzcho³ki Po³oniny Czarnej: Bratkowska Ma³a

(1684 m), Ruska (1650 m) i Steryszora (1723 m).

2. Zejœcie na prze³êcz Okole

GRAFIK PRZEJŒÆ

Bratkowska (1792 m)-prze³êcz Okole (1203 m): 1 / godz. (3 godz.)

Okole-Tataruka (1710 m)-Trajaska (1707 m): 3 / godz. (2 / godz.)

Okole-Pid Poharskym /przysió³ek Jasiniów, sk¹d jeŸdzi autobus/:

ok. 4 godz.

3. Na Steryszorê /Czarna Klewa/ (1723 m) - ok 2 / godz.

Ca³y czas widokowym grzbietem. Ró¿nice wysokoœci miêdzy poszcze-

gólnymi wierzcho³kami siêgaj¹ 150 m, lecz bieg grzbietu jest na

tyle ³agodny, i¿ nie jest to zbyt odczuwalne. Im dalej na wschód,

tym wiêcej pojawia siê kosodrzewiny, która na zejœciu z Ruskiej

i podejœciu pod Steryszorê sprawia, ¿e wêdrówka staje siê doœæ

uci¹¿liwa. Prze³êcz miêdzy Rusk¹ a Steryszor¹ /s³upek graniczny

nr 38/ to bardzo dobre miejsce biwakowe. Woda na trawersie na

stokach Ruskiej. Droga i prze³êcz obfituj¹ w borówki i brusznice.

GRAFIK PRZEJŒÆ

Bratkowska Du¿a (1792 m)-Bratkowska Ma³a (1684 m): ok. / godz.

Bratkowska Ma³a-prze³êcz ze s³upkiem nr 38: ok. 1 godz.

prze³êcz ze s³upkiem nr 38-Steryszora (1723 m): ok. 1 godz.

Steryszora-Pid Poharskym /autobus/: ok. 2 / godz. (5 godz.)

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

1 2

UWAGA: Trawers po³udniowymi stokami Ruskiej i Steryszory, aczkolwiek do odszu-

kania w terenie, jest nie u¿ywany i zarós³ kosówk¹. Praktycznie wiêc

nie istnieje.



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

1 2

*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



41

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
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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



44

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.





INDEKS NAZW

(Skróty: g-góra; m-miejscowoœæ; o-osiedle, przysió³ek; p-polana;

pot-potok; po³-po³onina; prze³-prze³êcz; rz-rzeka)

