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Dawid Ania "Juzia" Rysiek "Nowy"

BESKID NISKI SERCU BLISKI
czyli spełniając małe marzenia

(04.06-07.06.2015)
Nie od dziś wiadomo, że przysłowia niosą w

sobie niejedną prawdę. Tym razem można spa-
rafrazować powiedzenie „małe jest piękne” w
kontekście niskości tytułowego Beskidu – wie o
tym ten, kto choć przez chwilę mógł doświad-
czyć jego magiczności.

Beskid Niski zaskakuje swoim dostojeń-
stwem, bogactwem historii, krwawej historii.
Przenika tajemniczością skrytych przez przyro-
dę cmentarzy, omamia wonią cerkiewnych ka-
dzideł, koi niezmąconą harmonią pokrytych
wielobarwnymi kwiatami łąk.

Przygoda z Beskidem Niskim rozpoczęła się
dla mnie od oczekiwania. Oczekiwania na wy-
jazd, oczekiwania na przyjazd kolejnych uczest-
ników, na rozbicie namiotów, na pierwsze śnia-
danie. Schronisko PTTK na Magurze Mała-
stowskiej im. prof. S. Gabryela stanowiło zapo-
wiedź pełnego przygód, nauki i eksploracji cza-
su.

W krainę nieznaną wprowadziła nas Iza Dy.
– spod Przełęczy Małastowskiej, zielonym szla-
kiem, wzdłuż grzbietu Wierch Wirchne. Wę-
drówkę rozpoczęliśmy od zaznajomienia się z
historią – za sprawą spowitego cieniem cmenta-
rza nr 60, zaprojektowanego przez Dušana Jur-
koviča. Jako pracownik Oddziału Grobów Wo-
jennych C. i K. Komendantury Wojskowej Jur-
kovič był nadzorcą i projektantem m.in. cmenta-
rza znajdującego się na Przełęczy Małastow-
skiej, gdzie pochowani zostali żołnierze wojsk
austriackich polegli podczas I wojny światowej.

Po odszukaniu cmentarza nr 62 w Banicy i
wysłuchaniu opowieści naszego przewodnika
Tomasza o funkcjach czasowni łemkowskich,
kursanci wraz z osobą Jana P., występującego w
wyjeździe incognito, udali się przez górę Magu-
rycz Mały w kierunku Bartnego. Bartne, słynące
z pszczelarstwa i kamieniarstwa, przywitało nas
cerkwiami p.w. św. Kosmy i Damiana.

I tak rozpoczęła się niekończąca się opo-
wieść o stylach w architekturze drewnianych
cerkwi łemkowskich, trójdzielności związanej z
wyróżnieniem części prezbiterium, nawy, babiń-
ca, ikonostasem, stanowiącym granicę pomię-

dzy sacrum a profanum.
Po złapaniu chwili oddechu i spożyciu żelkowej strawy ruszono na podbój kolejnych nieznanych

zakątków urokliwego Niskiego. Tym razem nasze treki prowadziły nas na czerwony szlak w kierun-
ku Wołowca, gdzie zwróciła naszą uwagę skryta za drzewami cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej.
Słońce zachodziło od strony Nieznajowej – miejsca naszego dzisiejszego noclegu. Jednak droga do
chatki, wymagała od nas jeszcze wiele wysiłku. Musieliśmy przekroczyć rzekę. Można by pomyśleć,
iż był to taki symboliczny Rubikon. I to nie jeden, bowiem wprowadzenie na tereny opustoszałych w
wyniku „Akcji Wisła” łemkowskich wiosek wymagało kilkukrotnych rzecznych przejść. Zmieniały
się tylko nazwy rzek: Zawoja, Wisłoka i ich kolejne, chłodne przyjęcia. I po jednym z takich symbo-
licznych przejść, jeszcze w świetle dnia, powstał projekt „Spełniając małe marzenia”.

Od tego momentu w naszych głowach już nic nie było tak, jak dawniej. Przestrzenie między
synapsami zostały wypełnione małymi marzeniami o przejęciu przez kogoś ciężaru noszonego na
plecach, o sklepie, o jedzeniu, które ewoluowały z biegiem czasu.

