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BA£KANY PO RAZ DRUGI
W roku 1014 w górach Belasica, które leżą

na granicy Macedonii, Bułgarii i Grecji, rozegra-
ła się jedna z największych tragedii w dziejach
Europy. Bułgarski car Samuel bronił się w gór-
skim wąwozie przed wojskami cesarza Bizan-
cjum Bazylego II. Kiedy wojska bizantyjskie
znalazły obejście wąwozu od tyłu, sytuacja Buł-
garów stała się beznadziejna. Car Samuel uciekł
z pola bitwy, w ręce Bizantyjczyków wpadło 15
tysięcy bułgarskich wojów. Bazyli II zwany od-
tąd Bułgarobójcą, kazał ich oślepić i pozbawić
prawej ręki. Tylko co setnemu pozostawiono
prawe oko. Następnie odesłał armię ślepców do
Samuela. Według kronikarzy car Samuel, gdy
zobaczył ślepą armię, padł rażony apopleksją i
po dwóch dniach zmarł.

Zanim opowiem o pobycie w tych górach,
wspomnę o wyjeździe Szkolnego Koła Tury-
stycznego „Muńcuł” w góry Ukrainy. W wypra-
wie, do której doszło na początku lipca 2013r,
uczestniczyło 18 uczniów, Witek Wolny z sy-
nem, a także moja córka i syn. Wynajętym bu-
sem przejechaliśmy bardzo dziurawą drogą z
Ustrzyk Dolnych do Kołoczawy. Ta, położona
w dolinie Terebli, wioska jest z każdej strony
otoczona górami: Gorganami od północy i Poło-
niną Krasną od południowego wschodu. Widoki
na Piskonię, Darwajkę, Strimbę, czy też położo-
ny w Połoninie Krasnej Topas zachwycą każde-
go turystę. Większość z nich to Czesi, którzy
odczuwają nostalgię za swoimi kresami, ba po-
siadają w Kołoczawie karczmę, w której można
poczuć się jak za czasów wojaka Szwejka.

Z Darwajki (1501) podziwialiśmy wspania-
łe widoki i pasące się na jej stokach konie. Na-
stępnego dnia weszliśmy na Topas (1548), na
którym znajduje się wieża przekaźnikowa.
Wspaniale prezentuje się stamtąd grzbiet Połoni-
ny Krasnej, ciągnący się aż po dolinę Mokrianki.
Byliśmy nad położonym w Gorganach pięknym
Jeziorem Synewirskim. Dostęp do jeziora, nazy-
wanego przez niektórych ukraińskim Morskim
Okiem, jest odpłatny. Ostatniego dnia weszli-
śmy na przełęcz Prislop, oddzielającą Gorgany
(Strimba) od Połoniny Krasnej, po czym zdoby-
liśmy Syhlansky (1564), najwyższy szczyt tego
drugiego pasma. Połonina Krasna  została  ze-

szpecona przez gazociąg, który położono wzdłuż głównego grzbietu. Wprawdzie czas zdołał zabli-
źnić rany, jednak obecnie trwa wymiana niektórych rur. Żal związany z tym wszystkim rekompenso-
wała dzikość – mimo wszystko – krajobrazu, potęgowana widokami szalejącej na południu burzy.
Witek Wolny z Pawłem zdobyli tego dnia Strimbę (1719), zadając kłam opowieściom uczniów, że to
za trudno i za daleko.

Wspomnę miejscowych, którzy przywitali nas przed karczmą grą na trombicie, a później wesoło
śpiewali miejscowe pieśni, przygrywając na różnych instrumentach. W okolicach Kołoczawy graso-
wał ostatni rozbójnik Karpat Mykoła Szuhaj, zabity w 1921 r. przez czeską żandarmerię.

