
 

TATRY NASZA MIŁOŚĆ 
Wierna w miłości do Tatr 

 

A więc tak wyglądają GÓRY! Stałam przy barierce na 
Kasprowym Wierchu. Wwiózł mnie wagonik na linie, pra-
wie pod samo niebo. Miałam 12 lat, serce biło mi mocno, 
to są nasze Tatry, mrużyłam oczy od bieli śniegu, w bla-
sku słońca szczyty jawiły się jak armia niemych rycerzy, 
potężna i piękna. To są moje góry, jesteście piękne, ja do 
Was wrócę. 

„….Kocham Tatry. Kocham ich pustkę i milczenie, ich 
martwość i spokój posępny. W ich mgłach błąka się 
myśl moja i szuka dawnych swoich wierzeń i miłości, 
uczuć i siły.” 

„….Kocham je… Patrzą na mnie zawsze jednakowe, 
zawsze jednako zimne i smutne – i zawsze wierne.” 

To odczucia Kazimierza Tetmajera, Wielkiego Piewcy 
Tatr, są jak moje zrodzone z fascynacji światem gór. 
Olśniona ich pięknem i ja zostałam im wierna, granitowym 
skałom i lasom, potokom górskim z kryształową wodą i 
kwiatom o czystych barwach wiosną i jesienią. 
Mój powrót do gór nastąpił na pierwszym roku studiów. 
Szaro-srebrna granitowa skała, percie, łańcuchy, klamry i 
drabinki i ta radość na szczycie, wyzwolenie z udręki na 
nizinach, powiew wiatru i nic już wyżej.  A wkoło widoki, 
widoki, którymi nie sposób się nasycić. 
Po paru latach „zaczął” się Klub Turystów Górskich, w 
gronie urzeczonych górami, zdobywaliśmy Tatry. Młodzi, 
jeszcze bez nadmiernego szacunku dla gór, drapaliśmy 
się na szczyty po stronie polskiej i słowackiej. Wspomi-
nam opowieści Eleonory i Staszka Nowickich o wyprawie 
z ”Wujciem” Siemiradzkim i Iwoną Hoeflich na Gierlach. 
Wujcio służył radą, uczył chwytów, trzech punktów pod-
parcia. Ela, stojąc na grani Świstowego w Słowacji, ujrza-
ła widmo Brockenu – powiększony swój cień na tle bliskiej 
chmury poniżej szczytu. Zjawisko Brockenu występuje na 
chmurze lub mgle, postać może być otoczona barwnymi 
kręgami glorii. Było to niezwykłe wydarzenie, o którym 
tylko czytaliśmy w literaturze górskiej. Wtedy Eli bardzo 
zazdrościłam. 
Zdobywaliśmy wiele szczytów, ucząc się ich nazw, topo-
grafii, wysokości. Najlepiej czuliśmy się w grupach 6 – 8 
osobowych, bo łatwiej było o miejsca w schroniskach i 
luźniej na łańcuchach, ciepło wspominam z roku 1963, 
może 64 wędrówkę wzdłuż Białej Wody po stronie sło-
wackiej i Doliną Litworową do przełęczy Rohatka i w dół 
do Bilikowej Chaty, gdzie była nasza baza. Byliśmy gro-
madką: Ela i Staszek Nowiccy, Iza i Adam Chyżewscy, 
Halina i Marek Trombscy, Jola i Alfred Godziszowie i my 
– Jola, Małgosia i Krzysztof Grońscy. Nie pomnę już tras 
w kolejnych dniach, zdobytych szczytów; w tamtych la-
tach nie było jeszcze tłoku na klamrach i jednego kierun-
ku ruchu na szlaku. Wejście po długiej drabince na Czer-
woną Ławkę przeszło gładko. Na Małym Lodowym, na 
samej grani, siedziałyśmy okrakiem z Izą same, zajadając 
czekoladę, radując oczy i duszę widokami.  

Nasze pionierki lub słowackie trampki z wkładką, na mło-
dych nogach dobrze się trzymały suchej skały. Na ple-
cach były horolezki – małe worki ze skórzanym dnem, cel 
pożądania kolegów w kraju. 
Tydzień wędrówek, kolejne zdobywanie grani, szczytów, 
schodzenie w dolinki, zwykle chłodne, puste, ze skalnymi 
złomiskami ozdobionymi porostami. Spod głazów wyglą-
dały ciekawskie świstaki stale nam towarzyszące i gwiż-
dżące ostrzegawczo. Często widywaliśmy stadka kozic, 
baraszkujące młode – czuliśmy się intruzami w ich pięk-
nym świecie. 
Nasze tygodniowe łazęgi po turniach tatrzańskich zwykle 
kończyły się w „naszym” schronisku na Polanie Chocho-
łowskiej. Można tam było smacznie zjeść, domyć się, 
wyspać, a w czasie deszczu zagrać w brydża czy modne 
wówczas kości. 
Z Klubu Turystów Górskich (od 1976 roku „Kosówka” ) 
przez kilka lat Zbyszek Ścibiorek prowadził małe grupy w 
Tatry Słowackie. Górskie wędrówki wspomina Janeczka 
(wtedy jeszcze nie Zimowska). Pamięta dobrze chodzącą 
Anię Król, Krysię Żurek z bratem Ryśkiem, Zdzisia Bar-
skiego, Krysię Sobczyńską i innych. Zbyszek zakwatero-
wał kiedyś liczną grupę na Hrebienioku, skąd wędrowano 
na różne szczyty i w dolinki. W grupiej tej była Tatiana, 
dwie Basie – Stolarczyk i Skowron, Czesio Szadkowski, 
Krysia Żurek, Marek Pawlak, Iwonka Hoeflich, Danka 
Michalska, Wojtek – kolekcjoner białej broni, Przemek 
Wojciechowski. Kilka osób weszło wtedy na Gierlach. 
W 1975 roku Tatry Słowackie gościły Izę z Adamem Chy-
żewskich, Ewę Hawlicką, Elę i Staszka Nowickich, An-
drzeja Lesińskiego, Leszka Fularskiego z synem Tom-
kiem, Asię Szymańską, Kazia Malusa – „Tatę”. Grupa po 
różnych przygodach zdobyła między innymi Mały Lodowy 
i Jaworowy, o czym napisała w swoim artykule i udoku-
mentowała zdjęciem Ela Nowicka. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych Adam Chyżewski 
kilkakrotnie prowadził niewielkie grupy z Klubu po na-
szych Tatrach. Ze schroniska w Morskim Oku wędrowali 
na Rysy, Przełęcz pod Chłopkiem, Wrota Chałubińskiego, 
przez Przełęcz Szpiglasową do Doliny Pięciu Stawów 
Polskich. Cztery dni i cztery wejścia; najczęściej pogoda 
na to pozwalała. W grupie z Adamem chodziła Ewa Han-
kiewicz, Elżbieta Korczak, Krzyś Groński, Włodek Ciesiel-
czyk, Leszek Fularski, rodzina Sulikowskich i inni, a cza-
sem i osoby jedynie zaprzyjaźnione z Kosówką. 
W następnych latach wyjazdy organizowała również 
Wanda Świątczak i Elżbieta Korczak.  Pamiętam jak w 
czerwcu 1997 roku z Murowańca Elżbieta wyprowadzała 
w góry wesołą gromadkę. Po trudach dnia, w 6-cio oso-
bowym pokoju do głębokiej nocy (długo, bo to było w 
czerwcu) graliśmy w karty. Gra była pasjonująca, a jej 
zasady przywiezione były przez Ewę – bratanicę Izy Pa-
dzik aż z Jukatanu. Ewa po wielu latach życia w Meksyku 
przyjechała do Polski i prawie natychmiast w Tatry. Nasza 
sześcioosobowa grupa zasilana była z dołu przez Marysię 
Brojer i Janka Kaczmarzyka oraz w końcu tygodnia przez 



 

Elżbietę Królikowską. Pogoda w końcu czerwca była 
znakomita, szlaki zapraszały do wędrówek, jednak szczy-
ty były jeszcze w śniegu. Marzyła nam się Orla Perć. 
Podejście pod Zawrat było „normalne”, ale dalej łańcuchy 
pod śniegiem. Była konieczność dużego przeskoku z 
jednego nawisu śnieżnego na drugi. Ci z dłuższymi no-
gami : Krzysztof Groński, Mikołaj – siostrzeniec Elżbiety, 
Ewa, Iza byli już na drugiej stronie. Dla mnie było to mak-
symalnie ryzykowne. A w dole biało-czarna otchłań. Silna 
motywacja wejścia na grań i spodziewany widok panora-
my gór w słońcu pokonały mój lęk, jednak w tym momen-
cie przypomniałam sobie mój śniegowy poślizg na czar-
nym szlaku w Żlebie Kulczyckiego w 1972 roku. Wtedy, 
tylko przytomność mego przyjaciela taternika, wyhamo-
wała śniegowy zjazd w stronę przepaści. Tam łańcuchy 
też były głęboko w śniegu. 
Czy nabrałam szacunku dla GÓR? Czy przesunęła się 
granica rozsądku? 
W ostatnich latach wyjazdy do schronisk tatrzańskich 
dalej organizuje Adam Chyżewski. W każdej prowadzonej 

przez niego w góry grupie znajdują się członkowie Ko-
sówki i, co cieszy nas, młodzież szkolna, ambitnie zdo-
bywająca szczyty i punkty na GOT. 
Dzięki staraniom Adama zawsze znajdują się miejsca 
noclegowe w schroniskach w sercu Tatr – nad Morskim 
Okiem, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w Murowańcu 
na Hali Gąsienicowej czy na Polanie Chochołowskiej. 
Adam uzyskuje z Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego pozwolenia na przejścia poza szlakami, ogółowi 
niedostępne. Dzięki temu m.in. w 2005 roku ze schroni-
ska na Ornaku przeszliśmy niepowtarzalną w swym uroku 
i dzikości Dolinę Pyszniańską, wchodząc na Pyszniańską 
Przełęcz – graniczny grzbiet między Błyszczem a Kamie-
nistą. 
Tatry są dla nas najpiękniejszymi górami i z każdej 
schroniskowej przystani jest wiele możliwości wędro-
wania.  
 

Jolanta Grońska 

 

Polana Chochołowska 
 

Zbliża się koniec czerwca 2004 roku. Grupa około dzie-
sięciu osób, pod przewodnictwem Adama Chyżewskiego, 
jedzie do schroniska na Polanie Chochołowskiej. Cieszy-
my się bardzo, kolejny raz będziemy w ukochanych Ta-
trach, a do tego Adam ma w plecaku zezwolenie na wę-
drowanie poza szlakami, wydane przez Tatrzański Park 
Narodowy. 
Jesteśmy na miejscu. Pogoda ładna, słonecznie i widocz-
ność dobra. Wszyscy marzymy, aby tak było przez naj-
bliższy tydzień. Marzenia się spełniły, tylko jeden dzień 
był deszczowy z potężną burzą. 
Kolejne dni to wejścia, lub zejścia pięknymi dolinami – 
Jarząbczą i Starorobociańską,  w początkowych odcin-
kach zacienionymi smukłymi świerkami, wyżej rozświetlo-
ne słońcem. Jesteśmy na Trzydniowiańskim i Starorobo-
ciańskim Wierchu. 
 Wchodzimy na Grzesia i Długim Upłazem na Rakoń. 
Wrażenia jak zawsze wspaniałe.  
Wyżnią Chochołowską Doliną idziemy na Wołowiec. 
Świeci słońce, im wyżej, tym silniej wieje wiatr. Po wyjściu 
na grań trudno utrzymać się w pionie. Na Wołowcu trzy-
mamy się słupka granicznego, żeby nas nie zwiało. Szyb-
ko schodzimy, jest niebezpiecznie. 
Idziemy na Bobrowiec. Od Przełęczy Bobrowieckiej ko-
rzystamy ze szlaku słowackiego, gdyż po stronie polskiej 
jest to ścisły rezerwat. Wychodzimy na szczyt, jeszcze się 
dokładnie nie rozejrzeliśmy wokół, jak słyszymy pytanie 
„Co tu robicie?”. Strażnik dokładnie studiuje zezwolenie 

podane przez Adama. Refleks dwóch osób, które szybko 
przycupnęły w kosówce ratuje sytuację, bo jest nas o 
dwie osoby za dużo. 
Podchodzimy pod Mnichy Chochołowskie bez szlaku. 
Idziemy prawie na wprost, pokrzywy do pasa i bardzo 
stromo. Żądni wrażeń, pniemy się w górę jak kto może. 
Jesteśmy u celu, zadowoleni i urzeczeni widokami; oglą-
damy znane nam wokół szczyty, stąd wyglądające jakby 
inaczej. Dostrzegamy tuż obok świeże ślady niedźwie-
dzia. To skłania nas do szybkiego powrotu. 
Janeczka Zimowska, Sławka Fijałkowska i ja zjeżdżamy 
po trawie, jak dzieci na zjeżdżalniach. Pozostałe osoby 
schodzą po stromiźnie, każdy na swój sposób. 
Następnego dnia czeka nas długa trasa. Wychodzimy 
wcześnie rano, pogoda nam sprzyja. Osiągamy przełę-
cze: Siwą, Gaborową, Banistą i wchodzimy na Błyszcz. 
Podziwiamy piękną Pyszniańską Dolinę. Wchodzimy na 
Kamienistą, trawersujemy Smreczyński i Tomanowy 
Wierch. Nie chcemy, ale płoszymy spore stado kozic. Z 
Tomanowej Przełęczy schodzimy do schroniska Ornak. 
Zmęczenie jest duże, ale kto o tym myśli w tej chwili, 
kiedy jest tyle pięknych wrażeń, przeżyć i wzruszeń po 
tak wspaniałym dniu.  
Kończy się nasz pobyt w Dolinie Chochołowskiej, żal 
wyjeżdżać, ale wiemy, że wrócimy tu jeszcze nie raz. 
 

Henryka Detyniecka 
 

 
 
 

Morskie Oko 
 



 

Na przełomie czerwca i lipca 2006 roku kilkanaście 
osób z Adamem Chyżewskim, jedzie do schroniska nad 
Morskim Okiem. Wiemy, że w górach leży jeszcze dużo 
śniegu, ale na miejscu okazuje się, że jest  go bardzo 
dużo i większość szlaków jest nie do pokonania, ze 
względu na grożące niebezpieczeństwo. 
Zaraz na początku pobytu jesteśmy świadkami akcji ra-
towniczej nad Bulą pod Rysami, zakończonej niestety 
tragicznie. 
Wejście na Wrota Chałubińskiego kończymy przy stawie 
Staszica, gdzie szlak widać, ale głęboko pod wodą, a po 
stawie pływają kry lodu grubości kilkudziesięciu centyme-
trów. Zatrzymujemy się na odpoczynek, jesteśmy w pięk-
nym miejscu, mamy co podziwiać i czym oczy cieszyć. 
Udaje się nam wejść na Szpiglasową Przełęcz i Szpi-
glasowy Wierch. W takiej scenerii jestem pierwszy raz, 
przecież zimą po wysokich górach nie chodzę, a tu wokół 
biel śniegu, połyskują tylko tafle wody na stawach w Doli-
nie Pięciu Stawów Polskich. Wchodzimy nad Czarny 
Staw, zaczynamy go obchodzić, lecz leżący zlodowaciały 
śnieg zmusza nas do odwrotu. Istnieje niebezpieczeństwo 
zsunięcia się do zimnej wody, a na kąpiel nikt nie ma 
ochoty.  
 

 
 

Grań Apostołów w drodze na Owczą Przełęcz 
Od lewej: Małgosia Sodolska, B. Stępniarek, H. Detyniecka, 

J. Zimowska (2006 r.) 
Fot. H. Detyniecka 

 
Następnego dnia spełnia się wieloletnie marzenie Ja-
neczki Zimowskiej. Adam mając pozwolenie z TPN, wy-
prowadza nas na Owczą Przełęcz i dalej na Żabi Szczyt 
Niżni. Podejście dość trudne, kamienie mokre od wody 
spływającej z topniejącego śniegu i ścieżka co chwilę 
znika nam z oczu. Za to z lewej strony grań Apostołów, 
jakby idąca w górę razem z nami. Trud podejścia wyna-
gradzają widoki z przełęczy. Dolina Żabia Białczańska ze 
stawami i dalsza panorama po słowackiej stronie jest 
piękna.  
Próbujemy wejść na Kazalnicę. Wychodzimy nad Czarny 
Staw, idziemy dalej pod górę, ale śnieg nas zatrzymuje. 
Pogoda piękna, więc się opalamy. To też atrakcja. Mor-

skie Oko i Czarny Staw w dole pod nami, a wkoło wszyst-
kie najpiękniejsze szczyty na wyciągnięcie ręki. 
Idziemy do Doliny za Mnichem ścieżką, którą podchodzą 
taternicy wspinający się na Mnicha. Pokonujemy dość 
wysoki stopień skalny i słyszymy pytanie – „A grupa do-
kąd idzie?”. Bożenka Stępniarek zawsze szczera i otwar-
ta odpowiada – „A przed siebie, proszę pana.”  
A ten pan to strażnik z TPN. Adam kolejny raz okazuje 
dokument pozwalający być nam w tym miejscu i iść dalej. 
Wielkie dzięki za to, bo widoki, przeżycia, spotkania z 
kozicami oglądanymi z daleka i tą przebiegającą tuż 
obok, albo świstakiem będącym tak blisko, że można go 
sfotografować, pozostają z nami na zawsze. 
Żal tylko, że nie można było wejść na Rysy. Wyjeżdżając, 
umawiam się z Adamem, że tu wrócimy. 
We wrześniu wracamy, wchodzimy na Rysy i spełniamy 
marzenia 2006 roku.   
 

