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NAJCIEKAWSZE W ¯YCIU
ZLECENIE PRZEWODNICKIE

Dla mnie ta niezwykła przygoda zaczęła się
od tego, że zadzwonił do mnie Filip Ostrowski,
pilnie poszukując przewodnika na pieszą trasę
po Beskidzie Małym i Żywieckim.

Ale cała poważna historia zaczęła się ponad
70 lat temu w kwietniu 1944, kiedy dwaj młodzi
słowaccy Żydzi – Rudolf Vrba i Alfred Wetzler
uciekli z obozu śmierci w Birkenau i przedostali
się do Skalitego na Słowację. Ich trasa ucieczki
wiodła przez Beskidy, trwała około 3 tygodni, na
trasie dwukrotnie wspomogli ich miejscowi Po-
lacy. W Żylinie, w siedzibie tamtejszej gminy
żydowskiej szczegółowo opisali organizację
obozu śmierci, w formie raportu, który trafił do
Stanów Zjednoczonych. Jednak alianci nie
uczynili nic aby przeciwdziałać eksterminacji
węgierskich Żydów, która właśnie się rozpoczy-
nała. Obaj uciekinierzy przeżyli wojnę, napisali
o swoich przeżyciach książki.

Kilka lat temu znany słowacki dysydent Fe-
dor Gal rozmawiał z Zuzanną – córką Rudolfa
Vrby, obecnie już nieżyjącą. W czasie rozmowy
powiedziała mu, że dla uczczenia ucieczki jej
Ojca nie chciałaby stawiać pomników, ale
chciałby bardzo, aby młodzi ludzie szli trasą
ucieczki z Oświęcimia w formie swego rodzaju
„pielgrzymki”. No to Fedor Gal postanowił taki
„marsz” zorganizować. Stroną organizacyjną
zajął się Radek Hejred – koordynator projektu
„Światło Pamięci” z Pragi. Ma w tego typu im-
prezach pewne doświadczenie, gdyż co roku
organizuje „Marsz żywych” z Pragi. W kwietniu
wydana została broszura, były ogłoszenia w wie-
lu mediach na terenie Czech i Słowacji.

Trafili też do Filipa, właściciela firmy zajmu-
jącej się kursami języka słowackiego, który zajął
się koordynacją całości od strony polskiej, no a
Filip trafił do mnie.

Ostatecznie do przejścia trasy zgłosiło się
około 40 osób, mniej więcej po połowie Cze-
chów i Słowaków, w różnym wieku, dosłownie
od 17 do 70 lat. Część z nich miała związane z
Holocaustem osobiste przeżycia i wspomnienia,
gdyż w obozie Auschwitz zginęła ich rodzina,
część chciała po prostu dać wyraz swojemu pro-

testowi przeciwko odradzaniu się faszyzmu (niestety na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy „županem”
czyli wojewodą jest faszysta, który się wcale ze swoimi poglądami nie kryje).

Na trasie był z nami pan poseł opozycyjnej partii, kilkoro znanych jeszcze z lat 60 dysydentów,
znany profesor psychiatrii, artyści, kilkoro dziennikarzy i trochę „zwykłych” ludzi, taka „zbieranina”
z całych Czech i Słowacji. Był też jeden Amerykanin, którego dziadkowie przeżyli Auschwitz oraz
jeden Ukrainiec mieszkający w Izraelu. Wszyscy kierowali się jedną ideą, a jednocześnie nie bali się
trudów kilkudniowego marszu. Osób już wcześniej chodzących po górach było w tej grupie około 10,
dla reszty było to pierwsze tego typu doświadczenie.

Na prośbę Filipa przygotowałam dla uczestników spis rzeczy do zabrania oraz dokładny opis
trasy. No to teraz wypada opisać jak to wszystko wyglądało z mojego punktu widzenia.

Środa 13 sierpnia dzień „zerowy”:
Umówiłam się z Filipem około godziny 19 przed główną bramą obozu Auschwitz, kiedy to cała

grupa powinna być już po zwiedzaniu i iść na posiłek. Dojechałam nieco wcześniej, około 18, grupa
była jeszcze na terenie obozu, więc Filip wyszedł po mnie i podeszłam do nich. Znalazłam się w
obozie Auschwitz trzeci raz w życiu i zawsze robi to na mnie trudne do opisania wrażenie - smutku,
złości, przerażenia.

Dostępne są nowe multimedialne części ekspozycji. Kiedy widzi się rodzinne zdjęcia ludzi,
którzy w tym miejscu zginęli trudno jest powstrzymać łzy. Wrażenie robią też gigantyczne „księgi
pamięci” – spis imion i nazwisk, wszystkich absolutnie wszystkich, którzy zginęli w czasie Holokau-
stu. Ich imiona i nazwiska starają się odtworzyć historycy z Yad Vashem. Idea jest taka – skoro nie
ma nawet ich prochów, niech nie zapomniane pozostaną chociaż ich imiona. Otwarłam na chybił
trafił jedną z ksiąg – napotkałam na imiona i nazwiska osób z Grecji, z Kerczu na Krymie, z Odessy.

Skończyliśmy zwiedzanie obozu i poszliśmy na obiad. Przy okazji zapytałam Filipa, czy na trasie
nie będzie problemów z posiłkami, gdyż część naszych uczestników nie je wieprzowiny. Ale podobno
wszystkie miejsca noclegu zostały powiadomione i zawsze będą do wyboru posiłki mięsne i wegeta-
riańskie.