Po trzydniowym odpoczynku w Poznaniu, pojechaliśmy całą rodziną do Rybnika, a stamtąd do
Kiskunmajsy, leżącej na Węgrzech, niedaleko granicy z Serbią. Znaleźliśmy kamping prowadzony
przez Holendrów, blisko basenów termalnych. Za cztery osoby zapłaciliśmy cenę specjalną… 8 euro.
Kolejną noc spędziliśmy na kampingu w Serbii, koło miejscowości Vranje. Dopiero w Macedonii
poczuliśmy, że jesteśmy na południu Europy – zrobiło się ciepło, krajobraz zmienił się na śródziem-
nomorski. Zjechaliśmy z autostrady i po dotarciu do miasta Strumica skręciliśmy na wschód, w kie-
runku Bułgarii. Na południu zobaczyliśmy wysoki wał gór Belasica. Zanim opuściliśmy Macedonię
obejrzeliśmy 39 metrowy wodospad Smolarski, położony 5 km od trójstyku granic: Macedonii, Buł-
garii i Grecji.

Znaleźliśmy nocleg w górach, powyżej maleńkiej wioski Kamena, kilkanaście kilometrów od
miasta Petricz. Spaliśmy w bungalowach, pamiętających czasy Żiwkowa. Było tam cicho i tanio.
Teren wokół jest zadrzewiony, nie ma bezpośrednich widoków na Belasicę. W odległości pół godziny
marszu pod górę znajduje się wspaniały, pięćdziesięciometrowy wodospad Kamenski. W Belasicy
dominują lasy liściaste, las dochodzi do wysokości 1800 m.

Wyruszyliśmy z wysokości około 600 m. Droga dłużyła nam się. Ucieszyliśmy się z zaproszenia
drwali, którzy starym Ziłem z czerwoną gwiazdą podwieźli nas około 8 km. Następnie stromo przez
las podeszliśmy w kierunku grzbietu i po niespełna godzinie wyszliśmy na otwarty teren. Naszym
oczom ukazała się ukwiecona łąka, a dalej widniał w całej krasie Radomir (2031). Dla takich  wido-
ków warto chodzić po górach!! Na szczyt poszliśmy grzbietem, stromo do góry, choć z oddali wyda-
wało się, że należy okrążyć go północnym płajem. Najwyższy wierzchołek Belasicy leży na granicy
Bułgarii i Grecji, po grecku nazywa się Kalabaka. Widoki były pełne ekspresji, pobliskie szczyty co
chwilę zakrywały chmury, które trzymały się tylko grzbietu Belasicy i widocznego po stronie greckiej
dużego, sztucznego jeziora Kerkini. Bezleśny grzbiet Belasicy kończy się na wschodzie wybitnym
wierzchołkiem Kongura (1951), natomiast na zachodzie widać było szereg szczytów, które ciągną się
aż do Macedonii. Weszliśmy na dwa kamieniste wierzchołki, z ładnym widokiem na Grecję, położo-
ne kilometr na wschód od Radomira. Aby wrócić do obozu należało przejść jedynie… 17 km.

Podczas pobytu w Bułgarii zwiedziliśmy okolice wsi Rupite, gdzie żyła do 1996 r. prorokini
Wanga, czczona przez prawosławnych. Nad wsią góruje skalisty szczyt Kożuch (281 m.), który jest
nieczynnym wulkanem. O niezbyt odległej przeszłości geologicznej świadczą gorące źródła, z
których wytryskuje woda o temperaturze 75 stopni. Miejscowi kąpali się w naturalnych zbiornikach,
w których zbiera się zabarwiona na czerwono woda. Zwiedziliśmy Rożenski Monastyr i najmniejsze
miasto w Bułgarii – Melnik, wokół którego wznoszą się piaskowe góry o fantazyjnych kształtach.

Pojechaliśmy do Grecji na Riwierę Olimpijską. Spaliśmy w domku na kampingu w Plaka Lito-
choro. Cena domku była prawie identyczna jak cena za pobyt we własnym namiocie, za to benzyna w
Grecji jest bardzo droga!! Z kempingu widać Olimp, niestety przez pierwsze dwa dni szczyt był za-
snuty chmurami, a w nocy Zeus spowodował burzę.