Henryka Detyniecka 
 

 
 

Nad Czarnym Stawem po nieudanej wyprawie na Kazalnicę 
Od lewej: J. Zimowska, A. Chyżewski, S. Oczkowski (2006 r.) 

Fot. H. Detyniecka 
 

 

 
Po co to Panu? 

 



 

Pan w góry? – powiedziała Pani Profesor kardiolog na 
moje zapytanie, czy mogę zabrać się na małą wyprawę 
do podnóży Himalajów. 
To było przed planowaną przez Przemka Wojciechow-
skiego wyprawą trekkingową do stóp Everestu w 1989 
roku. Moje marzenia o zobaczeniu dużych gór z bliska 
rozwiały się. 
Ciągotek wspinaczkowych nigdy nie miałem, ale bardzo 
lubiłem być wśród gór i patrzeć na nie z turystycznych 
ścieżek. Ale i to się ucięło. 
Postęp w medycynie jednak się dokonuje. Dowiedziałem 
się, że istnieje możliwość chirurgicznego poprawienia 
stanu mojego, pompującego krew organu. 
Gdy zgłosiłem się do Instytutu w Aninie, pan Profesor, 
specjalista od takich zabiegów, zapytał – ile pan ma  lat, 
po co to panu? Ja mówię, że chciałbym jeszcze trochę 
pochodzić po górach – a on na to – muszą panu wystar-
czyć dolinki, też są piękne. A sam też góry lubił – pocho-
dził z Nowego Targu. 
Dla mnie góry to Tatry. Ale wleźć tam wysoko z Zakopa-
nego, to już nie jest na moje serce. Ale, jakby tak wystar-
tować z Gąsienicowej, to tylko parę kroków i już jestem w 
górach. A może bym się wczłapał dalej i sobie co nieco 
dla przetrawienia na później sfotografował? 
Właśnie w sierpniu 2007 roku nadarzyła się możliwość, 
za którą jestem bardzo wdzięczny Adamowi Chyżew-
skiemu – miejsce w Murowańcu. Bomba! 
Pierwsze wyjście – Kosówkowa grupa idzie na Kościelec. 
Myślę sobie – jakby mi się udało wejść na Karb, to już 
byłbym zadowolony. 
Przy Czarnym Stawie mówię – nie jest źle, popróbuję 
dalej. W połowie zbocza Małego Kościelca już chciałem 
zrezygnować, ale posiedziałem trochę i poszedłem po 
kawałku wyżej. Wszedłem. 
Następnego dnia – może do Zmarzłego Stawu? Dosze-
dłem. I jeszcze trochę dalej w Kozią Dolinkę. Zaczęło mi 
znów chodzić po głowie, tym razem realnie – a jakby tak, 
choć jeszcze raz, na Orlą – chociaż kawałek, i jeszcze 
pofotografować, na później. 
A Orla Perć była jak na wyciągnięcie ręki. Dotąd dosze-
dłem, to może jutro uda mi się jeszcze trochę dalej. 
Wyruszyliśmy z Wiesią o ósmej rano, jeszcze przed gru-
pą. Przy Czarnym Stawie wyprzedzili nas. Niech sobie 
idą, mnie się tak nie spieszy. 

Minęliśmy Zmarzły Staw – jakoś idzie. Zawrat w chmu-
rach, ale są luki. Pokazały się Granaty, potem Mały Kozi, 
a potem znów i Granaty i Kościelec na dłużej. 
Siadam sobie i dla oddechu i dla popatrzenia przy okazji. 
Jacyś młodzi ludzie, widocznie widząc nasze „jasne” 
głowy, mówią nie ukrywając podziwu – nasi rodzice nawet 
by nie pomyśleli, że mogli by tutaj wejść. Odpowiadamy, 
że oni sami, skoro góry polubili, to będą tu wracać nawet, 
gdy będą już dziadkami. 
I tak jest już Zawrat. Fotografuję orosiałe kwiatki i dzio-
biącego okruchy ptaszka na samej przełęczy i całą Dolinę 
Pięciu – jest w słońcu. A Mały Kozi uśmiecha się – chyba 
pójdę dalej. 
Idziemy. Po kilku łańcuchach już właściwie nie ma odwro-
tu. Ludzi też prawie nie ma. Co by zrobić gdyby tak 
coś...? 
Ale jest pięknie. 
Aparat cały czas trzymam w ręku, wreszcie będę miał 
kawałek Perci obfotografowany.  
Wiesia zahuśtała na łańcuchu na Zmarzłej Wyżnej – nie  
wydał jej krok. Ale „nic to”. 
Tylko zjeść drugiego śniadania nie mamy kiedy, bo przy 
naszym tempie celujemy, aby za widoku zdążyć choć do 
Czarnego Stawu. A tu jeszcze trochę przed nami. 
Na Zmarzłej Przełęczy fotografujemy się tradycyjnie przy 
głazie podpartym zapałkami. Taternicy po przejściu ścia-
ny Zamarłej schodzą ścieżką, na skróty, prosto do Koziej 
Dolinki. Mam też wielką ochotę, bo do Koziej Przełęczy 
jeszcze trochę i to najpierw mocno pod górę. Ale Wiesia 
stanowczo mówi – nie  
No wreszcie, jeszcze tylko drabinka i Kozia jest.  
Teraz tylko – „do dołu”. 
Zaczyna się dzień mocno chylić. Dobrze, że nie zatrzy-
maliśmy się na jedzenie. A droga przez Kozią Dolinkę jest 
dość zagmatwana. Mijamy nasz „stół” – płaski głaz, przy 
którym przed laty, jeszcze z naszym małym Olkiem – 
spożywaliśmy parę razy posiłki i już z mgły wyłaniają się 
Stawy i Zmarzły i Czarny. Dobrze jest! 
Przy Czarnym Stawie jeszcze udało mi się sfotografować 
okaz żółtego kwiatka i nurkujące w potoku kaczki. 
Potem było już ciemno, ale jeszcze bez latarek doszliśmy 
do schroniska, gdzie czekała na nas już nieco zaniepoko-
jona (tak nam się wydawało) grupa i gorąca kwasica z że-
berkiem. 
 

Leszek Ornaf  
 

 

Dolina Gąsienicowa – Murowaniec 
 

Bogatsi o doświadczenia z poprzednich lat, do Doliny 
Gąsienicowej w Wysokie Tatry, wyjeżdżamy pod opie-
kuńczymi skrzydłami Adama Chyżewskiego w końcu 
sierpnia 2007 roku. Jest nas kilkanaście osób, w góry 
wychodzimy w mniejszych grupach, zależnie od kondycji 
uczestników. 
Zaczynamy od zdobycia Kościelca. Pech, kiedy wcho-
dzimy na szczyt, nadciąga chmura, nic nie widać, scho-
dzimy. Na dole słońce i wszystkie szczyty odsłonięte. 

Odpoczywamy nad Czerwonymi Stawkami i podziwiamy 
te piękne góry z dołu. Wracamy do schroniska, idę z Ewą 
Hankiewicz. Przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego w 
Dolinie Gąsienicowej, stojący na ścieżce turysta pokazuje 
nam niedźwiedzia krzątającego się na polance między 
kosówką. Jest naprawdę blisko, jesteśmy pod wrażeniem, 
ale my na misiu wrażenia nie robimy. Popatrzył na nas, 
odwrócił się i powędrował w górę, znikając po chwili w 
kosówce. W kolejnych dniach jesteśmy na Zawracie, 



 

Świnicy, Kasprowym Wierchu, przechodzimy Orlą Perć, w 
różnych grupach i przy różnej pogodzie. 
Kiedy świeci słońce i jest dobra widoczność, naszym 
zachwytom nie ma końca. 
Kiedy nadciągają chmury i zaczyna padać, cieszymy się, 
że tu po prostu jesteśmy. 
Któregoś dnia Wiesia i Leszek Ornafowie poszli na Za-
wrat i Orlą Percią do Koziej Przełęczy. Zaczęło się robić 
późno, ciemno i zaczęło padać, ich nie ma, martwimy się, 
myślimy o zorganizowaniu pomocy, a oni wchodzą 
szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci, chociaż bardzo 
zmęczeni. 
Bardzo dawno nie byłam na Giewoncie. Podchodzę z 
grupą na Kasprowy Wierch, kierujemy się na Czerwone 
Wierchy, idziemy granią, jest piękna słoneczna pogoda i 
widoki zapierające dech w piersiach. Decyduję się iść 

sama na Giewont. Im bliżej, tym widzę więcej osób idą-
cych w tym samym kierunku. Podchodzę do miejsca, 
gdzie zaczynają się łańcuchy, a tam kolejka. Liczę osoby, 
jestem trzydziesta ósma, aby uchwycić łańcuch. Nie re-
zygnuję, ale ze szczytu schodzę szybko. 
Atmosfera w grupie jest wspaniała. Wieczory spędzamy w 
jadalni schroniska opowiadając wrażenia i ciekawe mo-
menty z przebytych szlaków. Dwa wieczory są szczegól-
ne. Jeden z nich to – Basia i Janusz Żurkowscy obchodzą 
właśnie tego dnia 30 rocznicę ślubu. Drugi – Janeczka 
Zimowska czci 28 rocznicę ślubu, Ola Brycht 15 urodziny, 
a Stefan Oczkowski imieniny. Jubilaci i solenizant urzą-
dzili nam prawdziwą ucztę. Toastom , życzeniom i śpie-
wom nie było końca. 
 

Henryka Detyniecka 
 

 

 
 

„Kosówkowe owieczki” w szałasie na Polanie Chochołowskiej – 1998 rok – czterdziestolecie Kosówki 
Fot. M. Brojer 

 



 

 
 

Rozśpiewana grupa po uroczystościach 40-lecia 
Fot K. Groński 



 

ZDOBYWAMY GÓRY ŚWIATA 
 

Wyprawa Indie – Nepal 1986
„Gorące i prawe pragnienia zawsze się spełniają” 

 Mahatma Gandhi 
 

Nasza wymarzona Kosówkowa wyprawa Indie – 
Nepal rozpoczęła się 12 marca i trwała do 25 kwietnia 
1986 roku. Grupa liczyła 24 osoby. Kierownikiem i organi-
zatorem wyprawy był Zbyszek Ścibiorek, lekarzami: Ma-
rek Pawlak, Asia Szymańska i Marek Salagierski, tłuma-
czem Marysia Brojer wspomagana przez Witka Opasewi-
cza i Ewę Hankiewicz. 
Po przybyciu do Delhi zamieszkaliśmy w hotelu „Vivek” 
przy tętniącej życiem ulicy Main Bazar. Poznawanie Indii 
rozpoczęliśmy od zwiedzania najważniejszych zabytków 
Delhi: Czerwonego Fortu ze zdumiewającą inskrypcją w 
jednej z sal „jeśli na ziemi jest raj, to jest on tutaj, właśnie 
tutaj”, obserwatorium z wielkim zegarem słonecznym, 
nazwanym księciem tarcz zegarowych, India Gate (Łuk 
Triumfalny), licznych świątyń hinduistycznych, buddyj-
skich, sikhijskich, meczetów i innych tętniących życiem 
miejsc tego miasta. 
Następnie udaliśmy się na wycieczkę do Jaipuru i Agry ze 
słynnym mauzoleum Tadż Mahal, którego piękna i wprost 
onieśmielającej doskonałości nie odda żadne zdjęcie ani 
film. To trzeba zobaczyć osobiście. 
Wyprawę do Nepalu, poprzedzoną krótkim wypadem do 
Singapuru i Malezji rozpoczęliśmy 23 marca, wyruszając 
z Delhi pociągiem do Gorakhpuru, a następnie autobu-
sem do Pokhary. Po zwiedzeniu miasta i załatwieniu kart 
trekkingowych podzieliliśmy się na trzy grupy i pierw-
szego kwietnia wyruszyliśmy na wybrane trasy. 
Grupa I – dziewięciu dzielnych mężczyzn, udaje się do 
Dumre, a dalej doliną Marsjangdi przez przełęcz Thorund 
La (5416 m n.p.m.) do Muktinath (3800), Tatopani (1200), 
Karkinetę (1600), wieś Naudandę do Pokhary. Długość 
trasy ok. 300 km; grupa II – 11 osób wyrusza na trasę do 
Annapurna Base Camp (4150) – Tatopani i dalej jak gru-
pa I – długość trasy ok. 212 km; grupa III – 4 osoby przez 
najgłębszą na świecie dolinę Kali Gandaki, Ghorapani 
(2830)i, Jomosom (2740), Kagbeni (2804) do Muktinath 
(3800) i powrót jak grupa I – długość trasy ok. 240 km. 
Dokładnie trasy te opisał Zbyszek Ścibiorek w artykule 
opublikowanym w „Wędrowniku” w 1988 roku (na 30-lecie 
Kosówki). 
Po zakończeniu trekkingu wszystkie grupy spotkały się w 
Kathmandu, gdzie przez trzy dni zwiedzały to miasto i 
okolicę m.in. Bhaktapur i Patan – satelickie dawne miasta 
państwa. Można było obejrzeć procesję, bardzo dla nas 
egzotyczną, podążającą ulicami Kathmandu, ku czci boga 
Machendranatha z udziałem żywej bogini Kumari. Wie-
czorem 19 kwietnia wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
Delhi. Zatrzymaliśmy się jeszcze w świętym mieście Va-
ranasi, zwiedziliśmy Sarnath, gdzie Budda wygłosił swoje 
pierwsze kazanie. O świcie pływamy łódkami po Gange-
sie i podziwiamy wschód słońca, lśniącą w jego blasku 

panoramę Varanasi z wysmukłymi wieżami świątyń i 
jakby spływającymi w dół do świętej rzeki ghatami, po 
których schodzą liczni pielgrzymi, by dokonać rytualnej 
kąpieli w Gangesie. Niewątpliwie wiele wrażeń dostarczy-
ło nam zwiedzanie tamtejszych świątyń, pełnych małp, 
nie zawsze mile nastawionych do zwiedzających. Stam-
tąd już powrót autokarem do Delhi i 24 kwietnia przed 
północą wylatujemy do Warszawy. 
 

  
 

Machapuchare  święta góra stale widoczna w drodze do Anna-
purna Base Camp 

Fot. E. Korczak 
 

Tak w wielkim skrócie przedstawia się zrealizowany pro-
gram naszej wyprawy, który jak każdy skrót, nie oddaje w 
pełni tego, jak interesująca i bogata w przeżycia i do-
świadczenia była ta eskapada. 
Dlatego krótkie uzupełnienie – moje refleksje. 
Pierwsze zetknięcie z Indiami jest szokujące. Wspaniałe, 
najwyższej klasy zabytki, przebogata historia i kultura, 
pałace, ogrody, wytworni Hindusi i Sikhowie, Hinduski w 
bajecznie kolorowych sari w otoczeniu ślicznych dzieci, a 
równocześnie skrajna nędza, ludzie żyjący na ulicach, 
brudne, wygłodzone dzieci wyciągające rączki w proszą-
cym geście, trędowaci oczekujący wsparcia. 
Spotkanie z Indiami wymaga pokory i miłości takiej, jaką 
miała, święta za życia, Matka Teresa z Kalkuty. Normalny 
człowiek jest bezradny. 
A Himalaje, przedmiot marzeń wszystkich miłośników gór! 
Byłam w III grupie z Marysią Brojer, jej mężem Jasiem 
Kaczmarzykiem i Asią Szymańską – lekarzem (każda z 



 

grup miała w swym składzie lekarza). Zespół stano-
wiliśmy zgrany, zgodny i radosny. W Suikhet dołączyła do 
nas Holenderka Anna, również miła. To na naszej trasie 
było Ghorapani z widokiem na Annapurnę i Hichuli, z 
niezapomnianym wschodem słońca nad Machapuchare, 
oglądanym z wierzchołka Poon Hill (3200), u stóp którego 
rozciągają się zbocza porośnięte lasami kwitnących rodo-
dendronów. Szczyty Annapurn i Dhaulagiri bardzo często 
cieszyły nasze oczy na trasie. 
Niezapomniane są również spotkania z ludźmi – piel-
grzymami, tragarzami, właścicielami hoteli i wreszcie z 

innymi turystami ze wszystkich zakątków świata. Wszyscy 
życzliwi, serdeczni. Nepalczycy często powtarzali, że 
Polacy, to bardzo dobrzy ludzie, niektórzy wymieniali 
nazwiska naszych himalaistów, najczęściej Jerzego Ku-
kuczkę. 
Była to naprawdę wielka przygoda poszerzająca obszary 
naszej wyobraźni o ludziach, kulturze, religii i zaskakują-
cym pięknie przyrody. Dlatego wielkie dzięki organizato-
rom i wszystkim uczestnikom za wspaniałe przeżycia. 
 