Po obiedzie mieliśmy zapewnione noclegi w budynku wejściowym na teren obozu (jak się okaza-
ło, na piętrze są pokoje noclegowe i jeden prysznic). Bałam się zasypiać w takim miejscu, ale na
szczęście sny miałam spokojne.

Czwartek 14 sierpnia dzień pierwszy:
Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania obozu Birkenau, dokąd z Oświęcimia doszliśmy pieszo.

Oprowadzał nas przewodnik w języku czeskim. Otwarty teren obozu zawsze robi na mnie upiorne
wrażenie. W dawnej obozowej łaźni są eksponowane znalezione w bagażach fotografie zabitych tu
Żydów z Będzina – śluby, rodzinne spotkania, wycieczki, wesołe dzieci. To robi na mnie większe
wrażenie niż porośnięte trawą ruiny krematorium, gdyż widać konkretnych ludzi, którzy byli tutaj
zwiezieni w upokarzających warunkach i zginęli w komorach gazowych.

Wszyscy byli bardzo przygnębieni, ale tym ważniejszy był dla nas ten nasz marsz. Jak powiedział
jeden z uczestników – „poszedłem, bo ludzie zapominają do czego prowadzi rasizm i ksenofobia”.

Zwiedzanie zakończyliśmy około godziny 11 i teraz zaczęła się moja rola. Wybrałam na początek,
aż do Jawiszowic trasę szlakiem niebieskim. Jest to trasa oświęcimskiego „Marszu Śmierci” czyli
pieszej ewakuacji więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. O tyle również ważna, że ojciec
Fedora Gala zginął w czasie takiego ewakuacyjnego marszu na terenie Niemiec i nigdy nie zobaczył
swojego syna. Fedor urodził się w Terezinie.

Niestety w terenie okazało się, że szlak turystyczny praktycznie nie istnieje, na kilkukilometrowej
trasie spotkaliśmy zaledwie trzy znaki. Mimo wszystko dałam radę przeprowadzić wszystkich usta-
loną drogą. Trasa prowadziła niestety głównie asfaltem, z wyjątkiem dość urokliwego odcinka po-
między stawami na samym początku. Był też pewien drobny problem, idąc szlakiem napotkaliśmy na
całkiem sporą rzeczkę bez mostu, pozostały po nim tylko poręcze. Na szczęście obejście do najbliż-
szego istniejącego mostku wymagało nadłożenia drogi tylko o jakieś 300 m.

Ruchliwą szosą przeszliśmy przez Brzeszcze do Jawiszowic i dalej już bez znaków drogą do
Wilamowic, gdzie na Rynku zatrzymaliśmy się na obiad. Przydała się moja znajomość słowackiego,
gdyż tłumaczyłam co jest do zjedzenia i co zawiera. Wszystkim bardzo smakował barszcz i pierogi z
kapustą.

Kolejną za Wilamowicami wioską były Pisarzowice, w których pewna kobieta udzieliła pomocy
uciekinierom z Oświęcimia. Oczywiście sama wioska zmieniła się nie do poznania, a dom, w którym
zatrzymali się uciekinierzy z pewnością już nie istnieje. Przy drodze stoją bogate wille, wokół nich
zadbane ogródki, są też liczne sklepy ogrodnicze. Zatrzymaliśmy się na jakimś parkingu i Radek
przeczytał z książki odpowiedni fragment mówiący o tym co stało się w Pisarzowicach 70 lat temu.

Te „czytania” stały się stałym elementem codziennej wędrówki.
Potem z trudem podnieśliśmy się z krawężników i poszli dalej, jeszcze ostatnich w tym dniu 7

kilometrów. Noclegi mieliśmy zarezerwowane w Kozach w noclegowni przy tamtejszym klubie spo-
rtowym „Orzeł”. Łóżka w wieloosobowych pokojach były wygodne, było też dostępnych kilka pry-
szniców z ciepłą wodą. Podano nam na kolację bardzo smaczne „typowo polskie” jedzenie, czyli
schabowy, a dla wegetarian – opiekany kalafior.

Niestety po 35-kilometrowym marszu w 90% asfaltem tak bolały mnie nogi, że dobrą godzinę nie
mogłam zasnąć z bólu.

Piątek 15 sierpnia dzień drugi:
Tego dnia od rana musiałam tłumaczyć Czechom i Słowakom dlaczego u nas jest „štátny svia-

tok” i wszystkie sklepy zamknięte, więc z dumą mówiłam, że jest to między innymi na pamiątkę dnia
kiedy Polacy pod Warszawą pokonali bolszewików. Sporo osób było zainteresowanych historią, więc
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pewnie to jeszcze doczytają, ale część nie wiedziała nawet, że była wojna polsko-bolszewicka.
Czekało nas wreszcie podejście w góry, na Magurkę, ale po drodze musieliśmy obowiązkowo

wstąpić na Hrobaczą Łąkę, gdyż jest to miejsce opisane w książce. Tam bohaterowie mieli spotkanie
z niemieckim patrolem, na szczęście udało im się uciec.