Arszyca (pasmo górskie), 45

Berliaska (g), 42

Bert (g), 19,26,27,30,31,39,

42-46

Bertanka (pot), 30,31

Biesowaty Dzia³ (g), 14,16

BliŸnica (g), 16

B³otniak (g), 16

Bojaryn (g), 19,25-26,46

Bo³oœniak (g), 16,17

Borewka (g), 19

Borewka (pot), 20

Borok (g), 15

Borszawa (grupa górska), 4

Bratkowska (g), 3,4,36-39,

46,47

Bratkowska Ma³a (g), 38

Brusturanka (pot), 4,27,41,42

Brustury (m), 13,43

Busztu³ (g), 3,12,26,30,31,39,

44-46

Bystryk (pot), 19,20,27,31,42,

45

Bystrzyca Nadwórniañska (rz),

19,25,38,46

Bystrzyca So³otwiñska (rz),

19,23,46

Chomiak (g), 3,6

Cisa (rz), 40-42,48

Czarna Cisa (rz), 4,37

Czarna Po³onina, 4,32,36,37-39,

41,42,47

Czarny Wierch (g), 15

Czerjapen (g), 42

Darów (pot), 9,44

Delatyn (m), 39

Douha Polana, 10,16

Dragobrat (pol), 41

Durnia(g), 32,38,47

Gawor (g), 24

Gorgan (g), 26

Gorgan Ilemski (g), 45

Gorgan Wyszkowski (g), 3,14,15,

17,39

Graptowiec (pot), 31

Grofa (g), 9,10,12,16,45,46

Gropa(1568 m)(g), 4

Gropa(1769 m)(g), 37

Heczka (g), 15

Heczura (g), 23,24

Howerla (g), 6,39,42

Hordyjskie (pasmo górskie), 6

Huta (m), 19,46



(*)Nazwa schroniska PTT lub œciœlej miejsce u ujœcia potoku Ja³, ok. 2550 m

powy¿ej schroniska

Hyczora (g), 15

Ihrowiec (g), 46

Ihrowyszcze, 20,46

Jajko Ilemskie (g), 45

Jajko Perehiñskie (g), 45

Ja³a(*), 10,16,19,20

Janowiec (pot), 27

Jaremcze (m), 39

Jasinie (m), 39-41,48

Jaworowa Kiczera (g), 14,15

Jezioro Sinewir, 15

Kamionka (g), 15

Kancz (g), 16

Kaniusiaki (g), 9,10,46

Kierniczny (pot), 27

K³ywka (p,prze³), 27,31

Kocio³ Dragobracki, 42

Kocio³ Kraczunieski, 42

Kocio³ Woro¿eski, 42

Ko³omyja (m), 39

Koniec Gorganu (g), 19,46

Koretwina (g), 13,14,17,26

Koretwina (po³), 30

Kostrzyca (g), 6

Kostelec (pot), 10,16

Kruh³a (g), 20

Kruh³a M³aka (g), 14-17

Kruh³eczka (g), 24,25

Kurtiaska (g), 42

Kwasy (m), 41

Leœniowskie (pasmo górskie), 6

£omnica (rz), 9,19,20,26,29,45

£opuszna (pot), 20

Magura (g), 15

Ma³a Popadia (g), 12,16,44,45

Ma³a Sywula (g), 19,22,24

Ma³y Gorgan (g), 15

Maryszewska (po³), 6

Matachów (m), 46

Menczelik (g), 15

Mikuliczyn (m), 39

Mizuñka (pot), 4

Mokranka (rz), 4,12,44

Mo³oda (g), 3,16,45

Mo³oda (rz), 10

Nadwórna (m), 25

Negrowa (g), 19,23,24,46

Negrowa (pot), 19,20,46

Negrowiec (g), 3,26

Niemiecka Mokra (m), 12,13,17,

43

Niemiecka Polana, 12,13,17,26,

31,39

Okole (prze³), 4,37,38,39,41

Osenarka (po³), 42

Osmo³oda (m), 9,10,16,19,20,45

Owó³ (g), 26,46

Ozirna (g), 15

Pantyr (g), 34,37

Parenkie (g), 9,12,16,44-46

Pasieka, 20

Peredna (g), 16
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Perenys (prze³), 20

Pid Poharskym (o), 38

Pietros (1708 m)(g), 26

Pietros (2022 m)(g), 39,42

Pietros (pot), 9,10,20,45

P³ajek Apecki, 41

P³ajek BliŸnicki, 41

P³ajek H³asku³owy, 41

P³ajek Stajkowy, 41

P³ajska (pot), 30,31,33,35,39

P³yœce (po³), 9,10,16,45,46

Podczerna (pot), 31

Po³onina Bojaryñska, 24

Po³onina Bystra, 19,20,22,23,

45,46

Po³onina Gaworska, 24

Po³onina Korotkañska, 23

Po³onina Krasna, 4,26,42

Po³onina Stanimir, 19

Po³onina Taupisz, 20

Popadia (g), 3,7,9,11-14,16,

17,27,39,44-46

Pop Iwan (g), 6,39

Porohy (m), 4,5

Pre³uka (g), 13,26,31,44

Prze³êcz Legionów, 32,34,35,37,

46,47; (zob. te¿ Rogodze Wlk.)

Przys³up (g), 4

Rachów (m), 39,42

Rafaj³owa (m), 23,25,33,46

Rafaj³owiec (pot), 33,35

Reskal (g), 26,27,31,44

Rika (rz), 4

Rogodze Ma³e (prze³), 35

Rogodze Wlk. (prze³), 19,20,

30-32,34,37;(zob. te¿ Prze³.