Barbara Skowron 
 

Wyprawa w Andy - 20 lat później 
 

To już mija 20 lat od największej, najtrudniejszej i naj-
dłuższej (12. 02. – 17. 04. 1988 r.) wyprawy zorganizo-
wanej przez Kosówkę, a kierowanej przez Zbyszka Ści-
biorka. Również w tym roku mija 75 lat od pierwszej pol-
skiej wyprawy w Andy zorganizowanej w latach 1933-
1934 i opisanej przez Wiktora Ostrowskiego w książce 
„Wyżej niż kondory”. 
Przez te 20 lat zmieniło się właściwie wszystko co nas 
otacza. Żyjemy w wolnym kraju, a układ sił w świecie 
diametralnie się zmienił. Jesteśmy w Unii Europejskiej i w 
NATO. 
Obecnie na wyjazd w najdalsze zakątki ziemi nie potrze-
ba żadnych zezwoleń, kont dewizowych, a paszport każ-
dy ma w domu. Żeby polecieć dzisiaj w Himalaje lub Andy 
nie trzeba korzystać z radzieckich linii Aerofłot, a z każ-
dego innego światowego przewoźnika. W latach 80-tych 
ubiegłego wieku Aerofłot był wygodny oraz względnie 
tani, a latał ( zresztą z różnych względów) do najbardziej 
oddalonych zakątków świata. Drugim takim przewoźni-
kiem był czechosłowacki OK, dlatego też wielkie wyprawy 
musiały najczęściej lecieć przez Moskwę lub rzadziej 
przez Pragę. Samoloty radzieckie też nie były ostatnim 
krzykiem techniki, a ogromny, dwupokładowy IŁ-86, któ-
rym lecieliśmy w Andy, musiał lądować co max. 5000 km. 
Stąd też nasza podróż z Moskwy do Buenos Aires trwała 
24 godziny z trzema międzylądowaniami. W drodze po-
wrotnej z Limy do Moskwy były cztery międzylądowania i 
lot trwał – 27 godzin. Kolejna sprawa to fakt, że obecnie 
dostępne są powszechnie przewodniki i mapy, które to 
materiały w tamtych czasach były dla nas prawie niedo-
stępne. To powodowało, że przygotowanie wyprawy 
wymagało dużo więcej zachodu i czasu (trzeba było tłu-
maczyć przywożone przewodniki w różnych językach). 
Następnym problemem był brak w handlu sprzętu specja-
listycznego i wyposażenia na takie wyprawy, trzeba było 
to różnymi sposobami „załatwiać”. Dotyczyło to namiotów, 
kurtek puchowych, butów, anoraków, plecaków, raków itp. 
Udało mi się zorganizować uszycie dla całej wyjeżdżają-
cej grupy anoraków, spodni ochronnych i worów transpor-
towych na nasze bagaże. Dodatkową trudnością było to, 
że na żadnej z poprzednich wypraw nie przebywaliśmy 
tak długo na wysokościach powyżej 4000 m n.p.m. Rów-

nież kłopotliwe było spanie w namiotach przy kilkunasto-
stopniowych mrozach i huraganowych wiatrach, z których  
Andy są znane.  
 

 
 

Odpoczynek pod polem penitentów 
Od lewej: E. Korczak, A. Pawlak, J. Sowała 

Fot. E. Korczak 
 

Mimo tego, że główny cel wyprawy, zdobycie najwyż-
szego szczytu obu Ameryk – Aconcaguy (6960 m n.p.m.) 
nie został osiągnięty z powodu niesprzyjających warun-
ków pogodowych, to pocieszeniem jest fakt, że z tych 
samych powodów nie został zdobyty pięć lat później 
(1993 r.) najwyższy szczyt Europy Mont Blanc (4807 m 
n.p.m.) w kolejnej wyprawie Kosówki. 
W pierwszej części wyprawy w Andy został zdobyty 
szczyt Ramada (6410 m n.p.m.). Pobyt w tak potężnych 
górach jak Andy, to niezapomniane przeżycie – wspaniałe 
widoki, cisza, pustka, kilkudziesięciostopniowe różnice 
temperatur między dniem i nocą oraz ogromne przestrze-
nie. Dochodzą do tego bardzo złe drogi w górach, które 
są właściwie niezamieszkałe, dzikie rwące rzeki, strumie-
nie, brak mostów i roślinności – zupełnie inaczej niż w 
zielonych, zaludnionych do dużych wysokości Himala-
jach.  
 Samo podejście pod Aconcaguę doliną Los Horcones na 
Plaza de Mulas (4230 m n.p.m.) z całym bagażem na 
plecach, bo w tym regionie, częściej uczęszczanym przez 
turystów wynajęcie mułów było dla nas za drogie, było już 



 

osiągnięciem. Sam się sobie teraz dziwię, że ważąc 64 kg 
i mając 51 lat doniosłem tam mój plecak ważący 35 kg. 
Podejście do obozu pod Ramadą było nieco łatwiejsze, 
gdyż część bagaży niosły juczne muły (tu były znacznie 
tańsze). Mam przed oczyma sylwetkę szefa mulników, 
który przy siodle miał lasso, z tyłu zwiniętą derkę do przy-
krycia, a siedząc na koniu wyglądał jak bohater wester-
nów. 
 

 
 
Obóz w drodze na Plac Mulników, w tle biała Aconcagua 

Fot. E. Korczak 
 

W czasie wyprawy, w części turystycznej, zwiedziliśmy 
najciekawsze miejsca w środkowej i północnej części 
Argentyny, w północnym Chile, w Boliwii i Peru ( Buenos 
Aires, Mendozę, Santiago de Chile, La Paz, tajemnicze 
jezioro Titicaca, Cuzco, Machu Picchu i Limę). 
Poznaliśmy po drodze wielu Polaków z niezapomnianym 
Zbyszkiem Gębarskim. Pierwszych Polaków poznaliśmy 
już w Buenos Aires tuż po przylocie. To oni przysłali nam 
zaproszenie (konieczne, by dostać wizę) i oni dali nam 
możliwość zamieszkania w swoim ośrodku pod miastem, 
w Bursaco. Byli to głównie żołnierze z armii gen. Andersa, 
którzy osiedlili się w Argentynie. Długie wieczory przy 
assado i dobrym winie, rozmowy i wymiana różnych wia-
domości o Polsce. Przeżyliśmy też coś na kształt rewolu-
cji w La Paz (zamieszki z użyciem przeciw demonstran-
tom „tamtejszego ZOMO” z psami bojowymi, tarczami, 

pałkami i gazem łzawiącym). Przypomniałem sobie wtedy 
stan wojenny w Polsce. Obserwowane przez nas rozru-
chy były inspirowane, jak przypuszczam, przez radziec-
kich agentów służb specjalnych, których w Ameryce Płd. 
było wielu, pod płaszczykiem doradców czy przedstawi-
cieli różnych firm. Tak było we wszystkich krajach, przez 
które przejechaliśmy, z wyjątkiem Chile, ale tu był Pino-
chet.  
 Czas biegnie nieubłaganie i od zakończenia wyprawy 
ubyło już kilka osób w różny sposób z nią związanych. 
Nie żyje „duchowy” inicjator wyprawy – Wiktor Ostrowski, 
Zbyszek Gębarski (jego dom w Mendozie stanowił naszą 
bazę wypadową w Andy, był także miejscem, gdzie za-
trzymywały się prawie wszystkie polskie wyprawy w góry 
Ameryki Płd.). Nie żyje też dwóch bezpośrednich uczest-
ników wyprawy – jeden ze zdobywców Ramady – Bolek 
Usielski oraz mój towarzysz namiotowy - Zdzisław Barski, 
który zmarł w Kanadzie, gdyż tam się osiedlił, nie wróciw-
szy z nami do kraju. Chciałbym jeszcze wspomnieć nie-
odżałowanej pamięci Vacka Rinna, który był dwudziestym 
pierwszym członkiem wyprawy w Andy i mimo posiadania 
wizy peruwiańskiej, przy braku argentyńskiej nie został 
wypuszczony z lotniska w Buenos Aires. Lotem powrot-
nym wrócił do Warszawy. Vacek był moim bliskim towa-
rzyszem wyprawy w Himalaje oraz na wulkany Indonezji. 
Patrząc z perspektywy lat, najbardziej w pamięci utrwaliły 
się dwie moje wyprawy – na wulkany Indonezji (1986 r.) 
oraz w Andy (1988 r.), które najchętniej i najczęściej 
wspominam. 
Na tym kończę moje reminiscencje, a zainteresowanych 
tematem odsyłam do mego artykułu „Pod niebem kondo-
rów – wyprawa w Andy i do krajów Ameryki południowej” 
zamieszczonym w Biuletynie Okolicznościowym na 40-
lecie KTG Kosówka, gdzie w miarę dokładnie opisana jest 
cała wyprawa. 
 

Krzysztof Groński  
 

 

Z wypraw KTG Kosówka – „NORDKAPP – 94” 
 

Celem jednej z kolejnych wypraw Kosówki było pozna-
nie gór skandynawskich i osiągnięcie Nordkappu, najdalej 
na północ wysuniętego punktu Europy. W wyprawie trwa-
jącej od 2 do 30 lipca 1994 roku uczestniczyły 34 osoby, 
w tym 21 z Klubu. Autokarem, z namiotami i z własnym 
wyżywieniem, pokonano łączna trasę 7837 km! 
Organizatorem wyprawy był kol. Zbigniew Ścibiorek, jego 
zastępcą kol. Witold Opasewicz, a pozostałe, ważne 
funkcje pełnili: Regina Niczypor-Przygocka – lekarz wy-
prawy, Maria Lisowska – skarbnik, Włodzimierz Rako-
wiecki i Józef Tręda – kwatermistrzowie. 
Pierwsze dwa dni, po wyokrętowaniu w Ystad z promu 
„Nieborów” poświęcone były obejrzeniu Malmo, Kopen-
hagi, Göteborgu i Helsingoru ze słynnym zamkiem „Ham-
leta”. Dopiero po zwiedzeniu tych ciekawych turystycznie 
miejsc, po powtórnym przepłynięciu do Szwecji, na wyso-

kość fiordu Swunesund, przekraczamy granicę szwedzko-
norweską i po kilku godzinach jazdy dojeżdżamy do stoli-
cy Norwegii, Oslo. Na pięknie położonym campingu, 
górującym nad miastem, po raz pierwszy odczuliśmy 
wpływ tzw. „białych nocy”, gdyż po zachodzie słońca, 
jeszcze przez kilka dobrych godzin można było swobod-
nie czytać. 
Największą atrakcją Oslo był rozległy park z ustawionymi 
setkami rzeźb-postaci ludzkich w naturalnych lub nadna-
turalnych rozmiarach, dłuta artysty-rzeźbiarza Vigelunda. 
Kolejnymi obiektami, które zwiedziliśmy w upale, docho-
dzącym do 33°C, to skocznia narciarska Holmenkolen, 
muzea: Kon-Tiki z tratwami Ra-I i Ra-II, Łodzi Wikingów 
oraz Statku „Fram”. 
Po sześciu dniach od wyjazdu z kraju byliśmy już daleko 
na północy od Oslo, zwiedzając leżące po drodze obiekty 
olimpijskie w Lillehamer i Hammar i wreszcie wjechaliśmy 



 

w prawdziwą krainę gór i fiordów, w której żyją legendar-
ne trolle. 
W sobotę, 9 lipca, nasz autokar piął się w górę przez 
pasmo Jotungheim, gdyż naszym celem było zdobycie 
najwyższego szczytu Norwegii, Galdhopiggen, o wysoko-
ści 2469 m n.p.m. Trzysta metrów poniżej przycupnęło 
schronisko Juvashytta, od którego dalsza, piesza droga 
na wierzchołek, prowadziła przez niebezpieczny, popęka-
ny lodowiec, z głębokimi szczelinami. Ponieważ zdarzyło 
się tu już wiele wypadków śmiertelnych, zostaliśmy przez 
przewodnika powiązani linami i w straszliwym upale(!) 
zdobyliśmy wyznaczony cel, by ze szczytu, z wysokości 
prawie 2,5 km spojrzeć na Norwegię. 
Następnego dnia jadąc przez pasmo Jotungheim niespo-
dziewanie znaleźliśmy się w księżycowo-zimowej scene-
rii. Widoki były fascynujące: jazda przez wykopane, 
śnieżne tunele, nad którymi królowały wypiętrzone skały, 
pokryte mchami i porostami. A dalej, zakrętami, wzdłuż 
widocznego z góry fiordu Lusterfjord, zjazd do doliny 
Jostedalen, słynnej z tego, że do leżącego w niej jeziora 
doszedł brudno-niebieskawy, popstrzony odłamkami skał 
i kamieniami jęzor lodowca Nigardsbreen. 
Po obejrzeniu pięknie położonego „Muzeum Lodowca”, 
znajdującego się w budynku, mającym kształt odwróconej 
do góry dnem łodzi Wikingów, dalsza, karkołomna droga 
prowadziła nas przez Fiord Sognefjoeden (przeprawa 
promowa), i dalej, znowu w górę, do Eldalsosen, skąd 
nastąpił zjazd na drugą stronę masywu górskiego, tzw. 
„pętelkami i agrafkami”, czasem z sercem, podchodzą-
cym do gardła. Po wyczerpującej jeździe, pod wieczór, 
znaleźliśmy się w Loen. I tu, na campingu „Lo-Vik”, nad 
brzegiem wspaniałego fiordu, okolonego dwutysięcznymi 
szczytami, poprzecinanymi wąwozami górskich rzek, 
zapoznano nas z historią dawnej tragedii, która znalazła 
swój epilog na miejscowym cmentarzu.  
Otóż na początku dwudziestego wieku, dwukrotnie ze 
szczytów Lodalskapa (2083 m n.p.m) spadły w dół, w 
koryto jednej z rzek, tak potężne odłamy skalne, że wy-
wołana nimi fala zmyła położoną na brzegu fiordu wioskę 
wraz z ludźmi, domami i całym dobytkiem. Pomniki ponad 
stu trzydziestu ofiar patrzą dzisiaj posępnie na górskie 
szczyty. 
Camping „Lo-Vik” zapamiętała dość boleśnie nasza le-
karka, Regina Przygocka. Przed wyruszeniem w dalszą 
drogę, już po zwinięciu obozowiska nagle stwierdziła, że 
brakuje jej saszetki z dokumentami i pieniędzmi! Sytu-
acja, która może się skończyć wielkimi nieprzyjemno-
ściami podczas powrotu przy odprawach paszportowych!  
Po długich, niczego nie dających poszukiwaniach niespo-
dziewanie do Reginy przyszedł kierownik campingu, 
niosąc zgubę, którą poprzedniego dnia wieczorem znala-
zła w łazience uczciwa turystka i odniosła do biura cam-
pingu. Emocje opadają, bohaterka ociera łzy, wylewnie 
dziękuje kierownikowi i już po chwili gotowi jesteśmy do 
dalszej drogi. 
Kolejnym etapem naszej podróży był jeden z najpiękniej-
szych fiordów Norwegii, Geiranger, z niecodziennym 
wodospadem, o nazwie „Siedem Sióstr”, dzielącym się 
właśnie na siedem, spadających wśród obłoków wodnej 
piany, potoków. Warto wspomnieć, że głębokość wąskie-