Podejście z Kóz na przełęcz U Panienki jest strome, w połowie drogi zrobiliśmy dłuższy odpoczy-
nek i nasi dziennikarze przepytywali wszystkich do mikrofonu „dlaczego wybrał się pan / pani na ten
marsz”. Kolejny dłuższy wypoczynek i pamiątkowe zdjęcie było na szczycie Hrobaczej Łąki, gdzie
Radek znowu odczytał odpowiedni fragment z książki. Potem powróciliśmy na przełęcz, podeszli-
śmy na Gaiki i znowu zeszliśmy na Przegibek. Tam w restauracji czekał Filip, który dojechał na
Przegibek samochodem.

Nie napisałam jeszcze, że mieliśmy do dyspozycji trzy samochody, więc na szczęście udało się
wozić z noclegu na nocleg większość bagażu. Byli jednak dwaj zapaleńcy, którzy wszystko nosili ze
sobą i codziennie spali pod płachtą. Kierowcy w samochodach zmieniali się tak, aby każdy mógł
pokonać chociaż fragment marszu. Kiedy ktoś czuł się gorzej też był podwożony. Ale grupa około 20
osób, w tym i ja przeszła wszystko od początku do końca pieszo.

Na Przegibku zjedliśmy szybki obiad i rozpoczęliśmy podejście na Magurkę. Od mojego ostatnie-
go pobytu dużo się tam zmieniło, między innymi wybudowano paskudną drogę dla narciarzy. Pod-
chodziliśmy jednak starym szlakiem.

Do schroniska dotarliśmy dość wcześnie, każdy zamówił coś do jedzenia, dużym powodzeniem
cieszyły się buchty z jagodami. Przetłumaczyłam też co to są „flaczki”. Czechom bardzo smakowało
piwo tyskie i żywieckie, a miałam przed wyjazdem takie obawy, że na poważnym memoriale nie
będzie wolno pić piwa.

Schronisko ostatnio się rozbudowało i ma nowe pokoje w suterenie, gdzie nas ulokowano. Miał
miejsce jeszcze mały incydent z pralką, do której wszyscy powrzucali skarpetki, a ona się zacięła i
potem jedna z dziewczyn musiała wszystkie skarpetki ręcznie płukać i wykręcać.

Sobota 16 sierpnia dzień trzeci:
To był najdłuższy dzień wędrówki. Ze schroniska na Magurce poszliśmy na Czupel, dalej kombi-

nacją szlaków do Łodygowic, gdzie przed drewnianym kościółkiem umówiliśmy się z transportem
samochodowym na zmianę butów.

Marsz asfaltem w ciężkich górskich butach w pierwszym dniu dał się wszystkim mocno we zna-
ki, aby tego uniknąć na asfalcie zmienialiśmy obuwie na lekkie.

Potem było około 7 km asfaltem aż do Żywca, w tym 2 km od Pietrzykowic do ronda z odgałęzie-
niem na Zwardoń po bardzo nieprzyjemnej i ruchliwej drodze. Z Żywca znowu do góry żółtym szla-
kiem na Grojec i potem od Wieprza ostatnich 8 km szosą, ale już całkowicie bocznymi drogami.

Mieliśmy trochę przygód – najpierw w Łodygowicach zgubił się jeden samochód, ale dość szyb-
ko się znalazł. Potem na trasie do Żywca coś (tzn. mucha) wpadło mi do oka i trzeba było przeprowa-
dzić operację usunięcia mi muchy z oka, co z wprawą uczynił pan poseł, czyli Jano. Przed samym
Żywcem na stacji Shell spoczęliśmy na krawężnikach i napiliśmy się kawy. W Żywcu nie omieszka-
łam pokazać wszystkim parku i renesansowego zamku. Przed Grojcem mieliśmy drobny incydent bo
nie chciano nas przepuścić przez jedyny mostek na Koszarawie, gdyż w amfiteatrze odbywało się
„Święto Kwaśnicy”. Pomogła interwencja u organizatora. Na Grojec podejście było bardzo strome, a
zejście jeszcze bardziej, niemniej wszyscy dali radę. Kiedy tłumaczyłam, że szlak żółty schodzi do
„pivovara”, ale my pójdziemy inaczej część uczestników chciała się zbuntować . Za to w Wieprzu
wstąpiliśmy do knajpy, gdzie naprani miejscowi zaczęli przyjaciołom z Czech i Słowacji stawiać
piwo. Pod koniec trasy dostawaliśmy głupawki i zadawaliśmy innym „zdania nie do powtórzenia”
każdy w swoim języku. „Chrząszcz brzmi w trzcinie” nikt z wyjątkiem Polaków nie potrafił po-
wtórzyć. Potem śpiewaliśmy piosenki z dobranocek polskich i czeskich.

Przed końcem trasy, już w Cięcinie odbyło się jeszcze „codzienne czytanie” odpowiedniego frag-
mentu książki i wreszcie około 20 dotarliśmy na smaczną kolację i nocleg do Węgierskiej Górki, do
ośrodka „Wrzos”. Niestety okazało się, że w domkach gdzie śpimy nie ma wody i na wszystkich jest
tylko jeden prysznic. Nie wiem jak sobie wszyscy z tym poradzili, ale jak ja tam przyszłam, to akurat
prysznic był wolny, nikt też nie dobijał mi się do drzwi.

