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Drodzy Czytelnicy, 

W imieniu Redakcji życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla Państwa czasem radosnym i spokojnym. Spędzonym 
w gronie Rodziny i Przyjaciół, a Nowy Rok przyniósł piękne chwile, gdyż jak śpiewał Marek Grechuta „ważne są tylko te 
dni, których jeszcze nie znamy”. Na ten świąteczny czas w Państwa ręce oddajemy nowy numer kwartalnika. Zapraszam 
do  lektury artykułu Wojciecha Flaczyńskiego, który opowie o niezwykłej relacji ojca z synem  i  łączącej  ich pasji. Dzięki 
uprzejmości  redakcji portalu www.norwegofil.pl poznamy zwyczaje  świąteczne w Norwegii, a  ja zaproszę Państwa do 
miasteczka Drøbak, w którym bywa norweski święty Mikołaj. Dla tych z Państwa, którzy jako postanowienie noworoczne 
wybrali podróżowanie, mamy propozycję wakacyjnych wyjazdów, o których opowiedzą Artur Marć w  swoim artykule 
„Na Dachu Bałkanów” i Monika Bandrowska o zdobyciu najwyższego szczytu Hiszpanii. Życzę miłej lektury!   

Kinga Buras 
 

 
Fot.Sylwia i Jarek Zakrzewscy 
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KRONIKA ODDZIAŁU 
 

 
 

(1) Beskid Sądecki i Gorce, 6‐7.07.2014 (fot. Janusz Foszcz), (2) Pstrągi w Beskidzie Niskim, 13.07.2014 (fot. Artur Marć), 
(3) Camino de Santiago, 15.07‐17.08.2014 (fot. Andrzej Piątek), (4) Góry Piryn i Riła w Bułgarii, 4‐8.08.2014 (fot. A. Marć), 
(5) Pożegnanie Wakacji w Tatrach Słowackich, 30‐31.08.2014 (fot. Piotr Biś), (6) Tarnów‐Wielki Rogacz 2014  ‐ Etap  IV: 
Przełęcz Św. Justa ‐ Młyńczyska, 6.09.2014 (fot. A. Marć), (7) Górskie Obserwatoria Astronomiczne ‐ prelekcja Marcina 
Kolonki, 17.9.2014 (fot. Przemysław Klesiewicz), (8) Wycieczka na Zębalową w Beskidzie Makowskim, 13.09.2014 (fot. 
J. Foszcz),(9) Tarnów‐Wielki Rogacz 2014 ‐ Etap V: Młyńczyska ‐ Przełęcz Snozka, 20.09.2014 (fot. P. Klesiewicz), (10) 
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IV Posiedzenie ZG PTT IX Kadencji na Gubałówce, 4.10.2014 (fot. Kinga Buras), (11) Jesień na Połoninach, 4‐5.10.2014 (fot. 
P. Klesiewicz), (12) Tarnów‐Wielki Rogacz 2014  ‐ Etap VI: Przełęcz Snozka  ‐ Szczawnica, 11.10.2014 (fot. P. Klesiewicz), 
(13) „W paszczy azorskich wulkanów” ‐ prelekcja Basi Kasperek, 15.10.2014 (fot. P. Klesiewicz), (14) IV Tuchowska Noc 
Filmów  Górskich,  25.10.2014  (fot.  P.  Biś),  (15)  Tarnów‐Wielki  Rogacz  2014  ‐  Etap  VII:  Szczawnica  ‐  Biała  Woda, 
25.10.2014 (fot. A. Marć), (16) Zaduszkowe spotkanie przy grobie ks. B. Królikowskiego, 2.11.2014 (fot. P. Klesiewicz), 
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(17)  III Górski Marsz Niepodległości  ‐ Kanasiówka  i Tokarnia w Beskidzie Niskim, 8‐9.11.2014  (fot.  Jerzy Zieliński),  (18) Wy‐
cieczka na Bukowiec i Jamną na Pogórzu Rożnowskim, 15.11.2014 (fot. Wiesław Izworski), (19) „Na Dachu Bałkanów” ‐ pre‐
lekcja Artura Marcia, 19.11.2014 (fot. P. Klesiewicz), (20) Wycieczka z Falkowej do Ciężkowic, 29.11.2014 (fot. J. Foszcz), 
(21) VIII Mikołajki na Turbaczu, 6‐7.12.2014 (fot. A. Marć), (22) III Wieczorny Spacer na Górę Św. Marcina nad Tarnowem, 13.12. 
2014 (fot. P. Klesiewicz), (23) „Camino de Santiago 2014” ‐ prelekcja J.Foszcza, A.Piątka i R.Piechnika, 17.12.2014 (fot. P. Klesiewicz) 
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Ale  te  lata  lecą… Dobrze,  że my  się  nie  starzejemy…  Zawsze 
piękni  i  młodzi…  no  i  pełni  zapału.  Kolejny  rok  dobiega  końca, 
kolejne Mikołajki… Taki sentyment… 