go, wijącego się fiordu dochodzi do siedmiuset metrów, 
dzięki czemu mogą do niego wpływać statki pełnomor-
skie. Wysokość sterczących po obu stronach zboczy 
sięga dwóch tysięcy metrów. 
Krajobraz się zmienia. Posępne szczyty, karłowata roślin-
ność, podjazdy i strome zjazdy i dwudniowy odpoczynek 
w małym miasteczku Aldalsness. 
Połowa lipca, okolica Dombas. Góry skończyły się, wokół 
nas widoki ni to tajgi ni to tundry. Przeważa niska, karło-
wata brzoza. Widzimy pierwsze, żyjące i pasące się na 
swobodzie renifery. Niespodziewanie, podczas jazdy, 
autokarem coś mocno wstrząsa. Patrzymy na siebie, 
zaniepokojeni, kierowca zatrzymuje pojazd i szuka przy-
czyny. Wysiadamy i dowiadujemy się, że w naszym Mer-
cedesie pękła przy zawieszeniu poduszka powietrzna. W 
takiej sytuacji dalsza jazda obciążonego autokaru nie jest 
możliwa. Kierowca wraz z naszym kierownikiem, Zbysz-
kiem Ścibiorkiem, naradzają się, studiują mapę i podej-
mują decyzję: uczestnicy wyprawy wysiądą i pozostaną 
na miejscu, natomiast odciążony autokar pojedzie wolno 
do widniejącego na mapie najbliższego miasteczka, żeby 
szukać jakiejś pomocy. Pogoda jest piękna, słońce, cie-
pło, rozkładamy się na przydrożnej trawie i czekamy. 
Mamy dużo szczęścia. Po mniej więcej dwóch godzinach 
nasz Mercedes wraca i dowiadujemy się, że w miastecz-
ku znajdował się samochodowy warsztat naprawczy, a w 
jego magazynie znajdowała się jedna, jedyna potrzebna 
nam poduszka powietrzna, która za 200 dolarów została 
kupiona i zastąpiła tę popsutą. Roześmiani, w dobrych 
humorach jedziemy dalej i dojeżdżamy do Trondheim, 
małego, pięknego miasteczka, położonego nad wodą. W 
centrum stoi najstarszy drewniany dom Europy. Brzegi 
rzeki spina również drewniany most, a nad wodą wiele 
domów posadowionych na drewnianych palach. 
Coraz bliżej celu, stopniowo wzrasta nasze podniecenie. 
Dokładnie o godzinie 1806 przekraczamy Krąg Polarny! 
Szerokość geograficzna to 66°33’, a temperatura 19°C. 
Po zrobieniu szeregu pamiątkowych zdjęć pod ustawio-
nym obeliskiem, przeprawiamy się znowu przez fiordy i 
zatrzymujemy na campingu w Lonsdal. I tu pierwsza, 
nieprzyjemna niespodzianka. Po dwóch upalnych tygo-
dniach i niebie praktycznie bez chmur, w nocy nadciąga 
silna burza, a rano, ciągle w deszczu, zwijamy mokre 
namioty. Mgła, niski pułap chmur, zimno. Jadąc dalej w 
tej niezbyt przychylnej nam aurze ze zdziwieniem widzimy 
osadę, złożoną z kilkunastu drewnianych, parterowych 
domków, których dachy pokryte są rosnącą, dość wysoką 
trawą. A na niej…? Stadka pasących się spokojnie kóz, 
mogących przemieszczać się z dachu na dach przez 
przerzucone kładki! 
Kolejna przeprawa promowa i po dalszych kilku godzi-
nach jazdy wita nas pochmurny Narwik z dwoma cmenta-
rzami polskich żołnierzy z II wojny światowej. Składamy 
skromne wiązanki i zapalamy znicze, oddając w milczeniu 
hołd polskim bohaterom. Potem Tromso – najdalej na 
północ w świecie położone miasto uniwersyteckie i dojeż-
dżamy do Alty. Krajobraz monotonny. Drzewa niziutkie, 
karłowata brzoza, czasami biała, kwitnąca jarzębina i 
niska trawa, mech i kamienie. I ten widok towarzyszy nam 
już do celu naszej podróży, do samego Nordkappu. 



 

Poniedziałek, 18 lipca. Dwa razy przeprawiamy się pro-
mem, ponieważ nasz cel leży na wyspie. No, wreszcie! 
Godzina 1830 – to sobie prawie wszyscy notują. Jesteśmy 
na miejscu. Nordkapp to wysunięty w morze kawał ostre-
go przylądka, którego skalne zbocza opadają ku po-
wierzchni morza prawie prostopadłymi ścianami o wyso-
kości prawie 300 metrów, ale cóż, okazuje się, że tak 
naprawdę Nordkapp nie jest najdalszym północnym punk-
tem Europy, gdyż z lewej strony doskonale widoczny jest 
inny przylądek, wysunięty o kilkaset metrów dalej w mo-
rze. 
Jest chłodno, zaledwie kilka stopni powyżej zera, przyda-
ją się ciepłe, puchowe kurtki. Od bieguna wieje zimny, 
dość silny wiatr, rozpędzający tumany mgły. I nagle nie-
spodziewanie wygląda słońce, a na niebie zapala się 
tęcza! Jest to wspaniałe zjawisko na tej smutnej, skalno-
trawiastej płaszczyźnie. Nasyceni widokiem lekko pofalo-
wanego morza rozglądamy się wokół. Przed nami liczne 
budynki, tłumy turystów i potężny monument, przedsta-
wiający kulę ziemską, przed którą każdy chce się sfoto-
grafować. 
Słoneczna pogoda utrzymuje się jeszcze przez mniej 
więcej dwie godziny, a później znowu nadciągają tumany 
gęstej mgły. Dziękujemy losowi, że mieliśmy chociaż 
trochę słońca i wracamy. 
Po nocnej przeprawie promowej przez fiordy dojeżdżamy 
na camping w Kautekeino, który na długo pozostanie w 
naszej pamięci ze względu na niespotykane roje koma-
rów, które dosłownie nie pozwalają wyjść z namiotów. A 
tu trzeba przygotować obiad! Ala Cieciura, chcąc ugoto-
wać zupę z torebki, znajduje sposób na komary. Widocz-
nie tknięta w Łodzi jakimś przeczuciem, ze swoich bagaży 
wyjmuje coś w rodzaju gęstej woalki i po nałożeniu na 
głowę osiąga cel – garnek dobrej zupy. 
Uciekając przed komarami idziemy na wycieczkę do 
miasteczka, w którym czeka nas prawdziwa niespodzian-
ka. Jest to „Galeria Srebra”, prowadzona przez małżeń-
stwo, Duńczyka i Niemkę (pochodzącą nota bene z okolic 
Giżycka).  
Oboje studiowali architekturę, a następnie swój los zwią-
zali z daleką, dziką północą, budując w skalnym zboczu 
własnymi rękami, od podstaw , mieszkalny dom, po-
mieszczenia dla kóz i świnek i galerię. Ich dzieło to prze-
cudowna, srebrna biżuteria, której motywy bazują na 
odwzorowaniu tutejszej roślinności, a więc pierścionki w 
kształcie listków, broszki w postaci maleńkich kwiatków, 
pasemek trawy, kępek porostów. Małżeństwo utrzymuje 
się z eksportu tych cudów, jednak większość dochodów 
przekazuje w postaci odzieży, lekarstw i żywności bied-
nym dzieciom z całego świata. Właściciele galerii byli 
zaskoczeni naszymi odwiedzinami, gdyż byliśmy pierw-
szymi Polakami, którzy przekroczyli progi ich domostwa. 
Tego samego dnia czeka nas jeszcze jedna niespodzian-
ka, gdyż zostajemy zaproszeni do autentycznej, lapoń-
skiej jurty, której ściany wykonane były z wyprawionych 
skór reniferów. Siedzieliśmy wokół rozpalonego w środku 
ogniska, z którego dym wydostawał się na zewnątrz przez 
otwarty szczyt jurty, dyskretnie przecierając zaczerwie-
nione oczy, nie przyzwyczajone do takich warunków i 

zastanawiając się, jak w takich warunkach można miesz-
kać. 
 

  
 

W krainie Lapończyków – moje mieszkanie na dalekiej północy 
(1994 r.) 

Fot. W. Opasewicz 
 

Następnego dnia ruszamy w dalszą drogę. Mijamy grani-
cę z Finlandią w Kivilompolo, zdziwieni, że nikt nas nie 
zatrzymuje, nie sprawdza naszych paszportów, wiz. Wo-
kół nie ma żywego ducha, jedynie widać pasące się za 
odgradzającymi siatkami stada reniferów. 
Przejeżdżamy na ukos bardzo wąski w tym miejscu ob-
szar Finlandii i wjeżdżamy do Szwecji, znowu na granicy 
przez nikogo nie zatrzymywani.  
Tym razem naszym celem jest Kiruna, słynna ze swoich 
kopalń rudy żelaza oraz znajdującego się w jej pobliżu 
najwyższego szczytu Szwecji, Kebnekeise (2117 m 
n.p.m.). tu czekają na nas dwie atrakcje: zwiedzenie 
kopalni rudy żelaza, o zawartości tego minerału ponad 
70% i zdobycie szczytu Kebnekeise. Po zwiedzeniu ko-
palni zaczynamy przygotowania do wyprawy na szczyt. 
Nie jest to zadanie łatwe. od campingu najpierw należy 
przejść około osiemnastu kilometrów po podmokłym 
terenie, często przez kładki nad płynącymi potoczkami, by 
dojść do schroniska, wypadowego punktu w drodze na 
szczyt. Podzieleni na grupki, jedni ruszają natychmiast, 
jak to się mówi z marszu, inni postanawiają przenocować 
w schronisku i dopiero następnego dnia rano wyruszyć w 
drogę, pokonując lodowce, śnieg, piargi i strumienie. 
Niestety, ze względu na bardzo słabe oznakowanie szla-
ku, nie wszyscy osiągnęli cel, sporo osób wycofało się, 
nie mogąc sprostać trudnościom. Jedynie Tomek Dzie-



 

niakowski, spoza Klubu, dołączywszy się do szwedzkiej 
grupy, prowadzonej przez przewodnika, dotarł na wierz-
chołek. Ale…? Na szczycie Kebnekeise zostawili ślad 
sprytni członkowie wyprawy: Regina Przygocka, Ela i 
Andrzej Wielgopolanowie i Zbyszek Bestecki. Niedaleko 
campingu znajdowało się bowiem lądowisko helikopte-
rów. Po uzgodnieniu kosztów przelotu wymieniona 
czwórka uniosła się w powietrze i stosunkowo szybko, 
gdy helikopter wylądował na niewielkiej płaszczyźnie 
mniej więcej trzysta metrów poniżej szczytu, ruszyła pie-
chotą w górę. Na wierzchołku, w zmarzniętym śniegu 
wyryli napis „Kosówka” i zadowoleni zaczęli pieszo scho-
dzić w dół. Jak opowiadali po powrocie, nie było to zbyt 
łatwe, ze względu na miejscami bardzo głęboki śnieg, na 
rozpadliny, a niżej na rwące potoki, a nawet niewielką 
rzeczkę. Łącznie zejście ze szczytu trwało siedem godzin, 
następnie nocą jeszcze osiemnaście kilometrów piechotą 
po płaskim, ale bagnistym terenie! 
Kończy się pobyt w Skandynawii. Z Kiruny na ukos przez 
Szwecję skierowaliśmy się nad brzeg Zatoki Botnickiej i tu 
z radością kąpaliśmy się w ciepłych wodach zatokowych, 
a potem wygrzewaliśmy się na słońcu w trzydziestostop-
niowym upale. Niestety, te przyjemności zepsuł nam 
pobyt na ogromnym campingu, pełnym pijanej, roz-
wrzeszczanej skandynawskiej młodzieży i ryku nastawio-
nych na cały regulator odbiorników radiowych z nowocze-

snymi, tanecznymi rytmami, czyli ustawicznym bum, bum, 
bum! Noc mieliśmy z głowy, nie sposób było nawet zmru-
żyć oka, dlatego też z radością z samego rana opuszcza-
liśmy niegościnny camping i brzegiem Zatoki pojechali-
śmy na południe. Na naszym szlaku były jeszcze ciekawe 
miasta, jak Sundsvall, Upsala i Sigtuna, pierwsza stolica 
Szwecji, jednak myślami i w rozmowach wracaliśmy cią-
gle do, pozostawionych za nami, groźnych gór, przepięk-
nych fiordów, dzikiej, niezniszczonej jeszcze przez czło-
wieka przyrody. 
Wreszcie ostanie dni pobytu w Skandynawii, Sztokholm. 
Zwiedzamy to nowoczesne miasto, a w nim muzea: Śre-
dniowieczne Muzeum Miasta, Muzeum Nordyckie i Mu-
zeum Statku Królewskiego „Waza”, statku wojennego, 
wsławionego tym, że po wypłynięciu w pierwszy rejs, na 
skutek braku dobrego wyważenia, już kilkaset metrów po 
opuszczeniu portu, wywrócił się kilem do góry i zatonął! 
Wchodzimy do kościoła Starkyrka, będącego najstarszym 
zabytkiem Sztokholmu, przed Zamkiem Królewskim 
uczestniczymy w uroczystej zmianie warty. 
Następnego dnia, około południa ukazały się przed nami 
znajome widoki i port w Gdańsku. Wieczorem byliśmy cali 
i zdrowi w Łodzi, pełni niezapomnianych wrażeń, trwają-
cych do dzisiaj. 

 
Andrzej Zimowski 

 

Karyntia  - stałe powroty 
 

Karyntia to południowy land Austrii, graniczy z Wło-
chami, Słowenią, Tyrolem, Salzburgiem i Styrią.  Tu znaj-
dują się Wysokie Taury, Alpy Karnijskie i Gailtalskie a 
także Kotlina Klagenfurcka. Jest najbardziej nasłonecz-
nioną częścią Austrii, z 1270 jeziorami. Stolicą landu jest 
Klagenfurt. 
Klubowy wyjazd do Karyntii zaproponowała nasza Kole-
żanka Helenka Maciejewska, którą podczas wycieczki 
zakładowej w 1998 r. zafascynowały krajobrazy z hotelu 
„Dallas”, położonego na wysokości 1550 m n.p.m. zbocza 
góry Gerlitzen. 
Po przestudiowaniu przewodników, map i ciekawostek 
turystycznych,  w miesiącu wrześniu 1999 r. zorganizowa-
łem pierwszy wyjazd do Austrii w rejon Karyntii.  
Zachęceni urokami tej krainy, wracamy do niej jeszcze w 
trzech następnych latach:  2000 r., 2001 r. i 2004 r., tym 
bardziej, że do zwiedzania i zdobywania gór pozostało 
jeszcze bardzo dużo. 

O atrakcyjności i zauroczeniu tym rejonem świadczy fakt, 
iż niektórzy z nas uczestniczyli prawie we wszystkich 
wyjazdach. 
Odwiedziliśmy znaczną część najciekawszych miejsc 
Karyntii, a na opis wrażeń z poszczególnych imprez, 
szczytów Alp, na których byliśmy, zabytków, atrakcji i 
osobliwości można poświęcić odrębne wydanie.  
Karyntia w sposób szczególny dba o turystów: doskonale 
przygotowane szlaki do wędrówek pieszych, rowerowych 
czy narciarskich, niezliczone wyciągi i kolejki górskie, 
przytulne schroniska, miła obsługa, uporządkowane i 
czyste alpejskie wioski i miasteczka. Do wszystkich na-
szych celów wycieczek docieramy korzystając z „Karty 
Karyntii”, która za stosunkowo niską cenę pozwala nam 
zaoszczędzić budżet.   

 
Romuald Zieliński – organizator, kierownik  

i przewodnik.  
 

Alpy – spełnione marzenie 
 

Jest druga połowa czerwca 2004 r., jedziemy w wyma-
rzone Alpy. To już czwarta wyprawa klubowa, tym razem 
rozszerzona o kilkudniowy pobyt w Dolomitach. 
Organizatorem, kierownikiem i przewodnikiem w jednej 
osobie jest Romek Zieliński, więc czujemy się bezpiecz-
ne. 

Tym razem grupa liczy jedynie 21 osób i do dyspozycji 
mamy niewielki busik - tworzymy więc jeden zgrany ze-
spół a kierowcy przewożą nas przez najwyższe przełęcze 
i wąskie górskie drogi. 
Zatrzymujemy się w  hotelu „Sobieski” położonym w miej-
scowości St. Paul niedaleko Villach. Właścicielem hotelu 
jest Polak – zaprzyjaźniony z poprzednich wyjazdów. 