Zarezerwowaliśmy nocleg w schronisku A (Spilios Agapitós). Podjechaliśmy samochodem znad
morza do miasta Litochoro, położonego około 200 - 300 metrów wyżej. Wraz z synem ruszyłem w
stronę szczytu. Nasze plecaki nie były najlżejsze, zabraliśmy oprócz żywności także śpiwory. Przez
pierwsze trzy godziny szliśmy przez wspaniały wąwóz Enipévs (zwany też Mavrólongos). Szlak na
zmianę wznosi się wysoko ponad dno wąwozu, obniża się i potem znowu idzie gwałtownie w górę.
Dopiero na koniec trasa prowadzi dnem doliny przez fantazyjne mostki  wzdłuż rzeki, która z ogrom-
nym hukiem płynie w dół. Rzeka pełna wodospadów i głębin zapraszała do kąpieli, z czego skwapli-
wie skorzystaliśmy.

Zobaczyliśmy białą kaplicę, idealnie wkomponowaną w skaliste otoczenie. Obok znajduje się
źródełko – do tego miejsca przybywali pielgrzymi. Potem zobaczyliśmy klasztor św. Dionizego
(Agiou Dionisiou), który akurat był w remoncie. Do klasztoru prowadzi droga asfaltowa, wytyczona
poza wąwozem. Idąc dalej wzdłuż rzeki przez las doszliśmy po godzinie do Priónii (1100 m). Można
tam dojechać drogą szutrową. Większość turystów tak czyni i dopiero z Priónii podążają na Olimp,
niekiedy w ciągu jednego dnia wchodzą na szczyt i wracają na parking.

Teren powyżej Priónii był pozbawiony wody. Gdy dotarliśmy pod wieczór do schroniska A (2100
m.), zrobiła się idealna pogoda, zobaczyliśmy skały wokół samego szczytu. Oglądaliśmy wspaniały
wschód księżyca, a rano wschód słońca, które wyszło zza widocznego ze schroniska morza. Spaliśmy
w sali wieloosobowej za 14 Euro za osobę. Gdy obudziliśmy się o szóstej było jeszcze ciemno. Wy-
szliśmy przed siódmą, szybko minęliśmy ostatnie drzewa i mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki.
Weszliśmy na szczyt Skála (2866), z którego zobaczyliśmy siedlisko Zeusa – szczyt Mitikas. Zsze-
dłem kilkanaście metrów żlebem Kaki Skála (schody nieszczęścia) w dół, następnie trawersowałem
górę Skála i znalazłem się u podstawy wierzchołka Olimpu. Idąc bardzo stromo pod górę w skalistym
terenie wszedłem na szczyt (2918). Robiłem to co zwykle czynią szczęśliwi zdobywcy: pamiątkowe
zdjęcia, wpisałem się do księgi i podziwiałem wspaniałe widoki.

 Wracaliśmy tą samą drogą przez Skálę, a potem weszliśmy na szczyt Skolió (2912), z którego
podziwialiśmy oryginalny widok na Mitikas. Wracając okrężną drogą widzieliśmy pasące się olimpij-
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TO BY£O
4 17.12 Wigilia kołowa odbyła się w naszym
dawnym miejscu spotkań  czyli siedzibie KW.
4 21-22.12 na Bacowanie Przedświąteczne,
które odbyło się w szałasie na Hali Cudzichowej
przybyło 15 osób: Żaby (Marta, Waldek i Aga-
ta), Gintery (Jola, Jacek i Ola), Jelon, Juzia,  Cie-
szynka, Nowy, Nowszy, Staszek W., Metzger,
Makak i Mroku.

TO BÊDZIE
v Blachowanie kursu 2012/2013 odbędzie
się 22-23.02.2014 r. w schronisku PTTK na
Turbaczu – czyli zgodnie z rozszerzonym pro-
gramem kursu po raz pierwszy na nowym tere-
nie uprawnień. Chęć uczestnictwa najlepiej
zgłaszać na kołowym forum internetowym.

skie kozice, schodziliśmy łagodnym żlebem pełnym śniegu. Ze schroniska zabraliśmy plecak i szli-
śmy drogą przez Prionii i Wąwóz Enipévs. Syn lepiej znosił trudy końcowego przejścia w upale przez
piękny teren, ja marzyłem już o kąpieli w morzu i... konsumpcji soczystego arbuza.