To  już  ósmy  raz!  Najstarsza  regularna  impreza  oddziałowa. 
Cieszymy  się.  Na  dodatek  złożyło  się  ‐  właśnie,  że  dokładnie  w 
święto „Mikołaja” możemy spotkać się na Turbaczu. Chętnych, jak 
zwykle nie brakuje. Cieszy to ogromnie, że nasze Towarzystwo tak 
się rozwija, że aż tyle nas  jedzie, frekwencja godna podziwu. Czas 
dojazdu mija szybko, o dziwo spokojnie… 

no,  ale  emocje  zostawiamy  na  wieczór.  Podążamy  zatem  w 
kierunku Poręby Wielkiej, by tam rozpocząć to tradycyjne,  już VIII 
„Mikołajkowe”  wejście  na  Turbacz.  Dojeżdżamy…  czas 
wystartować,  kierunek  „zielony”,  Tobołczyk,  Suhora, Obidowiec… 
no i jesteśmy. Schronisko na Turbaczu… Szybciutko się meldujemy i 
znów zwarci i gotowi ruszamy ‐ tradycyjnie ‐ Jaworzyna Kamienicka. 
Śmigamy  do  Bulandowej  Kapliczki.  Gdybyśmy  byli  ciut  młodsi, 
zapewne  Tomasz  Chlipała,  zwany  Bulandą  zafundowałby  nam 
oscypki... No, a na pewno oczarowałby nas  swoją osobą. To  taka 
nasza tradycja, że zawsze w Mikołajki wieczorkiem tu wędrujemy. 
Warto  więc  kilka  słów  o  nim  napisać.  Mimo,  że  uznawany  za 

dziwaka całe lata tu bacował. W okolicach był znany… czary, magia, 
cudowne  wyleczenia.  A  wynikało  to  chyba  z  tego,  że  będąc 
pasterzem poznawał to, co jest dokoła: przyroda, rośliny, zioła. Już 
wieczór,  ciemno,  sentymentalnie...  no  jeszcze  ta  legenda  ze 
skarbem… Ciut rozmarzeni, zachwyceni urokami, spełnieni ‐ bo cel 
osiągnięty. W świetle czołówek wracamy do schroniska. 

No  i mamy Mikołajki! Oj no działo  się… Może nie do białego 
rana, bo góry czekały… No, ale Nasze Kochane Basie… musiało być 
Barbórkowo… No jeszcze Kasia i Tomek… Miło było… Nawet mimo, 
że oddziałowy DJ wywinął się w ostatniej chwili, daliśmy radę. Toć 
to  przecież  Mikołajki.  Wieczór  upłynął  nam  w  cudownych 
nastrojach, szkoda że tak krótko… No ale… wita nas Niedziela. Czas 
wstać. Tu ukłon w stronę Roberta. Miło nam,  że raz na  jakiś czas 
swoją obecnością zaszyci nas ks. Kiler. Na rozpoczęcie dnia poranna 
Eucharystia. Dalej śniadanko i zbieramy się. Trzeba powoli wracać. 
Plan: Czoło Turbacza ‐ Przełęcz Borek ‐ Polana Pustak ‐ Konina. Ale 
jak  zwykle  jest  niedosyt,  więc  podbiegamy  też  na  Kudłoń. 
Zachwyceni widokami powoli schodzimy… pogada cudna, a  info z 
dołu  ‐ mgły, mgły, mgły. Mieliśmy  farta? Nie  sądzę… Mikołajki  są 
zawsze Super! 
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Adwent  i  Święta  Bożego Narodzenia  (Jul) mają w Norwegii 
szczególną  oprawę.  Czas  do  Wigilii  odmierzają  kalendarze 
adwentowe,  zaś  w  całym  kraju  żywa  jest  tradycja  jarmarków 
bożonarodzeniowych (julemarked). 