 

Z ławeczki przed domem każdego ranka i wieczora wita 
nas monumentalnie wypiętrzona na 2167 m n.p.m. góra 
Dobratsch. Na jej szczyt docieramy następnego dnia po 
przyjeździe. Roztaczają się tu piękne widoki na Alpy 
Julijskie i Czerwone Ściany, a po krótkim posiłku w 
schronisku zwiedzamy dwie kapliczki. 
Szczęśliwi z powitania gór, w drugim dniu pobytu jedzie-
my do Bad Kleinkirchheim i St.Oswald, skąd rozpoczy-
namy wielogodzinną wędrówkę szczytami od Brun-
nachhohe (1902m) przez Klamnock (2331m) do Steinho-
he (2183m).  
Słoneczny dzień pozwala nam zachwycać się pięknem 
odległych szczytów Wysokich Taurów wraz z najwyższym 
- Grossglockner (3797m), czy też Alp Julijskich. 
Osobliwą wycieczką był wjazd krzesełkami na szczyt 
Dreilandereck (1516m), który leży na granicy trzech 
państw: Austrii, Włoch i Słowenii – to miejsce znaczące, 
bez odprawy paszportowej i celnej, więc przechodzimy na 
stronę włoską by zwiedzić bunkry z I Wojny Światowej. 
W drodze powrotnej fundujemy sobie kąpiel w basenach 
termalnych w Villach – relaksowi, dziecięcym zabawom i 
wodnemu szaleństwu poddajemy się wszyscy bez wyjąt-
ków. 
Jakże nie zapamiętać pięknego, słonecznego dnia ponad 
chmurami na górze Gerlitzen (1911m).  
Z każdej strony, po sam horyzont góry i góry, od północy 
już zieleniejące, od południa i zachodu znacznie wyższe, 
ośnieżone. Obserwujemy kolorowe lotnie szybujące na 
niebie. Nikt z nas nie ma jednak odwagi na wyczyn takie-
go przelotu. Ci z nas, którzy byli na poprzednich wyjaz-
dach opowiadają o śmiałkach naszego klubu, których 
odwaga nie opuściła i ruszali w przestworza. 
Na dół schodzimy pięknymi halami, zwiedzając po drodze 
muzeum pasterstwa oraz mijając tak bliski i znany niektó-
rym z nas hotel „Dalas”. Z jego tarasu roztacza się wspa-
niały widok na Alpy Julijskie w Słoweni, Triglav, pasmo 
Karawanków, jezioro Ossiach i ruiny zamku Landskron. 
Wspaniale mieć każdego dnia takie widoki i trochę nam 
żal, że tym razem nie mogliśmy się tu zakwaterować.  
Dalszą drogę w dół do Annenheim odbywamy już gondol-
kami, by popłynąć statkiem po jeziorze Ossiach.  
Jeziora w Karyntii są symbolem czystości i najlepszej 
jakości wody. Ich temperatura latem wzrasta nawet do 
27oC, stwarzając doskonałe warunki do kąpieli. Mimo 
prawie upalnego dnia, na kąpiel nikt się jeszcze nie decy-
duje. W iście wakacyjnym nastroju dopływamy do miej-
scowości o tej samej nazwie Ossiach, gdzie na terenie 
Klasztoru Benedyktynów z XI wieku jest grób Polskiego 
Króla Bolesława Śmiałego. 
Kolejnym, bez wątpienia, niezapomnianym dniem był 
wyjazd na Maltę. Alpejską drogą, 18,5 km przez 6 tuneli i 
9 mostów, z licznymi wodospadami, dojeżdżamy do zapo-
ry zbudowanej na wysokości 1933 m n.p.m. Olbrzymia, 
200 m wysokości i 626 m długości tama tworzy tu zalew 
wodny na odcinku 4,5 km, otoczony z każdej strony wy-
sokimi na ponad 3000 m n.p.m. szczytami. Niestety, 
pogoda nam nie dopisała, góry przysłoniła gęsta mgła, co 
jednak dodatkowo potęgowało wielkość natury i dzieło 
człowieka. W tej scenerii pozostał nam spacer po tamie i 
brzegiem zalewu. Odwiedzamy utworzone w hotelu mu-

zeum minerałów i historii budowy tamy a w przytulnym 
schronisku ogrzewamy się herbatką.  
Dowiadujemy się, że w trakcie poprzedniego tu pobytu 
klubowego, przy pięknej pogodzie, grupa  weszła na 
szczyt Arlschorte (2259m). 
No cóż, znów nam trochę żal, ale niewątpliwie znaleźli-
śmy się w miejscu, do którego już teraz wiemy, że musi-
my wrócić.   
Równie niezatarte wspomnienia pozostaną w nas, gdy z 
letniego klimatu w kilkanaście minut znajdujemy się w 
krainie wiecznego śniegu. Kolejką tunelową a następnie 
gondolkami wjechaliśmy na lodowiec Mőlltaler Gletscher 
na wysokość 2795 m n.p.m. Wyciągiem krzesełkowym 
można było wjechać na Schareck (3122m). Mamy koniec 
czerwca, a tu nadal jeżdżą na nartach. Spacerujemy po 
okolicznych wzgórzach i jak okiem sięgnąć, białe i szare 
szczyty, nawet nie widać zielonych hal i dolin.  
W tej pięknej krainie, nie sposób było się oprzeć zarówno 
urzekającym krajobrazom z wysokich szczytów, jaki i 
zielonym halom, ukwieconym alpejskim łąkom, pełnym 
wiosennych fiołków, storczyków, goździków i goryczki, na 
których pasły się „milki” o pięknych, długich rzęsach. 
Przepełnieni wrażeniami pobytu w Karyntii, wyjeżdżamy 
na kilka dni w Dolomity. 
Już sam przejazd i widoki z okien naszego busika uświa-
damiają nam, iż dalszym, równie wielkim wrażeniom i 
przygodzie nie będzie końca.  
Po kilku godzinach jazdy, nie czujemy zmęczenia, bo 
przed nami Tre Cime di Lavaredo. Idziemy do schroniska 
Auranzo (2320m) i dalej przez przełęcz obok fortu z I 
Wojny Lavaredo (2457m) w kierunku schroniska Locatelli 
(2438m), okrążamy to, jakże niesamowite pasmo gór. 
Duża ilość poszarpanych grani, turni i baszt skalnych, 
bardzo strome stoki górskie, liczne pionowe urwiska i 
kilkusetmetrowe pionowe skalne ściany, oczaruje nawet 
najbardziej wybrednego turystę. 
 

 
 

Kosówka pod Tre Cime di Lavaredo 
Fot. S. Hrybacz 

 
Nocujemy w miłym hoteliku w Calalzo. Następnego dnia z 
Cotiny d’Ampezo wjeżdżamy gondolkami do schroniska 
Faloria (2123m) i idziemy do schroniska Tondi (2310m).  
W dalszej części dnia zwiedzamy Cortinę - ośrodek spor-
tów zimowych, najbardziej znana za sprawą Olimpiady 
Zimowej z 1956 r.  



 

Przejazd powrotny z Dolomitów do Austrii, nasz Prze-
wodnik wybiera przez przełęcz Plöckenpas (1357m), 
piękną, krętą, o dużym nachyleniu drogą, lecz jakże nie-
bezpieczną, z czego nie zdajemy sobie sprawy, bo niebo 
zaciągnęło się chmurami.  

Jeszcze teraz wspominając, mamy prawdziwym zamęt w 
głowie - w które miejsca powrócić? co wywarło na nas 
największe wrażenie? za którą chwilą tęsknimy najbar-
dziej?   

 
Zofia Zielińska, Halina Stawiarz i Maria Beśka  

 
 

Wokół Tre Cime di Lavaredo 
 

Od schroniska Auronzo startujemy, aby okrążyć trzy 
okazałe, pionowo sterczące skały – jeden z najbardziej 
znanych widoków Dolomitów – ściany Tre Cime di Lava-
redo. 
Tu, przy tych trzech szczytach, będących pozostałością 
po górskim masywie, zerodowanym i pociętym na arty-
stycznie rzeźbione części, widać potęgę wiatru, wody i 
temperatury, które wyczarowały piękne formy skalne. 
Romek Zieliński, organizator wycieczki w Dolomity (czer-
wiec 2005), na przejście wokół Tre Cime, wyznaczył nam 
czas – pięć i pół godziny. Nie wiem czy to dużo czy nie, 
ale przy tym błękitnym niebie, po którym leniwie przesu-
wają się obłoki i przy wspaniałej scenerii jaką tworzą 
rozległe, otaczające nas góry, pełne słońca, nic nie wyda-
je się trudne. 
Wędruję dość szeroką ścieżką, wzdłuż trzech szczytów 
Lavaredo – Ovest (Zachodni), Grande (Wielki), Piccolo 
(Mały) – po ich południowej stronie i pozostawiając bez 
odwiedzin schronisko Lavaredo, wwindowuję się na sze-
rokie siodło – rygiel, który oddziela grupę Tre Cime di 
Lavaredo od grupy Paterno. 
Zza rygla wyzierają nowe granie i ściany wypiętrzonych, 
wspaniałych gór, pięknych jak Tatry, ale potężniejszych. 
Po zejściu z siodła, znalazłam się w bajkowym świecie 
Dolomitów, w królestwie szczytów o przedziwnych, orygi-
nalnych kształtach. 
Trzy szczyty Lavaredo panują niepodzielnie nad różnymi 
ścieżkami wydeptanymi pod ich ścianą od strony północ-

nej. Marylka Beśka i Zosia Zielińska pobiegły w dół, jakąś 
piarżystą ścieżyną, Halinka Stawiarz i ja wycofałyśmy się 
z niej i grzecznie dołączyłyśmy do naszej grupy, która 
wybrała dróżkę chyba właściwą, bo wędruje nią spore 
grono turystów. 
Omijamy schronisko Locatelli, położone u podnóża Monte 
Paterno i idziemy najpierw w dół potem pod górę, jak to 
zwykle w górach bywa, kierując się do punktu naszego 
wyjścia, do schroniska Auronzo. Zapatrzyłam się na skal-
ne ściany, na szczyty najeżone wieżyczkami, iglicami, 
chcę je zatrzymać na zawsze w kadrach kamery i… zo-
stałam sama. Gdzieś daleko widzę Romka, więc z całych 
sił wołam -  Romek poczekaj na mnie, bo Was nie dogo-
nię. Bo jak tu jeszcze nie zatrzymać się i choć przez 
chwilkę nie popatrzyć na samotne, dumne piramidy, które 
wznoszą się ostro ku niebu, jak tu nie podziwiać skalną 
katedrę, która piętrzy się na wprost Tre Cime di Lavaredo, 
albo na skalny zamek, który wybudował jakiś książę gór. I 
jeszcze obejrzałam się na grań grupy Paterno, którą 
wybrały sobie na siedzisko rzeźbione krasnale i laleczki i 
dziwne stworki – zastygłe w bezruchu. Może trzeba je 
jakoś poruszyć, może zaczną gonić się po jej ostrych 
krawędziach. 
Romek poczekał. 
Jestem z całą naszą Kosówkową grupą i już blisko celu, 
gdzie czeka na mnie i na nas Leszek. 

 
Wiesława Ornaf 

 
 
 
 
 
 
 

WYJAZDY KRAJOZNAWCZE 
 

Z Kosówką po Europie 
 

Z Kosówką zwiedzaliśmy Europę, a właściwie kraje 
Europy Zachodniej, podczas czterech wypraw do: Hisz-
panii (1989), Francji i krajów Beneluksu (1991), Grecji 
(1993) i na Sycylię (1995). Wspólną cechą tych wycie-
czek było bardzo staranne ich przygotowanie przez kieru-
jących nimi Staszka Nowickiego (1989) i Adama Chyżew-

skiego (pozostałe). Precyzyjne opracowanie planu wy-
cieczki umożliwiło uczestnikom nie tylko zobaczenie 
„‘wszystkiego, co najważniejsze”, lecz wyeliminowało 
także zmęczenie, które często towarzyszy długim dojaz-
dom do kraju docelowego.  
Po wielu latach, od pierwszej z nich minęło dziewiętna-
ście lat, zapomnieliśmy o trudach i kłopotach naszych 
indywidualnych i wspólnych przygotowań, o staraniach o 



 

paszporty i wizy, o gromadzeniu zapasów żywności i 
‘środków dewizowych’, a pozostała pamięć o miejscach, 
które odwiedziliśmy. A było ich wiele, gdyż trasy naszych 
wypraw były imponujące. 
Daleka wyprawa do Hiszpanii – w drodze przez Francję 
zwiedziliśmy Paryż i Lourdes, a w Hiszpanii – Saragossę i 
Madryt, Segowię i Awilę, Eskorial i Dolinę Poległych, 
Toledo, Kordobę i Sewillę, Granadę i Barcelonę, i jeszcze 
klasztor w Monserrat i muzeum Salvadora Dali w  Figu-
eros. A w drodze powrotnej Awinion, Lyon i Norymbergę. 
Wycieczka do Francji i krajów Beneluksu to przejazd 
przez Moguncję i Trewir, zwiedzanie Luksemburga, a 
następnie przez Verdun i Orlean do Blois, bazy wypado-
wej w dolinę Loary i zwiedzanie zamków w Chambord, 
Chamount, Chenonceau, Ambois, Azey –le-Rideau, Vil-
lanrdy i Usse. A potem daleko na północ do Mont San 
Michel i powrót do Paryża, skąd przez Amnies do Belgii. 
W Belgii zwiedziliśmy Brugię i Gandawę, Brukselę i An-
twerpię, Waterloo i Louvain, a potem Holandia, gdzie 
obejrzeliśmy Rotterdam i Amsterdam, Hagę i Haarlem, 
Wielką Tamę i Arnhem. I już tylko powrót do kraju z krót-
kim przystankiem w Kolonii. 
Kolejna daleka wyprawa do Grecji, do której dotarliśmy 
okrężną drogą, przez Włochy, zatrzymując się w Wenecji 
i Loreto, a następnie promem z Brindisi do Patras. Zwie-
dzanie Grecji to najpierw Peloponez: Olimpia, Nauplio, 
Epidauros, Mykeny, przez kanał Koryncki do Aten, a 
stamtąd przez Delfy, Meteorę, Janinę do Ingumentista i 
promem do Brindisi. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Rimini, zwiedzając Rawennę i San marino, i w 
Wiedniu.  
Ostatnia wspominana przeze mnie wyprawa w 1995 roku 
na Sycylię również była imponująca. Szybki przejazd 
przez Czechy i Austrię do Sieny, a potem dłuższy przy-
stanek w Rzymie i audiencja w Bazylice Św. Piotra. Z 
Rzymu przez Pestum i na prom do Massyny. Zwiedzanie 
Sycylii rozpoczęliśmy od Cefalu, a następnie przez Pa-
lermo i Monreale, Segeste i Selinunte, Agrigento, Syraku-
zy i Katanię do Taorminy i ponownie na „czubek włoskie-
go buta” do Regio di Calabria. W drodze powrotnej za-
trzymaliśmy się w Sorrento, skąd oczywiście wyprawa na 
Capri, a następnie przez Monte Cassino do Florencji i w 
deszczowe, jak się okazało, Dolomity.    
Dość szczegółowo wymieniłam imponujące trasy naszych 
wypraw, gdyż powalają one zrozumieć, że różnorodność 
zwiedzanych miast, wspaniałe krajobrazy, muzea i zabyt-
ki, zatarły pamięć o trudach podróży, pakowaniu dobytku, 
czasem nawet, jak w Hiszpanii przed wschodem słońca, o 
rozstawianiu namiotów po zmierzchu, o autokarze bez 
klimatyzacji, szczególnie dokuczliwym w Hiszpanii, a 
pozostawiły niezapomniane wspomnienia kolorów i zapa-
chów, niepowtarzalnej atmosfery miejsc i chwil.  
Podczas każdej wyprawy, jako Klub Turystów Górskich, 
staraliśmy się uzupełnić zwiedzanie krótką „wyprawą 
górską”. Tylko podczas wyprawy do Francji i krajów Be-
neluksu odstąpiliśmy od tej zasady, gdyż nie było ”góry 
do zdobyci” chyba, że uznamy za taki cel kopiec pod 
Waterloo... 
Podczas wyprawy do Hiszpanii przejechaliśmy przez kilka 
pasm górskich: Pireneje, Sierra de Guadarrama, Sierra 