Gdy po raz ostatni przekroczyliśmy niepokorne nurty Wisłoka i dotarliśmy do celu, do chatki w
Nieznajowej, wykarczowaliśmy teren przytępioną kosą i rozbiliśmy namioty.

Mężczyźni zajęli się pozyskaniem drewna i wznieceniem ogniska, kobiety pochłonęło przyrzą-
dzanie ambrozyjnej pulpy. A wieczorem zabrzmiała „Ballada o św. Mikołaju”, unosząc się nad spo-
witą nocnym płaszczem łemkowską Nieznajową.

Powróciły wspomnienia spotkanych w trakcie wędrówki baraszkujących traszek, srebrzystosza-
rych padalców i błotnistego śladu misia. A nocą było zimno, nawet bardzo zimno.

Rano rozbudziliśmy nasze skostniałe od zimna ciała, ponownie przekraczając Wisłokę, by tym
razem słonecznym, żółtym szlakiem wyruszyć do kolejnej, opustoszałej wsi Radocyna. Przydrożne
krzyże, smętne ruiny kapliczek, schowany wśród jodeł cmentarz nr 43 (zaprojektowany również
przez Jurkoviča) wyraźnie kontrastowały z otaczającą nas tęczą kolorów i upalnym dniem. To był
znów dzień przejść przez rzeki.

Łapczywie szukając cienia pod parasolem drzew, zmierzaliśmy w kierunku grzbietu graniczne-
go, gdzie pomiędzy górą Beskid, a zaznaczonymi na mapie źródłami mineralnymi (które okazały się
raczej błotnistą mazią) kolejny raz ambitnie panoramkowaliśmy na Jaworzynę, grupę Beskidku,
Dzielca, słowackich gór Suchy Vrch i Similniansky Vrch.

Następnie zaprawieni już w wyznaczaniu nowych dróg podczas chaszczingu i dziwnie podniece-
ni myślą o wizycie w sklepie w Zdyni, ruszyliśmy w kierunku przełęczy Dujawa. W ten sposób nasza
wędrówka nabrała cech międzynarodowych, gdyż znaleźliśmy się pomiędzy Polską a Słowacją.

Po krótkim przygranicznym odpoczynku i uzupełnieniu zapasów wody ruszyliśmy na podbój
sklepu, znów niosąc ze sobą małe marzenia – o lodach, zimnych trunkach, truskawkach i kiełbaskach
na wieczorne ognisko. Wdrapując się na grzbiet Beskidka, obejrzeliśmy kolejny cmentarz (nr 46)
zaprojektowany przez Jurkoviča.

Sklep był oazą, gdzie spełniły się nasze małe marzenia. I te o truskawkach też. Nawet Vuko –
nasz piesek-przewodnik, bawiący się momentami z nami w chowanego, otrzymał nagrodę w postaci
wołowej kości od zdyńskiej kucharki.

Po spożytej strawie, wzmocnieniu witaminowym i orzeźwieniu ruszyliśmy w kierunku bazy
SKPB Warszawa w Regietowie. Szliśmy czerwonym szlakiem przez Rotundę, mijając kolejny cmen-
tarz wojenny z czasów I wojny światowej. Już o zmroku, w świetle gwiazd i przy blasku czołówek
odczytaliśmy następującą inskrypcję:

Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi,
A burze już nam nieraz we znaki się dały
 - Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi
 I wcześniej okrywa purpurą swej chwały.
A potem było już tylko radośnie, bo znaleźliśmy bazę, która znajdowała się obok rzeki, co ozna-

czało po pierwsze: kolejną zimną noc w namiocie i po drugie: możliwość kąpieli (używając prysznica
i wanny zaprojektowanej w stylu górsko - warszawskim). Ale staraliśmy się nie narzekać na warunki,
chociaż w stosunku do jedzenia nie potrafiliśmy już być tacy bezkrytyczni – surowej ocenie została
poddana zdyńska kiełbasa.