W pobliżu Olimpu zwiedziliśmy Dion, gdzie znajdują się ruiny z czasów macedońsko-greckich i
rzymskich. Aleksander Wielki przed wyruszeniem na wyprawę przeciwko Persji, składał tam krwawe
ofiary z byków.

Z Grecji przejechaliśmy do macedońskiej Bitoli, w pobliżu której zwiedziliśmy ruiny miejscowo-
ści zwanej przez Greków Heracleą, przez Rzymian – Lyncestis. Z Bitoli podążyliśmy na zachód w
kierunku Ochrydu. Na południu wspaniale prezentowały się Góry Baba (Pelister 2601). Minęliśmy

miasto Ochryd i pojechaliśmy krętą drogą
na południe, pomiędzy Górami Galičica i
Jeziorem Ochryd. Zwiedziliśmy klasztor
Sveti Naum, który do 1925 r. należał do
Albanii, lecz król Zogu sprzedał go ówcze-
snej Jugosławii. Dzisiaj klasztor, położony
w niezwykle malowniczej scenerii, którą
tworzą wysokie góry i ogromne jezioro,
jest jednym z turystycznych symboli Ma-
cedonii.

Błyskawicznie przekroczyliśmy grani-
cę z uprzejmym „wopistą” i znaleźliśmy
się w Albanii. Odtąd droga była kiepska,
bez jakichkolwiek oznakowań, za to poja-
wiły się symbole tego kraju – bunkry Ho-
dży. Przejechaliśmy przez miasto Pogra-
dec i kilkanaście kilometrów dalej zatrzy-
maliśmy się w hotelu w miejscowości Hu-
denisht. Za dwa bardzo ładne pokoje za-
płaciliśmy 30 Euro. W pobliżu hotelu jest
kamping, na którym stało kilka wozów tu-
rystów z Europy Zachodniej. Hudenisht
leży nad Jeziorem Ochrydzkim. Widać
stamtąd macedoński brzeg jeziora i wspa-
niałe połoniny gór Galičica (2255). Bezpo-
średnio za Hudenisht wystają góry Malesia
e Mokres (1522 m.). Jezioro Ochrydzkie,
podobnie jak sąsiednie Jezioro Prespa, na-
leży do najstarszych jezior na Ziemi. Jest
ciepłe, czyste i głębokie (287 m.). To taki
europejski Bajkał.

W Hudenisht znajduje się meczet.
Podczas spacerów po tej miejscowości zo-
baczyliśmy nieco z albańskiej egzotyki, po-
nadto należało uważać na kilku, kilkuna-
stoletnich chłopców, którzy w natarczywy
sposób domagali się podarunków i pienię-
dzy. Poza tym Albańczycy byli bardzo
życzliwi i ciekawi nas i świata. Podczas ja-
zdy wzdłuż jeziora stało wielu kupców,
którzy machali rybami i żądali, aby je ku-
pić. Na północy, w pobliżu granicy z Ma-
cedonią, droga jest wyremontowana, speł-

nia normy drogi europejskiej.
Wracaliśmy przez zachodnią Macedonię, we wszystkich miejscowościach widać było meczety,

niekiedy albańskie flagi. Teren to niespokojny, w 2001 r. doszło tam do starć etnicznych pomiędzy
Albańczykami i Macedończykami. Albańczycy otrzymali autonomię i teraz jest spokojniej. Wszędzie
widać wspaniałe góry. Koło Tetova podziwialiśmy góry Sar Planina ze szczytem Titov Vrh (2748).