Znowu męczyłam się z godzinę zanim zasnęłam tak bardzo bolały mnie nogi.
Niedziela 17 sierpnia dzień czwarty:

Tego dnia w planie było tylko podejście przez Prusów na Halę Boraczą, a więc trasa krótka.
Zaproponowałam po drodze zwiedzenie schronu bojowego „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce,

na co wszyscy z ochotą przystali.
Rano najpierw poszliśmy w kilka osób do kościoła w Cięcinie. Potem „kościelni” wrócili i wszy-

scy razem wyruszyliśmy na trasę. Około 10 dojechała na jeden dzień moja koleżanka Magda i dołą-
czyła do grupy. Pod schronem „Wędrowiec” okazało się, że za przewodnika trzeba by zapłacić 40 zł,
a nie było funduszy, więc tylko Filip przetłumaczył objaśnienie z tablicy na język słowacki. Przy
podejściu na Prusów zaczęły się dyskusje na różne tematy historyczne. Miło jest porozmawiać z
ludźmi z innego kraju, którzy mają podobne spojrzenie na historię (chociaż przecież ze Słowakami
byliśmy nieraz po dwóch stronach frontu).

Wcześnie dotarliśmy do schroniska. Kilka osób z Jano na czele poszło jeszcze na Boraczy Wierch
zobaczyć Tatry, ale podobno nie było ich widać. Za to był wspaniały widok na zachód, w tym na Łysą
Horę, więc pokazywałam Czechom, że to już widać Czechy.

Magda zabrała się na dół z Radkiem, który odwoził dwie osoby na stację w Czadcy, bo kolejnego
dnia musieli być już w pracy w Pradze.

Po pysznej kolacji było jeszcze ognisko. Siedzieliśmy przy ogniu pod rozgwieżdżonym niebem i
gadali, gadali bez końca. Rozmawialiśmy głównie o polityce – o Polsce, Słowacji, Czechach, Ukrai-
nie, Rosji, ale jakoś nikt się z nikim nie pokłócił.

W schronisku pierwszy raz wyspałam się naprawdę dobrze.

Poniedziałek 18 sierpnia dzień piąty:
To znowu był długi dzień, ale pogoda po

prostu jak marzenie – chłodno i doskonała wi-
doczność. Już przy zejściu z Hali Boraczej do
Rajczy widać było Małą Fatrę. Tego dnia prawie
cały czas nas filmowano.

W Rajczy zrobiliśmy sobie godzinę przerwy
na zakupy czy jedzenie, a potem asfaltem wyru-
szyliśmy do Soli. Tym razem droga wcale się nie
dłużyła i w sumie do „słonych źródeł” w Soli
dotarliśmy przed samochodami, które wiozły na-
sze buty.

Zaczęło się podejście na Rachowiec – ostat-
nie na trasie. Miał miejsce drobny chociaż nie-
bezpieczny incydent – jedna z dziewczyn zadła-
wiła się orzeszkiem, zaczęła bardzo mocno ka-
szleć. Na szczęście na miejscu był lekarz (to co,
że psychiatra) zastosował rękoczyn Heimlicha i
orzeszek wypadł.

Na Rachowcu rozłożyliśmy się na dłużej.
Odbyło się kolejne „czytanie” fragmentu książ-
ki. Nie chciało się schodzić, szumiała wysoka
trawa, z oddali widać było Tatry, a blisko, jak na
dłoni – Małą Fatrę.

Mimo wszystko trzeba było schodzić. Je-
szcze kolejne pamiątkowe zdjęcie na szczycie i
zeszliśmy do Zwardonia, do agroturystyki, gdzie
mieliśmy zarezerwowany nocleg. Tym razem
nocleg był luksusowy, prysznice w pokojach.
Kolacja też była pyszna. A potem znów poszli-
śmy na ognisko, tym razem krótkie, bo dookoła
było mokro. Kiedy wracałam z ogniska wstąpi-
łam do jadalni i zobaczyłam panów siedzących
tam przy piwie. Nasz gospodarz miał do dyspo-
zycji nalewki z różnych smacznych owoców,
więc zamówiliśmy sobie te nalewki, a potem
Jano stawiał kolejne. Ale bez przesady.

Kilku Słowaków postanowiło mi zrobić eg-
zamin z geograficznej znajomości ich kraju rzu-
cając różne podchwytliwe pytania i chyba zda-
łam go celująco, gdyż nie znałam odpowiedzi
tylko na jedno pytanie.

Pytali mnie dlaczego interesuję się właśnie
Słowacją, no właśnie – dlaczego ? Sama nie
wiem. Bo to po prostu piękny kraj. Potem znów
gadaliśmy o polityce, a ostatecznie poszłam wy-
kąpać się przed snem i pod prysznicem śpiewa-
łam ukraińskie piosenki.

Wtorek 19 sierpnia dzień szósty:
Zaplanowana na ten dzień trasa była krótka,

tylko zejście ze Zwardonia do Skalitego. O
13.11 mieliśmy mieć ze Skalitego pociąg do
Żyliny.

Jednak wcześniej zaplanowana była ważna
uroczystość – umieszczenie na granicy polsko-
słowackiej niewielkiego pomnika na pamiątkę
ucieczki Vrby i Wetzlera oraz naszego przejścia.