Morrena i Sierra Nevada. W tych właśnie górach wyprawi-
liśmy się na szczyt Veleta. W Grecji były aż dwie górskie 
wyprawy - na Parnas, siedzibę Apollina i muz, oraz na 
Olimp - siedzibę bogów, a w drodze powrotnej przejazd 
przez góry Epiru. Podczas wycieczki na Sycylię prześla-
dował nas pech - nie zdobyliśmy Etny, gdyż wulkan był 
niespokojny i wejście na szczyt było niewskazane, a w 
Dolomitach pogodny był tylko wieczór, w dniu naszego 
przyjazdu. Burza, która rozpętała się w nocy, była począt-
kiem ‘pory deszczowej’ towarzyszącej nam w drodze 
powrotnej aż do ... Łasku.  
Zapewne wspomnienia każdego z nas są trochę odmien-
ne, lecz sądzę, że wszyscy pamiętamy wspaniałe, pokry-
te rzeźbami, bryły francuskich katedr Notre Dame, Am-
nies i Chartres, jakże inne od obłożonych marmurem 
katedr w Wenecji, Sienie i Florencji, czy też mrocznych 
katedr hiszpańskich w Toledo, Sewilli i Granadzie. I jesz-
cze ta niedokończona Sagrada Familia, zaprojektowana 
przez Gaudiego, przypominająca swoimi obłymi kształta-
mi skały otaczające, niezbyt odległy od Barcelony, klasz-
tor w Monserrat. Były także smukłe gotyckie katedry w 
Kolonii i Norymberdze, romańskie kościoły w Brugii i 
Moguncji   Pamiętamy piękne witraże w tych katedrach i 
w paryskim Sainte Chappele, mozaiki w Rawennie i w 
sycylijskim Monreale. Olśnienie, jakim była Brugia, z jej 
kanałami i kwiatami, romańskim kościołem i pięknym 
wnętrzem ratusza, a także Mont San Michele, z klasz-
torem pięknym zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, pod-
czas spektaklu Światło i dźwięk’. Klasztor wzniesiony na 
szczycie wzgórza, którego zaopatrzenie ułatwiał wyciąg 
saniowy z kieratem, poruszanym przez niedźwiedzie, 
które, podczas Wielkiej Rewolucji, zastąpili rojaliści. Ten 
wyciąg przywołuje wspomnienie wielkich koszy, umożli-
wiających transport żywności i ludzi do przyczepionych do 
skał, pokrytych freskami klasztorów w upalnym Meteorze. 
Nie tylko widok klasztorów kazał zastanawiać się nad 
niedoskonałością ludzkiej kondycji. Odwiedzaliśmy też 
cmentarze - starożytny Kerameikos w Atenach, w Paryżu 
grób Napoleona w Pałacu Inwalidów i Panteon, a także 
cmentarz na Montmartrze, z grobami Degasa i Gautiera, 
Stendhala i Zoli, cmentarz Per Lachais z grobem Chopi-
na, grobami Balzaca, Prousta i Edith Piaf. Byliśmy na 
polskich cmentarzach z drugiej wojny światowej pod 
Monte Cassino, w Loreto i w Arnhem, a także na ciągną-
cym się aż po horyzont cmentarzu pod Verdun i w Dolinie 
Poległych, z jej wykutą w skale bazyliką, zwieńczoną 
wspaniałą Pietą, poświęconą ofiarom hiszpańskiej wojny 
domowej. Oglądaliśmy spustoszone podczas Rewolucji 
Francuskiej zamki nad Loarą i zniszczone groby królew-
skie w Saint Denise. 
Zwiedzaliśmy muzea wielkie i sławne: Prado w Madrycie 
z obrazami Velazqueza i Murilla, Goyi i El Greca, w Pary-
żu Luwr z Moną Lizą, Wenus i Nike, muzeum impresjoni-
stów d’Orsey, a także muzea Rodina w Paryżu i Salvado-
ra Dali w Figueros. Wspaniałe obrazy Rembrandta, Ver-
meera, Halsa w Rijksmuseumi i niezwykłe obrazy van 
Gogha w jego muzeum w Amsterdamie. Podziwialiśmy 
wspaniałe rzeźby starożytne w muzeum watykańskim w 
Rzymie i rzeźby Michała Anioła w kościołach Rzymu, 



 

Florencji i Brugii. Zwiedzaliśmy także mniejsze muzea, 
takie jak Muaritshuis w Hadze, z „Lekcją anatomii” Rem-
brandta, pejzażami Vermeera i Pottera, malutkie muzeum 
Belliniego w Katanii. Zapewne każdy z nas zapamiętał 
inne obrazy, nie zawsze te najsławniejsze, każdy z nas 
‘odkrył’ dla siebie jakieś nowe obrazy lub rzeźby lub też 
nieznane szczegóły znanych dzieł. 
 Zapadły w pamięć mauretańskie budowle, a szczególnie 
Alhambra z jej pięknymi dziedzińcami Mirtów i Lwów, 
Alkazarem w Sewilli i meczet Omajjadów w Kordobie, a 
także budowle wzniesione przez Normanów na Sycylii w 
Cefalu i Monreale. Spacerowaliśmy po  wspaniałych 
ogrodach Sewilli, ogrodach Genaralife w Granadzie, 
zaprojektowanym przez Gaudiego parku Guel w Barcelo-
nie, po ogrodach Paryża i Wersalu, ogrodach otaczają-
cych zamki w dolinie Loary. Chyba wszyscy zapamiętali-
śmy ogrody w Villanrdy, gdzie przekonaliśmy się, jak 
bardzo dekoracyjne mogą być zwykle warzywa, buraczki, 
pietruszka, pomidory... 
 Zapamiętaliśmy greckie zabytki Aten, Akropol, Agorę i 
Areopag, z którego nocą oglądaliśmy spektakl ‘Światło i 
dźwięk’, a towarzyszył nam sympatyczny czarny pies. 
Grecja to także stadion w Olimpii i Delfy. A potem były 
jeszcze greckie zabytki na Sycylii, w Segesta i Selinunte, 
w Agrigento i Syrakuzach. Rzymskie zabytki odnajdywali-
śmy nie tylko w Rzymie i Pompejach. Widzieliśmy rzymski 
akwedukt w Segowii i Porta Nigra w Trewirze. 
Pamiętamy krajobrazy – czerwoną Aragonię, suchą poro-
śniętą agawami i opuncjami La Manchę i kwitnącą Anda-
luzję. Niepowtarzalny koloryt Peloponezu i niezapomnia-
ny zapach rozgrzanego lasu iglastego, zapach tymianku i 

macierzanki w starożytnym uzdrowisku Asklepiosa, w 
Epidauros, przywodzi na myśl słowa Herberta, który w 
„Labiryncie na morzem”’ napisał: „Do Grecji pojechałem 
dla krajobrazu...” Grecja to również Mykeny, z mrocznym 
grobem Agamemnona, wokół którego wprawdzie nie 
„płynie laur różowy”, lecz kolczasty, płożący się dąb, to 
wyrąbany w skale i wypełniony wodą o niezwykłym turku-
sowym odcieniu, Kanał Koryncki. Zapewne wszyscy pa-
miętamy niezwykły koloryt wygasłych kraterów Etny i 
niepowtarzalny widok z amfiteatru w Taorminie i jeszcze 
Capri i Sorrento.  
Spacerowaliśmy po wąskich uliczkach Toledo, wypeł-
nionych sklepikami snycerzy i złotników, po białych ulicz-
kach Kordoby, zaglądając na małe patia wypełnione kwia-
tami, zwiedzaliśmy sklepiki złotników na ateńskiej Place i 
w Joaninie, przeglądaliśmy książki u bukinistów na bulwa-
rach nad Sekwaną i oglądaliśmy obrazy w galeriach na 
Montmartrze. Degustowaliśmy lokalne potrawy paellę i 
tortillę w Hiszpanii, pizzę i lazanię we Włoszech, owoce 
morza na Sycylii, musakę w Grecji i zupę cebulową w 
Paryżu. Próbowaliśmy lokalne trunki – wina Prowansji i 
Hiszpanii, sangrię w Madrycie i retsinę w Atenach. I zaw-
sze, po intensywnym zwiedzaniu następował krótki odpo-
czynek, najczęściej nad morzem, na piaszczystych pla-
żach w Argeles sur Meer, w Rimini, w Taorminie, w 
Ostendzie. A potem już wracaliśmy pełni wrażeń, które 
jak widać przetrwały mimo upływu czasu, do kraju... 
 

Ewa Hawlicka 
 

 

Sankt Petersburg 
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Wyjazd do Sankt Petersburga planowany był od daw-
na, ale poprzednie propozycje wyjazdu autokarem przez 
Wilno, Rygę i Tallin nie doszły do skutku. Główną wadą 
tak projektowanych wyjazdów było zbyt długie , a co za 
tym idzie zbyt męczące siedzenie w autokarze, by poko-
nać kolejne etapy podróży. Ważny był także fakt, że dłuż-
szy był czas dojazdu i powrotu niż pobytu w Sankt Pe-
tersburgu. Postanowiłam zatem wykorzystać pociąg, jako 
środek lokomocji, bo można w nim w miarę wygodnie się 
przespać i pospacerować po korytarzu, co jest przyjazne 
dla nóg przy długotrwałej podróży. Aby koszty wyjazdu 
były niższe, bilety kolejowe zostały zakupione bezpośred-
nio w kasie PKP, z pominięciem „Juwenturu”, który orga-
nizował nam pobyt na miejscu. Ustalenia trwały kilka 
miesięcy, bo w zależności od miejsca zakwaterowania – 
czy w centrum, czy poza nim ceny hoteli różniły się za-
sadniczo. Mówiono nam również o zatłoczonych ulicach, 
korkach i trudnościach z przejazdem przez miasto, ale 
chyba nie bardzo rozumieliśmy, jak to może wyglądać w 
czteromilionowym wówczas mieście z niezbyt szerokimi 
ulicami w centrum, przez które trzeba zawsze przejechać.  

Zanim mieliśmy okazję poznać petersburskie korki podró-
żowaliśmy pociągiem. Niby wygodnie, bo sliping, ale 
niestety trochę przydługo, bo prawie doba w jedną stronę. 
Najtrudniej było znieść te cztery – pięć godzin na granicy 
z Białorusią, gdy wykonywano zmianę podwozia. Szyb-
kość wykonywanych czynności i przerwy między nimi były 
przerażające. Mimo tylu lat ćwiczeń w cierpliwości pod-
czas trwania PRL, gdy stało się po wszystko w kolejkach. 
Nawet obserwowanie dużej ilości Białorusinów, którzy 
biegali po plątaninie torów, by dobiec do okien stojących 
pociągów i zaoferować wyroby własnej produkcji (zarów-
no spożywcze jak i inne) nie pomogło nam w przezwycię-
żeniu zdenerwowania upływającym bezużytecznie cza-
sem. W imprezie wzięło udział 20 osób, w tym 15 osób z 
„Kosówki”. Hotel „Czajka”, w którym mieszkaliśmy, to 
przystosowany nieco kilkunastokondygnacyjny blok 
mieszkalny w dość odległej od centrum dzielnicy. Z ze-
wnątrz wygląda bardzo nieciekawie – obdrapane i po-
pękane ściany z wielkiej płyty. W środku też niezbyt 
atrakcyjny. Jesteśmy porozrzucani po różnych piętrach i 
skrzydłach tego ogromnego gmaszydła. Lokale, w których 
mieszkamy to dawne trzypokojowe mieszkania, z tele-
wizorami i kuchnią wyposażoną w lodówkę i nieco sprzętu 



 

kuchennego, więc można było samemu przygotowywać 
obiady z przywiezionych wiktuałów i kolacje, zaś śnia-
dania były w cenie hotelu.  
Zobaczyliśmy bardzo dużo, byłam tu wcześniej, dużo 
wcześniej, bo 35 lat i teraz zobaczyłam zupełnie inne 
miasto, to już nie Leningrad, to Sankt Petersburg. Zwłasz-
cza zabytki, czyli pałace, cerkwie wyglądały zupełnie 
inaczej. Prawie wszystko odrestaurowane i tchnące prze-
pychem; świeże elewacje, odnowione wnętrza i wszędzie 
pełno złoceń, aż się w oczach mieni. W trakcie wycieczki 
mogliśmy popływać po Newie i kanałach, pod mostami i 
mostkami, stateczkiem, by od strony wody podziwiać te 
wszystkie wspaniałości. Państwowy Ermitaż, czyli zespół 
pięciu gmachów z Pałacem Zimowym zwiedzaliśmy przez 
cały dzień, dopóki nogi były nas w stanie nosić; najpierw 
najważniejsze rzeczy z przewodniczką, a potem już sa-
modzielnie w mniejszych grupkach, choć tłok panował 
wszędzie, mimo olbrzymich powierzchni. Ale i cały dzień 
nie wystarczył, by zapoznać się z tą częścią zgromadzo-
nych tam skarbów, która jest aktualnie eksponowana. 
Oczywiście można się było skupić na wybranych obra-
zach, rzeźbach, czy innych zbiorach, ale żal było nie 
zobaczyć jak najwięcej, choć w głowie pozostały i tak 
tylko niektóre rzeczy, które zrobiły największe wrażenie 
na nas.  
Letnia rezydencja carów – Peterhof, wzorowany na Wer-
salu, to olbrzymi zespół pałacowo-parkowy. Mnóstwo 
wspaniałych fontann, zawsze czynnych, bo woda z nich 
tryskająca nie potrzebuje zasilania, gdyż działa na zasa-
dzie studni artezyjskich, a w Wersalu fontanny urucha-
miane są jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach. 
Nawet pogoda była dla nas wyrozumiała, bo choć było 
chłodno, to nie padało i można było, oczekując na wejście 
do pałacu, powłóczyć się po olbrzymim parku, dotrzeć aż 
nad brzeg Zatoki Fińskiej, gdzie leży ulubiony nadmorski 
pałac Piotra Wielkiego „Mon Plaisir”, czyli „Moja Przyjem-
ność”. Ogród bardzo zadbany, ze wspaniałą roślinnością, 

mnóstwem rzeźb, gazonów i oczywiście wszędzie fontan-
ny. Wszystko ślicznie skomponowane, bo projektantami i 
wykonawcami byli najlepsi ówcześni architekci z całej 
Europy. Sam Pałac Wielki to olbrzymi gmach w tonacji 
biało-złotej z bogato wyposażonymi, olbrzymimi salami, 
dwoma gabinetami chińskimi i innymi cudownościami.  
W Carskim Siole prócz wspaniałego ogrodu podzi-
wialiśmy też oczywiście olbrzymi, w tonacji biało-błękitno-
złotej Pałac Katarzyński, gdzie zrekonstruowano za-
grabioną w czasie wojny i dotychczas nie odnalezioną 
Komnatę Bursztynową. Tyle tu cudowności, że zawrót 
głowy murowany. Ale oglądanie tego wszystkiego w krót-
kim czasie, to niestety głównie pozostający w głowie 
mętlik od przesytu wrażeń.  
Sobory, ławry i cerkwie petersburskie, odrestaurowane i 
odbudowane po latach komunizmu, to następne obiekty, 
które mogliśmy podziwiać. Też kapiące od złota i innych 
wspaniałości, porażające swym ogromem, tak, jak chcieli 
tego carowie, by świadczyły, podobnie jak pałace o potę-
dze Imperium Rosyjskiego i nieograniczonej władzy mo-
narchów, ich zwycięstwach i zdobyczach. Na początku 
roku 1917 w Petersburgu było ponad 700 cerkwi i kaplic, 
obecnie w centrum miasta znajduje się około 100 obiek-
tów sakralnych, większość z nich została już odzyskana 
przez Cerkiew.  
Na wyspie naprzeciw Ermitażu z jednej strony i Wyspy 
Wasiliewskiej z drugiej (tu mieści się m.in. miejscowy 
uniwersytet) leży Twierdza Pietropawłowska, na terenie 
której znajduje się Sobór Pietropawłowski, a w nim gro-
bowce carów i ich rodzin od czasów piotrowych; gdzie w 
1998 roku złożono szczątki ostatniej rodziny carskiej – 
Mikołaja II, jego małżonki i trzech córek oraz lekarza i 
trzech sług rozstrzelanych w Jekaterinburgu w 1918 roku. 
Pamiętam tę twierdzę sprzed lat, ale wtedy można było 
oglądać jedynie kazamaty, gdzie byli więzieni rewolucjo-
niści. 

 



 

 
 

W oczekiwaniu na wejście do pałacu Katarzyny II w Carskim Siole (2004 r.) 
Fot. A. Lach 

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałych, bogato zdo-
bionych rzeźbami i dużymi grupami figur mostach peters-
burskich, bo miasto położone jest na wyspach i prócz 
Newy i kanałów, przepływa przez nie jeszcze kilka mniej-
szych rzek. Są tu też wspaniałe teatry, lecz nie mieliśmy 
okazji obejrzeć ich wnętrz, ani spektakli. Jedna z naszych 
grupek kupiła nawet bilety, ale nie została wpuszczona, 
gdyż nie kupili biletów dla obcokrajowców, które są wielo-
krotnie droższe („zapomniała” nas o tym poinformować 
nasza tutejsza przewodniczka).  
Cudnych gmachów i innych wspaniałości nie sposób 
opisać – „to trzeba zobaczyć”, choć wrażenia z Sankt 
Petersburga nie wszystkie są przyjemne. Olbrzymi tłok na 
ulicach, bogate centrum i bardzo ubogie przedmieścia. 
Bardzo duże zróżnicowanie w zamożności i biedzie 

mieszkańców. Zdarzające się napady i kradzieże. To też 
Sankt Petersburg. Metro bardzo głębokie, rozległe, szyb-
kie i zapchane, choć z pięknymi stacjami. Sporo osób 
bało się nim jeździć, gdyż narażeni byli na napady chuli-
gańskie i kradzieże, bo wyróżniali się strojem spośród 
miejscowych. Raz moja grupka pojechała przystanek 
dalej – do końca linii i postanowiliśmy wrócić piechotą. 
Obserwacja panującej tam, już na obrzeżach miasta, 
biedy i brudu pozostawiła bardzo smutne wspomnienia. 
Jako kierownik tej wycieczki nasłuchałam się wielu narze-
kań i skarg na organizację i nie tylko. Wyjazdu tego nie 
wspominam mile, choć oglądane cuda powinny zostawić 
inne wrażenia. 
 