A rankiem zażywszy uzdrowicielskiej kąpieli w Regetówce, ciężsi o 2 kg nieskonsumowanej
wieczorem kiełbasy, ruszyliśmy czerwonym szlakiem w kierunku Koziego Żebra, wymyślając sobie
kolejne małe marzenia. Bowiem ukoronowaniem dnia miała być kolejna wizyta w sklepie – tym
razem w Smerekowcu.

Tymczasem znów uprawialiśmy chaszczing górski, podążając w kierunku Kwiatonia, gdzie za-
mierzaliśmy zwiedzić cerkiew pw. św. Paraskewy, wpisaną na listę UNESCO. Po drodze zdobyliśmy
Banne, skonsumowaliśmy kabanosy z musztardą i dokonaliśmy zakupów składników do pulpy (czy
można wyobrazić sobie pulę z sosem ciemnym do pieczeni?).

A później czekało nas jedno z najpiękniejszych miejsc noclegowych na świecie – hotel pod milio-
nem gwiazd, otoczony wszelkimi możliwymi barwami, tuż w pobliżu oznaczonego na mapie Lasu
Morgi, 30 min drogi od Przełęczy Małastowskiej, nieopodal zielonego szlaku. Ten dzień zakończył
się ciepłą nocą, pyszną pulpą i małym marzeniem Tomasza, współdzielonym przez Jana P.

Ostatni dzień naukowych wakacji wymagał rozdzielenia się grupy. Dalej poruszaliśmy się wła-
snymi środkami lokomocji. I tak, były Owczary z kolejną cerkwią, był obiekt sakralny z listy UNE-
SCO – kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej, a także Góra Cmentarna w Gorlicach. Tam, ze
wzniesienia o wysokości 357 m n.p.m., fanatycy panoramkowania, nie zważając na skwar, dali upust
swej panoramkowej pasji.

Potem objazdówka zmierzała do Szymbarku z renesansowym kasztelem oraz położonym w po-
c.d str. 2
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TO BY£O
4 28.07 (wtorek) odbyło się zebranie wakacyj-
ne w nowo otwartym Muzeum Śląskim.
4  29-30.08 Festiwal piosenki turystycznej Da-
nielka współorganizowany przez nasze Koło,
które zrealizowało trasy rajdowe w ramach Da-
nielkowego Zlotu Gwiazdzistego.
4 5.09 Ania Mataczyńska (blacha 339) i Ar-
kadiusz Mroczek (pH) wstąpili w zwiazek mał-
żeński.

TO BÊDZIE
c 15.09.2015 (wtorek) – zebranie knajpowe.
Spotykamy się w Herbaciarni Czajnik w Gliwi-
cach, na ulicy Fredry 4 (dość blisko dworca
PKP). Mamy tam zarezerwowane miejsce na
godzinę 17:30.
Będzie można pogadać co ciekawego się działo
w czasie wakacji lub jak bardzo frustruje nas
brak wakacji.
c 26-27.09 tegoroczny ERG pod hasłem „W
poszukiwaniu złotego pociągu” odbędzie się w
ostatni weekend września w Górach Złotych.
W planie między innymi zwiedzanie kopalni zło-
ta w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a
przede wszystkim miły wieczór w okołoHarna-
siowym gronie. Zapraszamy wszystkich Harnasi
oraz krewnych i znajomych! Szczegóły oraz za-
pisy w stosownym wątku na forum oraz u Oli
Ginter.
c 29.09.2015 (wtorek) – zebranie pod hasłem
Wieże KWK Polska w Świętochłowicach.

bliżu Skansenem Wsi Pogórzańskiej.
Następnie przekonani, że zmierzamy do wsi Łosie, w której znajduje się zagroda madziarska (w

głowie skakało pytanie: skąd tam znaleźli się Węgrzy?), przeżyliśmy objawienie, czytając tablicę
umieszczoną przed Zagrodą Maziarską, należącą do oddziału Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów.

Maziarstwo, to inaczej handel maziami i smarem, którym kiedyś trudnili się Łemkowie mieszka-
jący na tym terenie. A potem była cerkiew w Łosiach p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i
oprowadzanie w stylu audio-błędo-booka przewodnickiego.