 
Do najpopularniejszych należą jarmarki przed Ratuszem i w mu‐

zeum kultury narodowej Norsk Folkemuseum w Oslo, czy  jarmark 
w twierdzy Frederiksten w Halden. Aby podczas przedświątecznych 
zakupów się pokrzepić, warto spróbować grzanego wina z korzen‐
nymi  dodatkami  (gløgg).  Ciekawą  tradycję  ma  Bergen,  gdzie 
w  czasie Adwentu powstaje największe na  świecie miasto wyko‐
nane w całości z... piernika! Okres Bożego Narodzenia poprzedzają 
obchody  Świętej  Łucji  (13  grudnia)  – w  całym  kraju mrok  grud‐
niowej nocy rozpraszają wówczas miliony  świec. Potem pozostaje 
już tylko przygotowanie choinki (juletre) i papierowych koszyczków 
w  kształcie  serca  (juletrekurv),  które  należy  wypełnić  orzechami 
i łakociami. 

Wigilia 

Podczas Wigilii  (Julaften) na  stołach pojawia  się wiele  smako‐
łyków, ale  specyficznym dla Norwegii daniem  jest  ryba  ługowana 
(lutefisk). Suszoną tuszę dorsza moczy się przez kilka dni w wodzie, 
następnie przez 1‐2 dni w wodnym roztworze wodorotlenku potasu 

lub sodu, po czym ryba ponownie wędruje na dłużej do wody, którą 
trzeba  często  zmieniać. Dopiero  po  takim  przygotowaniu można 
zabrać się za właściwe gotowanie. Lutefisk podaje się z ziemniakami 
i dodatkami w postaci boczku i sosów. 

Na wigilijnym stole nie powinno także zabraknąć wieprzowiny 
– zwłaszcza świątecznych żeberek (juleribbe), owsianki, żywa jest 
również tradycja delektowania się julegrøtt, czyli rodzajem pud‐
dingu, w  którym ukryty  jest migdał.  Jego  znalazca może  liczyć 
w nadchodzącym roku na pomyślność. Z okazji świąt warzone jest 
piwo świąteczne (juleøl) i oczywiście piecze się ciasteczka – w nie‐
których domach przestrzega się zasady,  że powinno być  ich co 
najmniej siedem rodzajów. Przetrwał także zwyczaj wystawiania 
przez dzieci owsianki dla nisse – gnoma, który opiekuje się  farmą 
lub domem.  

Norweski Święty Mikołaj 

Najmłodszych powinna zainteresować informacja, że w Nor‐
wegii są aż dwa adresy, na które można kierować listy w sprawie 
życzeń i prezentów. Adresatem jest norweski odpowiednik Świętego 
Mikołaja –  Julenissen. Siedziby  Julenissen znajdują się w Svalen 
(Julenissen  i Norge, 2500  Svalen, Norway)  i w Drøbak  (Julenis‐
sen, 1440 Drøbak, Norway). Obydwa „biura”  są  zresztą czynne 
przez cały rok. 

 

 

 

A jak brzmią po norwesku życzenia świąteczno-noworoczne? 

God jul og godt nytt år! 
 

 

fffooottt ...    wwwiiikkkiiipppeeedddiiiaaa    



 

 

8  TARNOWSKA PERĆ nr 3‐4 (8‐9) / 2014 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

KKKiiinnngggaaa   BBBuuurrraaasss   

DDDrrrøøøbbbaaakkk---   tttaaammm,,,   gggdddzzziiieee   bbbyyywwwaaa   
nnnooorrrwwweeessskkkiii   śśśwwwiiięęętttyyy   MMMiiikkkooołłłaaajjj   
 

W słoneczny wakacyjny poranek postanowiłam udać się na dwo‐
rzec autobusowy w Oslo i stamtąd wyruszyć na spotkanie z nor‐
weskim świętym Mikołajem. Malowniczo położone nad fiordem 
Oslofjord miasteczko ok. 40 kilometrów od Oslo, przywitało mnie 
gwarą turystów, którzy przebierali wśród wystawionych artyku‐
łów na targu. Wciągnęła mnie ta krzątanina i sama uległam kilku 
drobiazgom. Przy rynku, na którym odbywał się cotygodniowy targ, 
stoi drewniany dom Tregården Julehus, w którym przez cały rok 
można kupić ozdoby świąteczne. Dwa piętra wspaniałych deko‐
racji  i  zabawek  przeniosły mnie  do dziecięcej  bajkowej  krainy. 
Dorośli, którzy odwiedzali  ten wyjątkowy dom,  również ulegali 
magii otoczenia i bawili się wraz ze swoimi pociechami i elfami, 
zapominając o całym świecie. Przy kasie dostałam kolejny prezent 
wraz z mapą całego miasteczka. Postanowiłam, że pomimo moich 
doświadczeń ze wspaniałym polskim Mikołajem, napiszę  list do 
norweskiego  Julenissen. Udałam  się  zatem na pocztę, w której 
elf przywitał mnie  szerokim uśmiechem  i  ciasteczkami. Radość 
moja była tym większa, iż od dzieciństwa nie napisałam żadnego 