Pomnik dostarczył z Bratysławy rzeźbiarz
Fero Guldan. Usłyszałam przypadkiem odpo-
wiedź na pytanie dziennikarza – „dlaczego aku-
rat taka postać pomnika” odpowiedź  – „bo
większy nie zmieściłby mi się w samochodzie”.
Ustawiliśmy pomnik na samej granicy (no, metr
po stronie słowackiej, aby nie było problemów z
jakimiś zezwoleniami), obok reklamy noclegów
i piwa. Mam nadzieję, że jeszcze tam stoi i długo
będzie stał. Dziewczyny przyniosły kwiaty, po-
łożyliśmy kamyczki, jak na macewach.

Po chwili zadumy trzeba było ruszać dalej.
Spadły pierwsze krople deszczu, więc Radek
podjechał samochodem, aby wszyscy mogli za-
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brać swoje płaszcze de-
szczowe. Rozpoczęliśmy
zejście asfaltową dróżką,
którą akurat dobrze zna-
łam, gdyż byłam tam 5 ty-
godni wcześniej. A tu na-
gle lunęło jak z cebra ! Nie
było gdzie się schować,
nie było co robić, więc
szliśmy te kilka kilome-
trów w ulewnym deszczu
czasem śpiewając, czasem
rozmawiając. No w każ-
dym razie było nam bar-
dzo wesoło. Około 12 cała

piesza grupa dotarła do stacji kolejowej Skalite. Część osób miało swoje zapasowe rzeczy w białym
samochodzie, który podjechał do Skalitego i mogło się przebrać, ale moje suche buty i skarpetki
pojechały samochodem Radka do Żyliny. Zostałam więc całkiem mokra tak jak stałam i kilka innych
osób również.

Podjechał pociąg do Żyliny, wsiedliśmy, przynajmniej było w nim ciepło. Nasi dziennikarze za-
częli znowu przeprowadzać wywiady. Na stacji w Czadcy wsiadła żona jednego z kolegów – tamtej-
szego nauczyciela Petera, przyniosła mężowi suche skarpetki, a dla wszystkich – gruszkówkę. To był
w tej sytuacji strzał w dziesiątkę. Ta gruszkówka postawiła nas na nogi.

Dotarliśmy do Żyliny, gdzie od razu zaproszono nas na różne uroczystości, pokazano też bardzo
ciekawą zabytkową modernistyczną synagogę. Nieopodal stacji kolejowej Żylina-Zarzecze, obok po-
mnika Żydów wywiezionych stąd do Oświęcimia został uroczyście zakończony nasz marsz.

A potem jeszcze przeszliśmy wszyscy do księgarni Art-Forum na Żylińskim Rynku, gdzie odbyło
się spotkanie z uczestnikami marszu (czyli nami). To już był prawdziwy koniec naszej tygodniowej
wędrówki, nastąpiły pożegnania, wszyscy się ściskali, całowali, wszystkie kobiety płakały. Przez ten
tydzień bardzo się ze sobą zżyliśmy.

Razem z Radkiem i jego synem poszliśmy jeszcze na spóźniony obiad, a potem na nocleg, tym
razem dla odmiany do czterogwiazdkowego hotelu. Nie miałam czasu korzystać z wszelkich udogo-
dnień hotelu, gdyż padłam i spałam bez przerwy 11 godzin. Trochę było mi wstyd, że śpię w eleganc-
kim hotelu, a dosłownie wszystkie ciuchy mi śmierdzą jak kloszardowi. A rano, po śniadaniu poże-
gnałam się z Radkiem i jego synem i ruszyłam pociągiem w powrotną drogę do Polski.

Co mi dała ta wędrówka – przede wszystkim wspaniałych nowych przyjaciół, przekonanie, że na
całym świecie, wśród wszystkich narodów są ludzie, którzy myślą podobnie do mnie.

Teraz co jakiś czas dostaję sympatyczne maile. Wszyscy piszą, że na tego typu wędrówce - piel-
grzymce nigdy jeszcze nie byli. Wszyscy wspominają z tęsknotą. No i rzecz jasna umawiamy się na
kolejny rok .

Basia Zygmańska

ERG - „Wino lubi szk³o”
W ostatni weekend września (26-28.09) odbędzie się Ekskluzywny Rajd Górski, w tym roku pod

hasłem: „Wino lubi szkło”. Jak można wywnioskować z hasła, tematem przewodnim ERGu będą
wina i winnice Podkarpacia. Szczegóły rajdu:

Miejsce: Trzcinica (k. Jasła) – nocleg w internacie Zespołu Szkół Rolniczych
Wstępny program rajdu (wersja pełna):
Piątek: – dojazd ok. 19 na nocleg
Sobota: – zwiedzanie Skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy
– piesza trasa przez winnice Jasiel, Vanellus, Dwie Granice
– powrót do internatu, uroczysta obiadokolacja z atrakcjami
Niedziela: – zwiedzanie kościoła św. Doroty w Trzcinicy
– przejazd do Krosna, zwiedzanie centrum i Muzeum Szkła
– obiad, powrót do domu

Koszt wersji pełnej – 2 noclegi, zwiedzanie, kolacja, impreza: ok. 160 zł .
Wersja skrócona – 1 nocleg, kolacja, impreza – 80 zł.