W Łosiach rozeszły się nasze kursanckie drogi. Część wybrała opcję all inclusive z Jeziorem
Klimkowskim, część pośpieszyła wraz z końmi mechanicznymi w kierunku Grybowa, by wiernie
kontynuować zasadę „niebycia tutaj dla przyjemności” i zwiększyć swoją wiedzę na temat regional-
nego browaru w Siołkowej.

Nie sposób w krótkich wersach dokonać podsumowania wyjazdu, bo ciężko niesprawnemu gry-
zipiórkowi oddać na papierze klimat łemkowskich wiosek, ukazać zapach przemierzanych łąk, a tak-
że dać odczuć niesamowitą atmosferę trwania we wspólnocie uzależnienia od przerw na posiłek.

No, bo przecież ambitiosa non est fames.
Kinga Konieczny (kurs 2015/16)

HARNASIE NA WAKACJACH
Właśnie wróciłam z obozu Akcji Lato w Wielkiej Fatrze i śpieszę donieść o zmianach jakie tam

zaszły. Od soboty w paśmie tym prym wiedzie wzniesienie Pustolovčia, które znajduje się obok
Ostredka i liczy 1595 m n.p.m. (jest zatem o 3 m. wyższe). Praktycznie zdobyliśmy to wzgórze jako
pierwsi turyści mający świadomość jego ważności :) Kilka chwil przed naszym przybyciem została
ustawiona tabliczka informacyjna, a farba jeszcze nie wyschła.

A co do obozu, to informuję, że uczestniczyło w nim poza mną 8 osób (w tym Jasiek i praktykant
Kamil). Na Słowację wyruszyliśmy w czwartek rano. Po drodze odwiedziliśmy zamek orawski. Dalej
pojechaliśmy do Liptovskich Revucy, zostawiliśmy auta i rozpoczęliśmy wędrówkę Teplou dol. do
utulni Limba, gdzie przespaliśmy pierwszą noc (polecam to miejsce). W piątek wdrapaliśmy się na
Rakytov, zdobyliśmy Ploskę i Borisov, a na nocleg zatrzymaliśmy się w chacie pod Boriszovem.
Kolejnego dnia czekała nas prawie 30 km wyrypa na trasie: schronisko – trawers Ploski – Ostredok –
Krizna – przeł. Vel'ky Sturec – Zvolen – Liptovske Revuce. Tuż po zapadnięciu zmroku dotarliśmy
do pensjonatu „Jana”, gdzie już czekała ciepła obiadokolacja (dwa dobre dania tylko za 3 euro!) i
wygodne łóżka. W niedzielę część grupy zdobyła jeszcze Salatin wchodząc od strony południowej z
Liptovskej Luznej. Na koniec na wytrwałych obozowiczów czekały kulinarne rozkosze, tzn. trady-
cyjne słowackie dania (cesnakova polievka i haluszki) w Janosikovej Krcmie w Valaskej Dubovej

Juzia
hYhYh

Witam, ja jeszcze także przed urlopem (Słowenia w tym roku).
W sierpniu udało się natomiast z DAV Kattowic (18 osób) pojechać w Alpy Ötztalskie do VENT

i wejść na Wildspitze (3770 m) odwiedzając po drodze Vernagt Hutte i Breslauer Hutte.
Schronisko ma swój klimat – jest tam śląska izba, a obsluga jest bardzo miła. Polecam serdecznie,

warto tam się pojawić dla samego schroniska.
Wejście na Wildsitze również ciekawe. Po przejściu rumoszu skalnego jest kawałek stromego

żlebu ze śniegiem (wymagane raki, wskazany czekan), jest ciakawa i niezbyt trudna ferrata do przej-
ścia, a potem 1 h lodowcem – przy okazji można pokicać nad szczelinami. Potem zostaje wejście
granią na szczyt (końcowka trochę stroma i daje się odczuć wysokość). W nagrodę mamy przepiękną
panaramę 360 st. na okoliczne szczyty i granie.