Bałkany kuszą różnorodnością, bogactwem etnicznym, folklorem i przede wszystkim wspaniały-
mi krajobrazami, w większości górskimi. Jest tam stosunkowo tanio, mimo kosmicznych cen greckiej
benzyny. Moja rodzina zrealizowała swoje wieloletnie marzenie – zobaczyliśmy wiele osiołków,
przekonaliśmy się, że nie tylko my nimi jesteśmy.

Piotr Piwczyk - Alojz

JURA - DLA KA¯DEGO COŒ PIÊKNEGO
W tym roku skorzystałam tylko z jednego dnia długiego weekendu – dokładnie 11. listopada.

Stałą ekipą znajomych (znaną już części Koleżeństwa Kołowego) w składzie: Adam „Żółw”, Magda
„Hajdi” i Łukasz oraz autorka tej relacji, wybraliśmy się na Jurę. Wybór padł na uroczy Ryczów,
nieopodal Podzamcza (gm. Ogrodzieniec).

Wycieczkę rozpoczęliśmy od Wielkiego Grochowca, w celu weryfikacji potencjalnego miejsca
wspinaczkowego na przyszły sezon. Ze szczytu ostańca rozpościera się piękna panorama (widać
m.in. zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, zamek w Smoleniu i Straszykowe Skały na tle Ruskich

Na grzbiecie Belasicy

Mitikas i Stefani

Koloczawa Gór). Następnie zdecydowaliśmy się podejść do
widocznej najbliżej grupy skałek „Cisownik”,
po czym wróciliśmy do samochodu zaparkowa-
nego u podnóży Grochowca. Przejechaliśmy
Ryczów z zachodu na wschód, mijając ruiny
strażnicy królewskiej i zatrzymaliśmy się przy
drodze do Złożeńca. Naszym celem było tym ra-
zem odnalezienie skałek na Dupnicy i schroni-
ska uznanego za geostanowisko*. Sprawa nie
była taka łatwa ze względu na postępującą na
Jurze sukcesję roślin. Na szczęście niezawodny
nawigator Żółw wsparł nas GPSem i wśród
drzew udało się namierzyć ciekawe formy skal-
ne.

Ostatni postój zrobiliśmy za kapliczką przy
drodze ze Złożeńca do Kwaśniowa i żółtym szla-
kiem udaliśmy się w stronę Straszykowych
(Straszakowych) Skał. Wśród tej grupy ostań-
ców można by spędzić cały dzień! Tutaj podzi-
wialiśmy widoki na Ryczów i Grochowiec oraz
dalej na północ, za ruiny zamku Ogrodzieniec.
Przecisnęliśmy się też przez wąski otwór nie-
wielkiej jaskini „przeszywającej na wylot” jeden
z ostańców. Na koniec przyjrzeliśmy się przygo-
towanym drogom wspinaczkowym i udaliśmy
się w stronę Wąwozu Ruska, by  jeszcze przed
zachodem dotrzeć do wejścia Jaskini w Stra-
szykowej Górze. To jedna z najdłuższych jaskiń
w okolicy (150 m), jednocześnie łatwo dostęp-
na. Horyzontalne rozwinięcie pozwala na zwie-
dzenie bez specjalistycznego sprzętu, choć
pierwsze kilka metrów za pierwszą komnatą
wymaga czołgania. Dalej prowadzi wąski, kręty
korytarz, w którym spotkaliśmy kilka nietope-
rzy. Na ścianach i w bocznych krótkich, ślepych
korytarzach można podziwiać szatę naciekową.
Po dojściu do ciekawie zakończonego korytarza
w formie półkolistych niszy w stropie, zawrócili-
śmy do wyjścia.

Pod szarzejącym po zachodzie słońca nie-
bem, udaliśmy się dalej dnem Wąwozu Ruska
do żółtego szlaku, mijając jeszcze po drodze kil-
ka ciekawych form skalnych.

W ten dzień udało nam się zaczerpnąć całe-
go bogactwa Jury: od podziwiania pięknego kra-
jobrazu, przez zachwycanie się niesamowitymi
formami skałek, po penetrację wnętrza jaskiń i
spotkanie z uroczymi ich mieszkańcami.

Magda Goryl
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