ROWEREM NA GRZYBY
Wbrew tytułowi nie chodzi o maślaki, kozaki czy borowiki, lecz o niewielkie pasemko górskie w

środkowo-wschodnich Czechach. Wpadło mi ono w oko, gdy oglądałem kiedyś mapę i wydało mi się
interesujące, a zarazem w ogóle nieznane. Niewielkie wysokości, spore zalesienie, a równocześnie
kilka ciekawych miejsc i obiektów (zamki, miasta, wychodnie skalne) oraz spora ilość szlaków rowe-
rowych zaznaczonych na mapach sugerowała, że właśnie rower byłby najlepszym środkiem do po-
znania tego terenu w jakiejś nieokreślonej przyszłości.

Okazja nadarzyła się w tegoroczny długi, czerwcowy weekend. Gdy rozpatrywaliśmy z Żabami
gdzie by się wybrać, zaproponowałem właśnie ten rejon z przyległościami.

Ponieważ prognozy pogody dla tej okolicy były pozytywne, a Żaba dodała do propozycji sąsiednie
pasma – Javorniki, Vszetyńskie, Hostinskie – więc decyzja zapadła. Wycieczki realizowaliśmy z bazy
na kampingu w Dešnej.

Tu opiszę jedynie tytułowe Grzyby czyli w oryginale Chřiby. Nazwa pochodzi wbrew pozorom

nie od „grzybów”, lecz prawdopodobnie od sta-
roczeskiego słowa „chřib” – „pagórek”.

Wycieczkę zrobiliśmy tylko w trójkę, gdyż
Jolę zmogła nagła, ale na szczęścię tylko jedno-
dniowa niedyspozycja.

Wystartowaliśmy z miasteczka Velehrad,
znanego jako miejsce pielgrzymkowe, w którym
dominuje klasztorna bazylika Wniebowzięcia
NMP i świętych Cyryla i Metodego.

Prócz bazyliki w okolicy można zwiedzić
skansen archeologiczny z rekonstrukcją dawnej
osady. My jednak nie mieliśmy tym razem cza-
su, aby zwiedzać drobiazgowo wszystkie atrak-
cyjne obiekty (a wszczególności stać w kolejce
do skansenu), więc wyruszylismy szlakiem pro-
sto w góry.

Pierwszą ciekawostką przyrodniczą na trasie
był 170-letni „sekvojovec obrovsky” czyli ma-
mutowiec lub sekwoja olbrzymia w Břestku.
Obok rosną jeszcze dwa młodsze okazy.

Dalej pojechaliśmy czerwonym szlakiem w
kierunku zamku Buchlov. Zamek pochodzący z
XIII w. obejrzeliśmy tylko z zewnątrz. Pełne
zwiedzanie trwa ok. 1,5 godz.

Następnie leśnymi drogami, cały czas czer-
wonym szlakiem dotarliśmy do skałki Kazatelna
– przypominającej jak sama nazwa wskazuje ka-
zalnicę, czy ambonę.

Z Kazatelnej ujrzeliśmy w oddali kolejny
obiekt na naszej dalszej trasie – ruimy zamku
Cimburk i zalew Koryčany.

Po kolejnych kilku kilometrach trafiliśmy na
jeszcze jedną atrakcję – całkiem okazałą wycho-
dnię skalną Kozel.

Wreszcie dotarliśmy do zamku Cimburk re-
konstruowanego przez ekipę młodych ludzi. Ru-
iny okazały się całkiem interesujące, więc za
drobną opłatą postanowiliśmy się co nieco po
nich poszwędać.

Potem nastąpił zjazd do zalewu Koryčany i
mozolny podjazd wąskim, mało uczęszczanym
asfaltem na główny grzbiet Chrzibów. Tu zbo-
czyliśmy nieco ze szlaku, aby obejrzeć kolejne
ruiny – zamek Střílky. Były one znacznie mniej
okazałe i zarośnięte krzakami.

Za to resztki spalonego w 40 latach XX w.
500-letniego dębu są nadal imponujące.

W końcu dojechaliśmy do drogi E50 na za-
służony obiad w motoreście Samota. W zagro-
dzie obok restauracji można pooglądać żywe
zwierzaki – sarny i daniele.

Po obiedzie pojechaliśmy dalej i wkrótce do-
tarliśmy na najwyższy szczyt Chrzibów – Brdo z
24 metrową wieżą widokową. Wstęp na wieżę
jest płatny, ale warto się na nią wdrapać, aby
obejrzeć dookolny widok (i sprawdzić, z której
strony nadchodzi deszcz).

Ostatnią atrakcją trasy były podpory niedo-
kończonej autostrady wschód – zachód, której
budowę rozpoczęto w 1938 r. Autostrada miała
prowadzić z Czech przez Morawy i Słowację na
Ruś Podkarpacką.

Trasę zakończyliśmy długim zjazdem szosą
z Buncu do Velehradu uciekając przed zbliża-
jącą się ulewą.

Prócz ciekawostek krajoznawczych opisa-
nych w relacji odwiedzając Chrziby można
zwiedzić takie miejscowości jak np. Kromeříž
czy Uherske Hradište. A samą trasę można
podzielić np. na dwie krótsze wycieczki połączo-
ne z dokładniejszym zwiedzaniem niektórych
obiektów.

Jacek Ginter



pospałem, więc trasę musiałem skrócić, docho-
dząc tylko do ładnego jeziorka u podnóża górki.