Legionów)

Ruska (g), 38

Ruska Mokra (m), 13,43

Ruszczyna (po³), 10,19,20,24,

45,46; (zob. tez Po³. Bystra)

Sa³atruk (pot), 19,23,24

Seredna (g), 16

Sinewir (d. Touczka)(m), 15

So³otwinka (g), 15

Stanis³awów (m), 9,19,46

Steryszora (g), 36,38,47,48

Strunga (g), 16

Strymba (g), 3,4,16,17,26

Syniak (g), 3,6,38,47

Sywania (g), 3

Sywania Loliñska (g), 16

Sywula (g), 3,10,19,20,22,32,

45,46

Szandriaska (g), 42

Szczawki (g), 16

Œwidowiec (grupa górska), 4,

37,38,39-43

Tatarska (prze³), 4

Tatulska (g), 42,48

Tataruka (g), 4,37,47

Taupisz (g), 20,46

Taupiszyrka (g), 19,20,32,44,

46

Tempa (po³), 42

Terebla (rz), 4

Tereswa (rz), 41,42

Tersa (prze³), 15

Todiaska (g), 42

Toruñ (m), 14

Trajaska (g), 38,42

Turbac (Turbat)(pot), 4,41
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Unguriaska (g), 42

Ust'Czorna (Königsfeld)(m), 4,

13,26,33,34,42,43

Ust'P³ajskie (m), 30,31

Wielka Kieputa (g), 27,31

Wielki Proczkowy (pot), 27

Wierch Czarnej Riki (g), 16,17,

Worochta (m), 39

Woro¿esek (g), 42,48

Wysoka (g), 19,45,46

Wyszkowska Prze³êcz (Toruñska

Prze³êcz), 4,14,17,39

Wyszków (m), 14

Zadna (g), 16,17

Za³om (g), 15

Zhoni³ów (pot), 10,45

53



SPIS RYSUNKÓW, MAPEK I PANORAM

PANORAMKI NA WK£ADCE

str.

Okolice Popadii /mapka/ 8

P³yœce - widok w kierunku Kaniusiaków 9

Niemiecka Polana 13

Po³onina Ruszczyna i najwy¿sze szczyty Gorganów /mapka/ 18

Widok spod Taupisza (1444 m) na Sywulê (1836 m) 21

Widok z Po³oniny Taupisz (1458 m) w kierunku p³n.-wsch. 21

Sywula (1836 m) z prze³êczy Perenys 22

Sywula (1836 m) z Ma³ej Sywuli (1815 m) 23

Widok z Ruszczyny (1465 m) na Ma³¹ i Wielk¹ Sywulê 25

Widok z Busztu³u w kierunku zach. na masyw Negrowca (1712 m) 27

Widok spod Taupiszyrki (1503 m) w kierunku zach. 28

Widok z Sywuli w kierunku zach. 29

Widok z Prze³êczy Legionów na p³d. w kier. Po³oniny Czarnej 32

Widok z Prze³êczy Legionów na wsch. w kier. Doboszanki 33

Krzy¿ na Prze³êczy Legionów 35

Widok spod Ma³ej Bratkowskiej w kierunku Steryszory (1723 m) 36

Popadia z Niemieckiej Polany 48

Widok spod Kieputy w kierunku p³n. na otoczenie kot³a £omnicy

Widok z Popadii (1742 m) w kierunku pó³nocnym i zachodnim

Widok z Ruszczyny w kierunku wschodnim i po³udniowym

Widok z Sywuli (1836 m) w kierunku pó³nocnym i zachodnim



SPIS  TREŒCI

str.

Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

GORGANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mapy i przewodniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zaopatrzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PASMO POPADII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

P³yœce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wycieczka z P³yœca na Grofê . . . . . . . . . . . . . . 10

Popadia (1742 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

GRUPA SYWULI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

OTOCZENIE KOT£A £OMNICY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

PRZE£ÊCZ ROGODZE WIELKIE /LEGIONÓW/ . . . . . . . . . . . . 32

PO£ONINA CZARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Bratkowska Du¿a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

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

/Migawki z wyjazdu w 1988 r./ . . . . . . . . . . . . . . . 39

INDEKS NAZW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

SPIS RYSUNKÓW, MAPEK I PANORAM . . . . . . . . . . . . . . . 54



Universitas z.37/90 n. 1000







Widok z Popadii (1742 m) w kierunku pó³nocnym i wschodnim; N - Parenkie, NE - Kanusiak Wielki, E - kota 1581 m w grzbiecie Gorganu

na prawo od szczytu z wie¿¹, SE - grzbiet graniczny nad dolin¹ Bertanki

1 - Parenkie (1737 m), 2 - Grofa (1752 m), 3 - (bli¿ej) Koñ Grofecki, 4 - (dalej) koniec grzbietu Arszycy, 5 - Kaniusiaki, 6 - grzbiet

Matachowa kulminuj¹cy w Wysokiej (1805 m) i Ihrowcu (1807 m), 7 - Gorgan (1585 m)(z wie¿¹), 8 - Sywula (1836 m), 9 - Negrowa (1604 m)

i Bojaryn (1679 m), 10 - Pietros (1708 m), 11 - Koniec Gorganu (1611 m), 12 - grzbiet graniczny nad Ÿród³ami Bertanki, 13 - Ma³a

Kieputa (1634 m), 14 - Bert (1670 m).

Widok spod Kieputy w kierunku pó³nocnym na otoczenie kot³a £omnicy; NW - Zadna, N - Pietros, NE - kota 1564 m miêdzy 10 a 11

1 - Zadna (1554 m), 2 - Pasmo graniczne nad Ÿród³ami Œwicy i Terebli, 3 - Popadia (1742 m), 4 - Parenkie (1737 m), 5 - Koretwina

(1595 m), 6 - Pietros (1708 m), 7 - Kaniusiak Wielki (1647 m), 8 - Kaniusiak Ma³y (1624 m), 9 - Owó³ (1615 m), 10 - Ihrowyszcze.



Widok z Ruszczyny w kierunku wschodnim i po³udniowym; E - Bojaryn, SE - Douha, S - kulminacja w grzbiecie Taupiszyrki miêdzy 9 a 10

1 - Negrowa (1604 m), 2 - Bojaryn (1679 m), 3 - Gawor (1563 m), 4 - Maksymiec (1487 m), 5-8 - masyw Doboszanki: 5 - Kozi Gorgan

(1617 m) 6 - Poleñski (1694 m), 7 - Medwe¿yk (1737 m), 8 - Doboszanka (1754 m), 9 - Douha (1355 m), 10 - Kukul (1540 m), 11 -

P³oska (1355 m), 12 - Howerla (2058 m), 13 - Pietros (2028 m), 14-17 - Po³onina Czarna: 14 - Steryszora (1723 m), 15 - Bratkowska

(1792 m), 16 - Gropa (1769 m), 17 - Durnia (1709 m). D³ugi grzbiet przed Po³onin¹ Czarn¹ to Taupiszyrka (1503 m), 18 - Œwidowiec

(Po³onina Szasa).

Widok z Sywuli (1836 m) w kierunku pó³nocnym i zachodnim; W - Pietros, NW - Gorgan Ilemski w grzbiecie Arszycy, N - Roh

Na pierwszym planie grzbiet D³ugiego Gorganu, Z lewej Koniec Gorganu (1611 m), z prawej Gorgan (1585 m) (z wie¿¹)

1 - Busztu³ (1695 m), 2 - Strymba (1723 m), 3 - Pre³uka (1595 m), 4,4A,4B - grzbiet: Peredna, Seredna, Zadna, 5 - Negrowiec (1712 m),

6 - Owó³ (1613 m), 7 - Pietros (1708 m), 8 - Popadia (1742 m), 9 - Kancz (1583 m), 10 - Ma³a Popadia (1603 m), 11 - Parenkie (1737 m),

12 - Gorgan (1585 m), 13 - prze³êcz P³yœce, przed ni¹ 14 - Kaniusiak Wielki (1647 m), 15 - Grofa (1752 m), 16 - Masyw Mo³ody (1723 m),

przed nim 17 - Koñ Grofecki (1557 m) i 18 - Jajko Perehiñskie (1600 m), 19 - Jajko Ilemskie (1685 m), 20 - prze³êcz Mszana (1185 m),

21 - grzbiet Arszycy z Gorganem Ilemskim (1589 m) i Nerjedowem (1507 m), 22 - dolina £omnicy i Osmo³ody, 23 - Matachów, 24 - Ihrowiec

(1807 m), pod nim 25 - prze³êcz Borewka, 26 - Roh (1635 m).