Elżbieta Korczak 
 

Tam, gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem 
 

Było trzech braci – Kij, Szczek i Choryw, którzy na 
trzech wzgórzach nazwanych Boryczew, Szczekawica i 
Chorywica, na wysokim prawym brzegu szerokiej rzeki, 
zbudowali w VIII wieku gród i na cześć najstarszego bra-
ta, nazwali go Kijowem. To był początek jednego z naj-
wcześniej założonych miast wschodniej Słowiańszczyzny, 
grodu, który już w 882 roku był stolicą Rusi. 
Przerywając podróż na Półwysep Krymski, zatrzymujemy 
się w Kijowie, na jeden dzień, by choć na chwilę, znaleźć 
się w bezpośredniej bliskości wspaniałości miasta, prze-
siąkniętych wpływami bizantyjskimi i innych kultur, ludów, 
przemieszczających się przez tę ziemię. 

Wstępujemy do Soboru Włodzimierskiego o charak-
terystycznych niebieskich kopułach, możliwie cichutko, bo 
odprawia się nabożeństwo. Pewnie Tatiana byłaby 
szczęśliwa, gdyby była tu z nami – to pierwsza myśl jaka 
przyszła mi do głowy, gdy słuchałam cerkiewnego, tę-
sknego śpiewu. 
Idziemy w Kijów dalej. 
Nie wiedząc kiedy, znalazłam się z całą naszą Kosówko-
wą grupą między dwiema wspaniałymi, świątynnymi bu-
dowlami – stoją na wprost siebie, jedna piękniejsza od 
drugiej. Na którą dłużej popatrzyć, którą najpierw zatrzy-
mać w kadrze kamery, by była piękniej oświetlona słoń-
cem – a ono wyraźnie grymasi, co chwilę chowa się za 
chmurkę. 
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Te wspaniałe świątynie z zielonymi i złotymi kopułami, to 
Sobór Sofijski i Sobór Michajłowski, a między nimi, wyso-
ko na postumencie, ustawiony biały posąg Wielkiej 
Księżnej Kijowskiej, Olgi. Dała ona początek dynastii 
Rurykowiczów, a jej potomkami byli Włodzimierz Wielki, 
Jarosław Mądry, a ostatni z rodu Fiodor I, to syn Iwana 
Groźnego. 
Sobór Sofijski – Mądrości Bożej, do którego wchodzimy, 
jest jedną z najwspanialszych świątyń chrześcijańskiego 
świata. Zbudowana w XI wieku przez wielkiego władcę 
kijowskiego Jarosława Mądrego. W niej odbywały się 
koronacje władców i książęce śluby. Na wewnętrznych 
ścianach soboru znajdują się przepiękne bizantyjskie 
freski i mozaiki, a wśród nich najpiękniejsza mozaika z XI 
wieku Matki Bożej – Bogurodzica Oranta (Modląca się). 
Będąc w Kijowie nie do pomyślenia jest ominąć zespół 
klasztorno-świątynny na wysokim brzegu Dniepru – Ła-
wrę Kijowsko-Pieczerską. 
W XI wieku przybyli tu pierwsi mnisi, zakładając klasztor 
w naturalnym zagłębieniu terenu. Z obawy przed wroga-
mi, dla obrony, drążyli podziemne korytarze – dojścia do 
kaplic, zakonnych cel i katakumb umieszczanych w pie-
czarach. Budowa klasztoru rozpoczęła się w 1051 roku, a 
w ciągu lat powstawały na terenie ławry wspaniały Sobór 
Uspienski i kolejne cerkwie, tworząc niepowtarzalny kom-
pleks klasztorno-sakralny. Złote świątynne kopuły Ławry 
Kijowsko-Pieczerskiej, zwieńczone krzyżami, prezentują 
się szczególnie wyniośle, wśród zielonych koron drzew, 
gdy patrzy się na nie płynąc Dnieprem – sprawdziliśmy. 
Kijowskie świątynie, te, które odwiedziliśmy, a także te, 
obok których przeszliśmy, jak piękna Cerkiew Andrejew-
ska, łączy potęga budowli, bogactwo form architektonicz-
nych, przepych kolorystyki, co jednak nie przytłacza – 
uległam czarowi tego oryginalnego wystroju. A wnętrza 
świątyń – tu dominuje przedziwna gra barw, i we freskach 
i w pięknych, radosnych mozaikach i w obrazach zdobią-
cych nawy. Wprost urzekające są ikonostasy, wabią oczy 
swoim blaskiem, harmonią zdobień. 
Ale jest też coś niepowtarzalnego – to inna w każdej 
świątyni atmosfera, jaką tworzą chybotliwe płomyki palą-
cych się świec i zapach topiącego się wosku i cerkiewny 
śpiew przenikający duszę. 
Już jesteśmy w drodze na Krym. Zatrzymamy się dopiero 
w Jałcie, która będzie punktem wypadowym do różnych 
miejsc na Półwyspie Krymskim. 
Historia Krymu, to splot dziejów Wschodu i Zachodu, 
historia Greków, Rzymian i Złotej Ordy, Tatarów i Koza-
ków Zaporoskich, historia świątyń pierwszych chrześcijan 
i meczetów. Historia Krymu, to niczym pieśń zapisana 
nutami skalnych miast, ruinami średniowiecznych twierdz, 
zdumiewających pięknem i przepychem pałaców Zacho-
wanych do naszych dni. Historia, zamieszkałych od kilku 
wieków na Krymie Tatarów, styka się z naszą od 1430 ro-
ku, kiedy to przy pomocy Rzeczpospolitej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego panowanie na Krymie przejął Cha-
dżi-Girej, tworząc silne państwo tatarskie, znane jako 
Chanat Krymski. Podobno król Jan III Sobieski był pod tak 
silnym wpływem sztuki i kultury Orientu, że oczekiwał od 
swego rezydenta w Bachczysaraju informacji „jaka moda 
najforemniejsza na Krymie”. 

Państwo chanów przetrwało do 1783 roku, kiedy zostało 
podbite przez Rosję i włączone do imperium carskiego. 
Jedziemy lokalną drogą prowadzącą wzdłuż Riwiery 
Krymskiej bardzo wolno, bo na dość wąskiej jezdni jest 
duży ruch. Jest późne popołudnie, powrót z plaż. Gdzieś 
w połowie trasy z Sudaku do Jałty kierowca z lekkim 
niepokojem w głosie stwierdza, że chyba będzie trudno 
jechać dalej. Bo rzeczywiście, jezdnia jest wprost „zakor-
kowana” ledwo przesuwającymi się i stojącymi samocho-
dami i gmatwaniną stojących i idących ludzi. A pośrodku 
tego tłoku jest nasz autokar. Wygląda na to, że będziemy 
mieli niechciany postój, nie wiadomo jak długi, bez możli-
wości jakiegokolwiek ruchu, bo samochody zablokowały 
się kompletnie. Kierowca jednego z nich z trwogą w 
oczach woła, że ma samochód nowy i nigdzie się nie 
ruszy, by go nie uszkodzić, inny „wpycha” się w ten tłok 
nierozumnie. Ale w autokarze przy kierowcy jest nasza 
pilotka Ula Korab i pewnie jej urok sprawia, że jakiś młody 
pan, o sylwetce i ubiorze Tarzana, zaczyna rządzić na 
jezdni kierowcami. Jednemu karze trochę cofnąć się, 
innemu pojechać nieco do przodu, a jeszcze innemu – na 
bok. „Miota” przy tym bardzo profesjonalnie rękoma no i 
……zrobił nam przejazd. Ula zachowuje się bardzo przy-
tomnie i w podziękowaniu daje mu PTTK-owską koszulkę, 
pewnie dla niego trochę przyciasną. 
Ta drobna przygoda spotkała nas w drodze powrotnej z 
pięknych miejsc krymskiego wybrzeża – z rezerwatu 
botanicznego Nowy Świat i z twierdzy genueńskiej w 
Sudaku, a właściwie z ruin twierdzy. 
Nowy Świat to przepiękny, zagadkowy, nadmorski amfi-
teatr skalny. Niepodobny do innych odcinek krymskiego 
wybrzeża, wydaje się być rajem na ziemi. Ku owalnej 
zatoce schodzą do morza góry o przedziwnych kształ-
tach. Jakiś genialny artysta wyrzeźbił tutaj skalne ściany, 
a przyroda pomogła mu osiągnąć malarskie barwy, świa-
tło i cień. 
Na Krymie są góry, nie tak potężne jak Andy czy Himala-
je, ale turyści z Klubu Górskiego „Kosówka” muszą i niż-
sze szczyty zdobywać – choć jeden bądź dwa. Co wy-
brać? Losowi pomógł Adam Chyżewski, kierownik i orga-
nizator naszej wyprawy w sierpniu 2007 roku. Wskazał 
Demerdżę i Czatyrdah. 
Demerdża – dziki masyw, którego zbocza są wprost usia-
ne grupami skał, wśród których można się chwilami po-
gubić, jak to się stało z Adamem Sulikowskim, Włodkiem 
Rakowieckim i chyba Przemkiem Kowalskim – poszli „na 
skróty” (całkiem się nie pogubili, bo towarzyszyli nam w 
drodze powrotnej z Dżemerdży). Słupy, wieże, piramidy, 
figury o bajkowych zwierzęcych i ludzkich kształtach 
otaczają Dolinę Zwidów, przez którą przechodzimy, a u 
stóp góry zastygło wielkie rumowisko kamieni. Znalazłam 
się wśród czarującej dekoracji skalnych ścian i głazów, 
rozrzuconych przez kogoś, w chaosie. 
Wszystko wokoło pulsuje życiem – korony drzew rosną-
cych nie wiadomo jak na samym wierzchołku potężnych 
głazów i kruki śmigające między szczytami skał, strzela-
jących wysoko w błękitne, gorące niebo.  
Zdobyliśmy oczywiście i Czatyrdah, ale innymi magicz-
nymi górami, z którymi wiążą się przedziwne legendy, 
niestety, mogliśmy się tylko zachwycać z oddali. 
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Być nad Morzem Czarnym nie popłynąć na jego falach to 
przecież niemożliwe. Dlatego zostawiamy Jałtę i płyniemy 
wzdłuż krymskiego brzegu, do Ałupki. Możemy spokojnie, 
siedząc wygodnie na statku popatrzeć na błękitne, życz-
liwe nam morze łączące się na horyzoncie z błękitnym 
niebem, na wychodzące z morza w głąb lądu góry, mo-
żemy pooddychać przezroczystym powietrzem. 
Nagle ukazuje się naszym oczom cudeńko posadowione 
na skale, wystającej prosto z morza. To cudeńko, przy-
pominające miniaturowy zamek, z którego okienka wyjrzy 
za chwilę księżniczka, to oryginalny symbol Krymu – 
Jaskółcze Gniazdo. Wybudowany został na miejscu, 
gdzie w starożytności stała antyczna świątynia. Wabi 
nasze oczy jeszcze przez chwilę, aż zasłonią go inne 
wysunięte w morze skały. 
Ałupka – miejscowość, która jest przystanią w naszym 
czarnomorskim pływaniu, to przede wszystkim widok na 
piękną jak marzenie górę Aj Petri. Jej dwa zęby skalne, 
nazywane szczytami św. Piotra i św. Andrzeja, nabierają 
blasku w promieniach zachodzącego słońca. U stóp Aj 
Petri stoi pałac – była rezydencja carskiego gubernatora 
Woroncowa. 
Po powrocie do Jałty, wieczorem, jak prawie każdego 
dnia, wyruszamy pod „wodzą” Włodka Rakowieckiego na 
nadbrzeże, by rozkoszować się nocnym życiem kurortu. 
Bachczysaraj, dawna stolica chanów krymskich, „miasto 
ogrodów”, którą wybudowali chanowie z dynastii Girejów 
w wąwozie łańcucha górskiego, nad rzeką Czuruk-su. 
Była miastem, w którym mogli żyć i pracować ludzie z 
różnych kultur, wyznający różne religie, czego dowodem 
były meczety, cerkwie grecka i ormiańska, sobór prawo-
sławny, synagoga i karaimska kenasa. Ale najwspanial-
szą budowlą był pałac chanów – symbol tatarskiej potęgi. 
Jesteśmy w Bachczysaraju, w mieście, którego nazwa 
była dla mnie zawsze tajemnicza, wiązała się z urokiem i 
magią wschodu z czymś szczególnie pięknym. Chodząc 
po pałacowym dziedzińcu, podziwiam piękny meczet i 
smukłe minarety, oglądam zdobione galeryjki wzdłuż 
pałacowych budynków, fasadę pałacu utrzymaną w stylu 
mauretańskim. Wnętrza pałacowych pomieszczeń za-
chowały jeszcze resztki urody i dają trochę pojęcia o 
wyrafinowanym, codziennym życiu władców Krymu. 
Gdzie ja wtedy byłam, że nie obejrzałam tych miejsc w 
okresie ich świetności? 

Wąską drogą, wzdłuż głębokiego jaru, wędrujemy do 
Czufut-Kale, jednego z najlepiej zachowanych i najsław-
niejszych miast skalnych Krymu, twierdzy i pierwszej 
stolicy chanów krymskich. 
Gdzieś w połowie drogi między Bachczysarajem a Czufut-
Kale, zatrzymujemy się na widok dziwnej skały, która 
wydaje się, że chowa w głębi jakąś budowlę. Stajemy 
przed Uspienskim Monastyrem założonym w VIII-IX wieku 
przez bizantyjskich mnichów, którzy wykuli w skalistych 
ścianach klasztorne cele. Ściany ozdobione są postacia-
mi świętych i pięknym wizerunkiem Matki Bożej, wszystko 
malowane ostrymi barwami. Po pokonaniu kilkudziesięciu 
schodów wchodzimy do mrocznego wnętrza, rozjaśnio-
nego świecami i pięknymi ikonami. Panuje tu wyjątkowa 
powaga i skupienie odwiedzających. 
Czufut-Kale leży na płaskowyżu ograniczonym opadają-
cymi, stromymi ścianami skalnymi. Miasto było na wyso-
kiej skale, czego smutnym świadectwem są resztki dwóch 
domostw stojących jeszcze na jej krawędzi. Widzimy 
imponującą ruinę z X wieku, zagubioną między wzgórza-
mi. Były tu klasztory, domy i grobowce pierwszych go-
spodarzy, które opuszczone zostały jeszcze w średnio-
wieczu – teraz są tylko puste pieczary. Potężne, zrujno-
wane mury Czufut-Kale, ślady domostw zrośniętych ze 
skałami, cmentarzyska z różnych epok i cywilizacji pokry-
te roślinnością, świadczącą o tryumfie krymskiej przyrody 
nad historią. 
Emocje, jakich dostarczyła mi i chyba nam wszystkim 
wędrówka po Czufut-Kale i Bachczysaraju, bledną przy 
radości, jaką wywołało spotkanie z Polakiem, który 
mieszka tutaj od dawna....dawna z panem Leonem Ja-
błońskim. Było to coś tak serdecznego, ciepłego, że jesz-
cze dzisiaj wspominam z żalem, że spotkanie trwało tak 
krótko. Jola Grońska i Janeczka Zimowska „wynalazły” 
pana Leona w drodze powrotnej z Czufut-Kale. Nie za-
pomnę Jego troszkę wilgotnych oczu przy pożegnaniu z 
nami i znaku krzyża, który wykonał, gdy autokar ruszał, 
wywożąc Kosówkową grupę z miejsc, w których dotyka 
się minionego czasu. 
Ja mówię tym miejscom i panu Leonowi do zobaczenia. 
 

Wiesława Ornaf 
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Podziwiamy cerkwie Kijowa 
Fot. M.Lisowska 

 

Czy byłeś tutaj Poeto? 
 

Krym – kraina, gdzie w zamierzchłej starożytności 
grasowały wojownicze Amazonki, kraina, wzdłuż której 
brzegów, na statku „Argo”, płynęła ku Kolchidzie, po złote 
runo, wyprawa Argonautów z legendarnymi bohaterami 
tej miary, co Herakles, Tezeusz, Jazon. 
Krym – zjawiały się tu i odchodziły w przeszłość cywiliza-
cje, narody, plemiona, zostawiając po sobie nasycone 
historią ślady – zabytki, pomniki, ruiny, kurhany, tajemni-
czo brzmiące nazwy gór, rzek, miejscowości. 
I zostały tu góry, nieruchome, obojętne wobec świata, 
rzeźbione wiatrem i deszczem przez wieki, góry ze swym 
kameralnym wdziękiem, który legendy i poeci przydali 
niedostępności i potęgi. 
Powędrujemy na jedną z nich, do której Poeta wołał w 
swoim sonecie „Czatyrdah” – 

 „Maszcie Krymskiego statku, wielki Czatyrdahu, 
  O minarecie świata, o gór padyszachu”. 

Podobno, gdy byłeś na Krymie Poeto, uległeś fascynacji 
górami i miałeś nieodparte pragnienie włóczenia się po 
ich szczytach.  