Andrzej Kajetan Kowalski.
hYhYh

W czwartek wróciliśmy z Armenii. Byliśmy
ekipą czteroosobową – Metzger, Ania Sz. (kur-
santka), Olek (były kursant) i ja. Poza wyjściem
na Aragat (4090 m n.p.m.) – najwyższy szczyt
Armenii – spędziliśmy kilka dni w bardzo cieka-
wych górach Geghama, zdobywając ich najwyż-
szy szczyt Azdahaak (3597 m n.p.m.), odwie-
dziliśmy monastery w Norawank, Khor Virap,
Geghard, Sewanwank, Echmiadzin. Spędzili-
śmy też trochę czasu w Erywaniu. Wrażenia
bardzo pozytywne, wyjazd udany i ciekawy –
mam nadzieję, że powstanie z tego jeszcze jakieś
slajdowisko i relacja dla Mammuthusa.

Asia Śliwa
hYhYh

Podobnie jak Cieszynka z Nowym wakacje
zaczęliśmy w marcu od Madery. Na Maderze
jak to na maderze ;-) wino, dziewczyny, góry i
śpiew –  bo akurat kończył się karnawał i było
jak w Rio. W maju z Magdą byliśmy na rejsie
Pogorią po m. Śródziemnym – fajna przygoda
pod hasłem „parostatkiem w piękny rejs, czwar-
ta wachta z Wami jest” (zgadnijcie, w której by-
łem wachcie).

Wystarczy dodać, że nasz oficer wachtowy
obiecał sobie, że nie umrze ze zdrową wątrobą
więc trzeba było mieć oczy dookoła głowy.

A letnie wakacje spędziliśmy na Mazurach
(rejs na łajbie) i Warmii (rowerowo).

Łysy

HARNASIE NA WAKACJACH
Pierwszą część wakacji spędziliśmy z Żabami na rowerach w Prowansji. Prócz wycieczek rowe-

rowych po okolicznych górach, wąwozach, czarnych ziemiach (Terres Noires) i czerwonych zie-
miach (Terres Rouge) zrobiliśmy 3 wycieczki piesze – do wąwozu Verdon oraz w Alpy Nadmorskie
(Alpes Maritimes). Działaliśmy w oparciu o dwie bazy – kampingi w Digne les Bains oraz w Saint
Martin Vesubie. Pogoda dopisała, choć wcale nie była taka pewna i upalna – jednak to góry. Wyciecz-
ki nie były bardzo długie (25 - 50 km), ale za to ze sporymi sumami podjazdów (500 - 1300 m).
Widzieliśmy też pola lawendy, obejrzeliśmy opuszczone miasto – Entrevaux, ścianę skalną z amoni-
tami i szczątki ichtiozaura.

Drugi, kilkudniowy wyjazd był ściśle rodzinny i nieco bardziej „wypoczynkowy”, choć też nie
próżnowaliśmy. Pojechaliśmy w Góry Szczawnickie. Mieszkaliśmy w pensionie „Hron” nad Poczu-
wadlianskim jeziorem, skąd zrobiliśmy 3 wycieczki rowerowe, weszliśmy na Sitno (1009 m), zwie-
dziliśmy skansen górniczy i podziemne sztolnie w Bańskiej Szczawnicy, obejrzeliśmy miasto (m.in.
stary, nowy zamek i Kalwarię). Trasy rowerowe planowaliśmy głównie w oparciu o szlaki wyznaczo-
ne i opisane w projekcie „Bajkom k tajchom”. Szlaki są nieźle oznakowane, choć wiele z nich, to dość
wymagające, górskie trasy o sporych przewyższeniach i zróżnicowanych warunkach terenowych.

Jacek Ginter
hYhYh

Nasza tradycyjna grupa w składzie Lila z Rodziną oraz ja z Rodziną spędziliśmy tydzień ma
rowerach na Roztoczu bardziej południowym. Mieszkaliśmy w fajnym pensjonaciku w Suścu skąd
codziennie wyruszaliśmy na rowerowe wycieczki. Jeden dzień tylko poświęciliśmy na samochoding
do Zwierzyńca. Świetny teren na rowery, dosyć zróżnicowany, choć trzeba dobrze czytać mapę i
mieć wyczucie. Nauczyliśmy się tego po siedmiu kilometrach pchania rowerów w piasku w sakra-
menckim upale. Kolejne wycieczki odbywały się już bez takich atrakcji.

Kolejny tydzień, już tylko my, spędziliśmy w Bieszczadach. Mimo deszczowo-burzowej pogody
zaliczyliśmy podstawowy standard: żródło Sanu (za takie uważane); Połoninę Wetlińską i Smerek;
Jasło; Tarnicę-Halicz-Rozsypaniec; samochoding Solina-Chmiel. Ludzi sporo, lecz jeśli wychodziło
się na szlak o ósmej rano, to pierwsze godziny wycieczki były prawie bezludne.

hans sitta (Jasiu K.)
hYhYh

Wraz z Nowym zaczęliśmy nasze wakacje na przełomie stycznia i lutego i z drobnymi przerwami
trwały do sierpnia :D. A tak na poważnie, to wakacje numer jeden spędziliśmy na Kubie, gdzie poza
piciem rumu i drinków udało się nam zdobyć najwyższy szczyt Kuby – Pico Torquino. Oprócz tego
oczywiście zwiedziliśmy Hawanę oraz kilka innych miejsc, nie zapomnieliśmy też wykąpać się w
Morzu Karaibskim. Na drugie, krótkie niestety, wakacje pojechaliśmy ostatecznie do Słowenii. Tam
pogoda nie rozpieszczała nas tak jak na Kubie. Jak to przystało na lato w południowej Europie – lało
jak z cebra. Finalnie sporo pozwiedzaliśmy: jaskinie: Śnieżną, Postojną, Szkocjańskie. Zrobiliśmy
dwa spacery górskie: w Dolinie Logarskiej i Dolinie Robanov Kot (potem lało i lało....). Zobaczyliśmy
też Maribor i Ptuj. Między opadami udało się zmoczyć stroje kąpielowe w morzu, a nie stojąc przed
namiotem, a także zobaczyć nadmorskie: Izolę, Koper i Piran.