Trzy strony w kolorzeTrzy strony w kolorze

Negrowa z pasma granicznego od południa (podejście od przeł. Perenys)

Sywula z podejścia na Taupisz



Widok z wierzchołka Taupisza w stronę masywu Doboszanki

Steryszora w Połoninie Czarnej od strony wschodniej



Steryszora w Połoninie Czarnej od strony zachodniej (z Małej Bratkowskiej)

Słupek graniczny na szczycie Pantyru



Ilustracje do artyku³uIlustracje do artyku³u

do str. 40: Wsiem turistskim gruppam
obiaziatielnaja registracija w kontrolno-
spasatielnym otriadie (Wszystkie grupy
turystyczne mają obowiązek zarejestro-
wania się w Oddziale Kontrolno-Ratow-
niczym)

do str. 40: Życzliwi „ruscy” pokazują jak trafić na kładkę przez Cisę



do str. 40: Świdowiec — przestrzeń zda się bezkresna, połoniny ciągnące się
jak okiem sięgnąć

do str. 41: Wspinamy się zatem mozolnie przez laski i przysiółki nad doliną Cisy



do str. 41: I oto przysiółek na grzbiecie

do str. 41: Dać się prowadzić płajom, to mądrość jakiej nabywa się
w Karpatach Wschodnich



do str. 42: Nie ma to jak skraj lasu

do str. 42: Nad chmurami wystają tylko dwa czarnohorskie olbrzymy
— Pietros i Howerla



dostr. 42: Dwa dni wędrówki j edną połoniną

do str. 43: I naraz — stop! Kosodrzewina. Na Bert z pół godziny drogi,
a tu ani kroku...



do str. 43: ... i radźże tu sobie kierowniku

do str. 44: Horyzont zamyka Popadia,
legendarna Popadia, cel wyprawy

Wincentego Pola, góra z której nie widać
żadnego ludzkiego osiedla



do str. 44: Wspinaczka po gorganie; lepsze to od kosodrzewiny...

do str. 45: Metrowy słupek graniczny z orłem po jednej stronie
i czechosłowackim lwem po drugiej



do str. 45: Zwarty mur kosówki w drodze na Małą Popadię rozwiał nadzieje na nocleg
(z wodą — przyp. red.)

do str. 45: Grofa (1752 m) — urządzony na szczycie kamienny wiatrochron



do str. 47: „Młodzieży polska, patrz na ten krzyż” — czytaliśmy nie bez wzruszenia



Na szczycie Sywuli

Na przełęczy Legionów



Przełęcz Legionów — miejsce biwakowe I kategorii

Gdy w puszczy karpackiej trzeci dzień leje, a temperatura spada do 5 stopni,
należy rozpalić porządne ognisko!



Uczestnicy wyjazduUczestnicy wyjazdu
I. Portrety oficjalnie dopuszczone

Mariusz Birski

Adam Kulewski



Piotr Kamiński

Anna Kamińska



Paweł Luboński

Juliusz Marszałek



Monika Nyczanka

Waldemar Staniewicz



MaciejWiśniewski

Józef Wróblewski



Kierownik dzieli dobra

Pieter ściboli znaczki na mapie

II. Uczestnicy w typowych pozach
i w trakcie ulubionych zajêæ



Julek namierza azymuty

Waldek puszcza dymek przy herbacie



Lupa patrzy z wyższością

A Zatorzanka jak to Zatorzanka...



Panie wybiorą właściwą drogę

No co? Ktoś mówi, że nie wygrałem?



Na Bliźnicy

Pod Tatulską

III. Jak tu piêknie...



Na Busztule
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