Murzyn
hYhYh

Dla nas emerytów pojęcia takie, jak wakacje, dni robocze i wolne, brzmią trochę abstrakcyjnie.
Ale ... pomiędzy to wcisnąłem (w końcu sierpnia) tygodniowy wyskok do Chorwacji, który przybrał
postać wycieczki na jedną górę – Vrh Dinare, znany również pod nazwą Sinjal.

Andrzej Kajetan Kowalski
hYhYh

Ja jak na razie byłem tylko w Bieszczadach na obozie kursowym.
Staszek W.

hYhYh
Ja właśnie wróciłam z chorwackiego Hvaru, gdzie poza dwoma tygodniami wylegiwania się na

plaży, zwiedzaniem wyspy i nieporadnymi próbami windsurfingu udało nam się wraz z Bartkiem
zrobić jedną pieszą wycieczkę górską ze wsi Ivan-Dolac (0 m n.p.m.) w pasmo położone nad wyżej
wymienioną. Zdobyliśmy 2 anonimowe szczyty i 2 przełęcze, położone między szczytami Hum (604
m n.p.m.) oraz Česminowa gl. (555 m n.p.m.). Najwyższy szczyt pasma to Sv. Nicola (626 m
n.p.m.). Jak widać - przewyższenia są potężne. :P

Widoki z góry piękne, wychodząc na grzbiet spodziewaliśmy się zobaczyć północną stronę wy-
spy i strome stoki, a zobaczyliśmy rozległe obniżenie z polaną noszącą ślady pasterstwa i kolejne
mniej skaliste szczyty. Góry niezbyt przyjazne na lato - bujna, kłująca makia daje się we znaki, a brak
jakiejkolwiek słodkiej wody i prażące słońce też nie zachęcają do dłuższej wędrówki. Wydeptanych
ścieżek brak.

Patrycja „Gonzo” M.
hYhYh

My w tym roku postanowiliśmy przypomnieć sobie Dolomity, w których byliśmy już kilka razy,
a pierwszy raz dokładnie 20 lat temu, w 1995 r.

Tym razem zabraliśmy również rowery.
Mnie i Joli towarzyszył Raketa z Kubą. Zrobili-
śmy parę wycieczek pieszych, kilka rowerowych
i jedną ferratę (Monte Paterno). Mieszkaliśmy
na kampingach w Brunico i Cortinie, a ja i Jola
ostatnie 3 dni w okolicach Belluno.

Zwiedziliśmy też Muzeum Messnera na
Monte Rite, obejrzeliśmy prace nad kolejnym
jego muzeum na Kronplatzu, zwiedziliśmy wio-
ski z muralami na ścianach domów.

A 7-10.08, w poszerzony o piątek i ponie-
działek weekend byliśmy rodzinnie (z Olą) na
rowerach w Morawskim Krasie. Mieszkaliśmy
na kwaterze w Jedovnicach. Mimo upałów uda-
ło się zrobić 4 wycieczki rowerowe, obejrzeć ja-
skinie Sloupskie i Punkevną, zamek Persztejn i
parę innych ciekawostek krajoznawczych.

Jacek G.
hYhYh

My z Jarkiem byliśmy w tym roku na waka-
cjach na nizinach, a to z uwagi na czteromie-
sieczna Alę. Pojechaliśmy na Roztocze oraz na
Polesie z noclegami w agroturystykach w Obro-
czy oraz Babsku, a więc w sercu Roztoczanskie-
go i Poleskiego Parku Narodowego. Polecam
oba rejony, szczególnie na wycieczki rowerowe.
O ile Roztocze jest chyba dobrze znane - Za-
mość, zagroda Guciow, Zwierzyniec czy spływy
kajakowe Wieprzem, to Poleski PN bardzo miłe
nas zaskoczył. Świetne ścieżki dydaktyczne na
bagna, piękne lasy, jeziora, punkty do obserwa-
cji ptaków i żółwi blotnych. W parku są nawet
wyznaczone miejsca na biwak z pełnym wypo-
sażeniem tzn. miejsce na grill, ognisko, drewno,
ubikacje, wiata, a wszystko za 3 zł od osoby.

Gosia „Dziobak” i Jarek Rak
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