Aga Matusiak
hYhYh

Wakacje jeszcze się nie skończyły, ale zaczynam już powoli ogarniać materiał z kolejnej wyciecz-
ki rowerowej do Rumunii. Tym razem była to PPR w klasycznym wydaniu. Nie wskrzeszam idei
piwnej peregrynacji po subiektywną koronę Karpat, ale tak wyszło. Od Baia Mare do Čiernej nad
Tisou cały czas na korbach lub per pedes, z browarkiem za pan brat. Po drodze odhaczyliśmy z listy
karpackich „dachów” siedem celów, z rodniańskim Pietrosem na czele.

Póki co – zapraszam na cztery filmy:
www.youtube.com/watch?v=yFXT4vvpjV4&list=PL3eR6asgM8iqbg9Wb3bstEXcqn7n7Xmn5

Pierwszy – z dojazdu do Baia Mare (z efektem oberwania chmury nad Zabrzem na początku).
Drugi – z gór Ignis.
Trzeci – z gór Gutai.
Czwarty – z gór Lapus i cerkwi w Rogoz.
Teraz biorę się za góry Tibles, a w kolejce jeszcze Rodniańskie, Marmaroskie i Oas, oraz powrót

przez Węgry i Małe Pieniny. Przy okazji... w Koszycach, przy pociągu do Lipan, spotkaliśmy pewne-
go Harnasia. W takich okolicznościach w grę wchodzi chyba tylko kruczek :).

Marek Świech
hYhYh

Pozdrowienia z dachu Europy!
27 lipca o godzinie 9:25 Natalia W. i Michał H. (czyli Bobek i Huchel) osiągnęli wysokość 4810

m n.p.m. i tym samym zdobyli Mont Blanc najwyższy szczyt Europy. Wejście okupione sporym
wysiłkiem, ale pogoda dopisała.

hYhYh
Dzielna niewiasta i trzech mężnych młodzieńców z młodszego kursu przewodnickiego  podejęli

wyzwanie przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego. W środę 30 lipca o godz. 9.06 wystartowali z
Wołosatego. Ekspedycja zakończyła się sukcesem i w piątek, 22 sierpnia 2014 o godzinie 20:27
ekipa ukończyła przejście!

hYhYh
Ja w tym roku powłóczyłem się troszkę (głównie krajoznawczo) po Andorze, w mniejszym stop-

niu po sąsiadujących rejonach Hiszpanii. Z górskich elementów wyjazdu – dwie górki w Pirenejach:
Puigmal (2910 m npm) i Coma Pedrosa (2942 m npm). Miała być jeszcze jedna górka, ale za długo

TO BY£O
4 29-30.08 w Danielce odbył się kolejny festi-
wal piosenki turystycznej, który w tym roku sta-
nowił również zakończenie Danielkowego Zlo-
tu Gwiaździstego – rajdu z kilkoma trasami.
Tym razem udało się zrealizować 2 trasy, za to
uczestnicy wędrowali przez cały tydzień w to-
warzystwie zespołów muzycznych. Trasa doro-
sła, prowadzona przez kruczka i Krzysia Krawca
oraz wspierana przez zespół „Byle Do Góry”
szła do Danielki aż z „Gorcstoku”, natomiast tra-
sa dziecięca pod przewodnictwem Oli Ginter
wraz z zespołem „Pod Wiatr” wędrowała przez
Beskid Śląski. Zakończenie uświetniły  gwiazdy
piosenki nie tylko turystycznej.
4 05-13.07 odbył się szkoleniowy obóz młod-
szego kursu w Bieszczadach pod wodzą frakcji
poznańskiej. Udział wzięło ok. 20 osób.
4 06-20.09 – trwa kursowo-kołowy obóz w
Rumunii. Pierwszy tydzień kursanci będą wę-
drować w Retezacie, w drugim tygodniu mają
poznawać Padisz. Prowadzą Ola G. i Staszek
W., a w sumie uczestniczy ok. 15 osób.

TO BÊDZIE
v 16.09 godz. 19:00 – w Katowickim klubie
Namaste odbędzie się prelekcja Agnieszki „Cie-
szynki” Matusiak p.t. „Kubańskie historie”.
v jedno z powakacyjnych, październikowych
zebrań odbędzie się w konwencji "Pecha Ku-
cha"–  każdy może w krótkiej (20 slajdów oma-
wianych przez 20 sekund każdy) prezentacji
opowiedzieć o swoich wakacyjnych wojażach.
Chętni mogą się już przygotowywać. Dokładny
termin zostanie podany na forum i stronie.

http://www.youtube.com/watch?v=yFXT4vvpjV4&list=PL3eR6asgM8iqbg9Wb3bstEXcqn7n7Xmn5
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