A czy byłeś Poeto na Czatyrdahu? 
Czy oczarował Cię może kształt tej góry, gdy szedłeś w 
jej stronę przez polanę, pokrytą kłującym dywanem z in-
tensywnie zielonych, płożących się jałowców, ozdo-
bionych ciemnoniebieskimi owocami? Czy idąc wzdłuż jej 
postrzępionej grani, spostrzegłeś Poeto postać wyrzeź-
bioną przez naturę w skale, pochyloną w pokłonie, bijącą 
czołem w twarde i piękne jak klejnot zbocze Czatyrdahu? 
Jeżeli tu byłeś i widziałeś……może ta rzeźba poruszyła 
Twą romantyczną duszę i skomponowałeś sonet „Czoło-
bitność”: 

„Trzy tylko znam pokłony co spodlić nie mogą, 
  Przed Bogiem, rodzicami i kochanki nogą”. 

 
Czy przybiegłeś Poeto razem z białymi chmurami do sa-
mych stóp nagiej, wapiennej góry i na jej szczycie wyrwał 
Ci się okrzyk – o wielki Czatyrdahu – i może zatrzymałeś 
się na chwilę w zadumie, tak jak my – wędrowcy z „Ko-
sówki”? 
 

Wiesława Ornaf 
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Zwiedzamy pałac Woroncowa w Ałupce, w tle Aj Petri ( Krym 2007 r.) 
Fot. M. Lisowska 

 

KOSÓWKA OD JESIENI DO WIOSNY 
Bale z tamtych lat 

 

Wszystko zaczęło się od Bodzentyna, gdzie w 1968 
roku Klub Turystów Górskich obchodził swoje 10-lecie. 
Pierwszy Prezes Klubu Wujcio Siemiradzki był duszą 
towarzystwa, organizatorem zabaw, tancerzem-
wodzirejem. Śpiewał piosenki nie tylko partyzanckie i nie 
tylko turystyczne. 
Tę klubową uroczystość uświetnił ośmioosobowy męski 
chór, któremu przewodził Wujcio. Wyróżniały się głosy 
Romka Zielińskiego, Rysia Żurka, Stefana Skotnickiego i 
Stefana Oczkowskiego, Wiesia Preissa, Czesia Szad-
kowskiego Kazia Gańczarczyka i W. Krzywańskiego. Już 
wtedy gałązka kosówki była tłem klubowej uroczystości. 
Nasi panowie występowali w strojach turystycznych, a 
teksty śpiewali z kartek. Pomysły rozrywkowe ujawniały 
się w okresie jesienno-zimowym, gdy po zebraniach klu-
bowych szliśmy na herbatę i tańce do kawiarnia „Agawa” 
lub „Irena”.  
Piętnastolecie Klubu w Sandomierzu doczekało się chóru 
„Juhasik”. Skład osobowy nieco się zmienił. Romek był 
solistą, przybył Witek Opasewicz, Włodek Bartczak, Olek 
Siemiradzki junior, dalej śpiewali: Rysio, Czesiek, Wiesio 
Preiss. Cały program występów był precyzyjnie opraco-
wany przez naszego poetę Wiesia z pomocą Romka i 
Witka. Do dziś śpiewamy w Klubie piosenkę ułożoną 

przez Wiesia: „O Klubie turystów….”, czy tęskną „Nad 
Sanem”, również hasło: „Siłę lwa, zdrowie byka da ci 
górska turystyka” przetrwało do dnia dzisiejszego. 
Jesienią tego samego 1973 roku było pierwsze „tury-
styczne” zakończenie sezonu pod hasłem „Pokaz mody 
turystycznej”, zabawa połączona z tańcami. 
Nasze uroczystości odbywały się w świetnych warunkach 
świetlicy Zakładu Sieci Cieplej z zapleczem kuchennym. 
Pierwszy chór „Juhasik” przeszedł na „emeryturę”, ale 
chęć organizowania corocznie w okresie zimowym zabaw 
stała się tradycją. Życie towarzysko-rozrywkowe zawsze 
związane było z Tatianą Pawłowicz i Romkiem Zielińskim.  
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Pierwszy dyrygent – „Wujcio”, pierwszego chóru Klubu Tury-
stów Górskich podczas dziesięciolecia w Bodzentynie (1968 r.) 

Stoją od lewej: S. Oczkowski, K. Gańczarczyk, W. Preiss,  
R. Żurek, R. Zieliński, W. Krzywański, S. Skotnicki i Cz. Szad-

kowski – przed chórem „Wujcio” A. Siemiradzki 
Fot. J. Grońska 

Tatiana była głównym inspiratorem zabawowych imprez 
klubowych. Grono pełne inwencji twórczej stanowili: Basia 
Stolarczyk z duszą artysty-plastyka, Romek, Iwonka Ho-
eflich, Jola i Krzyś Grońscy, Janeczka Żurek (dziś Zi-
mowska), Ela i Staszek Nowiccy, Leszek Fularski i Paweł 
Suwalski, który dołączył nieco później. Spotykaliśmy się w 
wielkiej kuchni w mieszkaniu Tatiany przy ul. Nawrot 
4.Tam „wylęgały” się pomysły na nazwy kolejnych zabaw 
kosówkowych, pomysły na stroje dla poszczególnych 
osób, cała scenografia zabawy (pomagały w tym bardzo 
gąsiorki z nalewkami stojące na szafach). Pod bacznym 
okiem i doradczym głosem Tatiany, precyzyjnie przygo-
towywano stroje i rekwizyty do kolejnej zabawy. 
Na drugiej naszej zabawie pt. „Bal w stylu retro” (1975 r.) 
był stary gramofon z wielką tubą. Panie i panowie w stro-
jach z lat dwudziestych. Grzesio Ulman w cylindrze, z 
długim białym szalem i laseczką, w pelerynie, po rozchy-
leniu której ukazywał się barek „piersiówek”. W rogu sali 
stała mównica, to była nasza GOPR-ówka, przy której 
spotykało się męskie grono, by „podratować” swoje siły 
(był to po prostu dobrze zaopatrzony barek). 
W następnym roku był „Bal w ambasadzie”, tu najlepiej 
prezentował się Staszek Nowicki jako maharadża z Elą, 
pokorną żoną Hinduską, Basia Stolarczyk we własno-
ręcznie malowanym kimonie japońskim, Jola Grońska w 
liściach paprotki z koszem cytrusów na głowie – przybyła 
z Hawajów. Witek Opasewicz – Anglik z afrykańskich 
kolonii, Tatiana i Janeczka reprezentowały Bułgarię. Był 
też Krzysztof Groński w brązowym habicie z „Zakonu 
Braci Ściskających”.  
Dekoracje do balu „Statek do Młocin” malował Paweł 
Suwalski (odtąd etatowy scenograf bali) na parkiecie u 
Grońskich, a ślady długo się nie dały zmyć. Był też Kapi-
tan Żeglugi Wielkiej – Andrzej Zimowski. 
 

  
 

Skryte marzenia poety i malarza w czasie balu „Baronowa 
przyjmuje”  W. Preiss i Cz. Cegiełka (1989 r.) 

Fot. J. Grońska 

Wymieniam tylko niektóre z tych pierwszych naszych bali, 
które najbardziej utrwaliły się w naszej pamięci.  
Po przerwie w okresie stanu wojennego, gdy nie bardzo 
mieliśmy chęć na balowanie, wspomnę o kilku: „Poje-
dziemy na łów” ostatni bal w świetlicy ZSC. „Baronowa 
przyjmuje” (1989 r.), z Tatianą w roli tytułowej. Baronowa 
ze sznurem pereł na piersi witała z Czesiem Wilkiem 
gości już na Wigury, w pałacyku PTTK. 
Szczególnie zapisał się w pamięci bal „Kosówka u Ze-
usa”, urządzony w 1995 roku, kiedy wspomnienia z wy-
prawy do Grecji były bardzo świeże, z pięknym, greckim 
wystrojem wnętrza pałacyku. Dekoracje wykonał oczywi-
ście Paweł Suwalski, a sam wystąpił jako Neptun z  trój-
zębem w dłoni i żywym karpiem w wiaderku. Bogów i 
bogiń na tym balu nie brakowało. Potem jeszcze „Tabor 
cygański” (1997) z grzanym winem w kociołku i śpiewem 
Cyganek grzejących się przy ognisku, czy diaboliczny 
„Bal u Belzebuba” (1999). 
Z sentymentem wspominamy wszystkie nasze bale, ich 
uczestników tak pięknie przebranych. Oprócz pamięci, 
czasem natrafiamy w naszych szafach na rekwizyty, 
ozdoby, stroje z tamtych lat lub oglądamy w albumach 
zdjęcia z cichym westchnieniem nad przepływającym 
niepostrzeżenie czasem. 
 

Jolanta Grońska 
 

Kabaret „Kosóweczka” 
 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych spontanicznie 
powstał kabaret „Kosóweczka”, który rozpoczął swą dzia-
łalność w sposób profesjonalny, mianowicie na podstawie 
pisanych scenariuszy i tekstów piosenek do znanych 
melodii. Tu należy chociażby wspomnieć o przedstawie-
niach, bo to były już przedstawienia na balach klubowych 
„Czterdzieści lat minęło”, „Bal u Belzebuba”, „W Soplico-
wie”, „Kosówka na Dzikim Zachodzie” czy „Kosówka u 
piratów”   i na kolejnych jubileuszach w Dolinie Chocho-
łowskiej (1998 r.) czy na 45-leciu w Międzygórzu. 
Wszystkie scenariusze pisał (i pisze nadal) Andrzej Zi-
mowski, łącznie z tekstami piosenek do znanych melodii, 
a oprawę muzyczną – gitary – to już działalność Krysi 

Reutt-Kowalskiej, Zbyszka Besteckiego (gdy jest w kraju) 
i Tadeusza Muszyńskiego, nie członka, ale wielkiego 
sympatyka Kosówki. Zespół aktorski tworzyli przede 
wszystkim: Krysia Wesołowska, Romek Zieliński, Krysia 
Reutt-Kowalska, Zbyszek Bestecki, Ania Pawlak, Regina 
Niczypor-Przygocka, Janina Zimowska, Sławka Fijałkow-
ska, którzy również śpiewali przygotowane piosenki. Ten 
rodzaj działalności artystycznej dotrwał do dnia dzisiej-
szego, a w pamięci widzów i słuchaczy zapadły szczegól-
nie takie widowiska, jak „W Soplicowie” oraz oprawy 
artystyczne czterdziestolecia Kosówki w Dolinie Chocho-
łowskiej czy czterdziestopięciolecia w Międzygórzu. 
W pamięci widzów pozostała rola Romka Zielińskiego, 
który ucharakteryzowany na kobietę, udawał sekretarkę 



 

do znanej melodii „Chanson d’amour”, a śpiewała ukryta 
za kotarą Krysia Wesołowska. Nie sposób też zapomnieć 
miłosnego duetu Sławki Fijałkowskiej i Romka Zielińskie-
go, czy w spektaklu „W Soplicowie” roli Telimeny, którą 
odegrały dwie koleżanki: Regina Niczypor-Przygocka jako 
„Teli” i Ania Pawlak jako „Mena”. Zdjęcie Andrzeja Zi-
mowskiego w roli wróżbity przepowiadającego przyszłość 
Kosówki, którą odczytywał z kryształowej kuli, zamieściła 
nawet nowosądecka gazeta. 
Wspominając bale, a zwłaszcza występy kabaretu „Ko-
sóweczka”, należy pamiętać o wspaniałych inwencjach 
Pawła Suwalskiego, który opracowywał odpowiednią 
scenografię każdego przedstawienia, wykonując dziesiąt-

ki kolorowych planszy i napisów, kierując jednocześnie 
dekoracją sal balowych. 
 

Andrzej Zimowski  
 
W kabarecie „Kosóweczka w ciągu minionych lat wystę-
powali (w kolejności alfabetycznej): Z. Bestecki, S. Fijał-
kowska, P. Kowalski, T. Muszyński, R. Niczypor-
Przygocka, W. Opasewicz, A. Pawlak, K. Reutt-Kowalska, 
K. Wesołowska, A. Zajdler, R. Zieliński, J. Zimowska; 
reżyser, autor tekstów i aktor w jednym A. Zimowski. 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

Stawisko – w domu Jarosława Iwaszkiewicza, „Kosówka” zasłuchana w opowieści o życiu i twórczości pisarza (2007 r.)  
Fot. L. Ornaf 

Od Redakcji 
Redagując Biuletyn, spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem, prosząc koleżanki i kolegów o podzielenie się swoimi osobi-
stymi wspomnieniami i ich opisanie, nikt nie odmówił, najwyżej prosił o przesunięcie wyznaczonego terminu. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom artykułów zamieszczonych w niniejszym, jubileuszowym Biuletynie. Dziękujemy 
za wspomnienia sięgające końca lat pięćdziesiątych, kiedy rozpoczynaliśmy turystyczne wędrówki od Gór Świętokrzyskich  
i tym z końca wieku, gdy zaznaczyliśmy swoją obecność w najwyższych górach świata – Himalajach, Andach i Alpach. 
Proszę wybaczyć, jeżeli autorów artykułów zawodziła pamięć w szczegółowych opisach wycieczek krajoznawczych, czy 
wypraw górskich, wspomnienia były pisane spontanicznie, od serca. Może odbiegać od prawdy nazewnictwo, co wynika z 
entuzjazmu autorów i również stanowi wartość dla Biuletynu. 
Wypada życzyć, by Klub Turystów Górskich KOSÓWKA w dalszych latach swojej działalności, był tak prężny jak dotychczas, 
a wycieczki i wyprawy dalej łączyły ludzi w ich turystycznych pasjach. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

W czasie wigilii klubowej Krysia Kowalska akompaniuje na gitarze i razem z Krysią Wesołowską przewodzi śpiewowi kolęd (2007 r.) 
Fot. E. Korczak 

 
 

 
Klubowa wigilia  2007 roku – życzenia składa prezes  

Adam Chyżewski 
Fot. J. Grońska 

 
 

Krysia Wesołowska pięknie wyśpiewuje kolędę „Oj maluśki, 
maluśki” wprowadzając świąteczny nastrój  

na klubowej wigilii (2007 r.) 
Fot. J. Grońska 

 
 

 
 

 



 
 

Klubowa wigilia  2007 roku – wszyscy śpiewamy kolędy 
Fot. E. Korczak 

 
 

 
 

Sala Sądu ratusza w Brzegu/Odrą – sędziowie: S. Nowicki i W. Rakowiecki, podsądna – E. Korczak (2006 r.) 
Fot. E. Hankiewicz 



 

 

 
Zdjęcie grupowe przed schroniskiem w Łazach przed wyjazdem na kolejną wycieczkę (2005 r.) 

Fot. E. Hankiewicz 
 
 
 

 
 

Zejście z Woskriesienskiego Wierchu (Ukraina 2005 r.) 
Fot E. Hankiewicz 



 

 

Sylwestry  Kosówki  w  górach 

1970 Rytro  

1975 – 1978 Bukowina Tatrzańska 

1989 Schronisko na Polanie Chochołowskiej 

1990 Schronisko na Równicy 

1991 Schronisko Samotnia 

1992 Rytro  

1993 Schronisko na Klimczoku 

1994 Schronisko „Orlica” w Szczawnicy 

1995 Harenda  

1996 Cisna  

1997 Wisła – Czarne  

1998 Biały Dunajec 

1999 Biały Dunajec 

2000 Zalesie – Magura Spiska – Słowacja 

2001 Szczawnica – Biały Domek 

2002 Zawoja  

2003 Milówka Górna 

2004 Przesieka  

2005 Polańczyk – Bieszczady 

2006 Olsztyn k/ Częstochowy 

2007 Schronisko na Polanie Chochołowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosówkowe  bale 

1973 POKAZ MODY TURYSTYCZNEJ  

1975 BAL W STYLU RETRO 

1976 BAL W AMBASADZIE 

1977 STATEK DO MŁOCIN – BAL KAPITAŃSKI 

1985 ANIOŁKI I DIABŁY – DOBRO I ZŁO 

1988 POJEDZIEMY NA ŁÓW 

1989 TAWERNA POD KONDOREM 

1991 BARONOWA PRZYJMUJE 

1992 BAL ZA 3 GROSZE 

1994 MOJE MARZENIA 

1995 KOSÓWKA U ZEUSA 

1996 CYRK 

1997 TABOR CYGAŃSKI 

1998 40 LAT MINĘŁO 

1999 BAL U BELZEBUBA 

2000 BAL W SOPLICOWIE 

2001 KOSÓWKI WĘDRÓWKI PRZEZ STULECIA 

2002 U PIRATÓW 

2003 KOSÓWKA NA DZIKIM ZACHODZIE 

2004 KOSÓWKA W ŚWIECIE BAŚNI 

2005 KOSÓWKA ŚLADAMI STASIA I NEL 

2006 KOSÓWKA W BACÓWCE 

2007 KOSÓWKA W MUNDURKACH 

2008 50 LAT MINĘŁO 
 