listu do Mikołaja z brodą  i w czerwonym kubraku. Elf zapewnił 
mnie, że jeszcze tego samego dnia Julenissen przeczyta mój list, 
ale o moich marzeniach w nim zawartych, nie wspomniał.  

Dlatego kupiłam bilet do akwarium i przechodząc przez szklane 
drzwi, pozostawiłam nowo poznanego przyjaciela Mikołaja. W akwa‐
riach żyją ryby, kraby, rozgwiazdy i wszelkie gatunki żyjące w Oslo‐
fjorden. Również można zapoznać się z historią sztokfisza moczo‐
nego wiele dni w  ługu, który  jest głównym daniem adwentowym. 
Wyjście z akwarium znajduje się tuż przy fiordzie, dlatego mog‐
łam przejść plażą, wśród wszędobylskich mew i rozbieganych dzieci. 

Wróciłam do centrum, by zwiedzić kilka galerii, których właści‐
cielami  są mieszkańcy  Drøbak, miasteczko  przyciągnęło  wielu 
artystów, którzy na stałe tam się osiedlili. Idąc wąskimi uliczkami 
mijałam kafejki, restauracje, butiki i znaki przydrożne informujące 
o możliwości spotkania adresata mojego listu. Po całym dniu w tak 
uroczym bajkowym miejscu i panującej świątecznej atmosferze, 
wróciłam do Oslo wraz z całym bagażem prezentów. A może Jule‐
nissen przeczyta kiedyś mój list… 
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Od lat wspinasz się z tatą, który dokumentuje wszystkie wyprawy 
na stronie http://lechflaczynski.wordpress.com/. Jaki miał wpływ 
na Twoją pasje Lech Flaczyński? 
 
Nie wszystkie nasze wyprawy  są opisane na  tej  stronie. Ostatnio, 
gdy wybieraliśmy się na wyprawy wspinaczkowe,  to mój młodszy 
brat Maciej  zamieszczał  na  jego  stronie  jeszcze  podczas  trwania 
wyprawy  informacje o nas, aby  rodzina, znajomi  i zainteresowani 
wiedzieli na bieżąco, co u nas słychać.  
Ojciec miał oczywiście decydujący wpływ na moje zainteresowanie 
górami i wspinaczką, ponieważ to od niego wszystkiego się uczyłem 
i pod  jego okiem  stawiałem  swoje pierwsze kroki wspinaczkowe. 
Myślę,  że w wieku 6‐7  lat pierwszy raz zabrał mnie  i moją siostrę 
w  skałki w  Sokolikach.  Spanie w namiocie, ognisko, przynoszenie 
wody z pobliskiej wsi, pierwsze wspinaczki, czołganie się po  jaski‐
niach, to, że nie zawsze trzeba było się myć, które dziecko mogłoby 
tego nie  lubić?  Tata był  instruktorem  PZA, więc  gdy  trochę pod‐
rosłem, zabrał mnie też na wspinaczki w Tatry, Dolomity. Pierwszy 
raz miałem raki na nogach i czekan w ręku, gdy pojechaliśmy zimą 
na Matterhorn. Zwykle wyjeżdżaliśmy w góry raz w roku, w skałki 
częściej. A gdy pracując za granicą zarobiłem na dalszy wyjazd, to 
od  razu  pojechaliśmy  na  Alaskę,  na  McKinleya,  później  na  Mt. 
Logana w Kanadzie.  I wreszcie w Himalaje do Pakistanu na Nangę 
Parbat, a w tym roku na Lhotse do Nepalu. 
 
Jaki był początek tej męskiej przyjaźni ojca z synem? 
 
Pamiętam, że z początku miał swego rodzaju opory, obawy, by za‐
bierać mnie na  jakieś bardziej niebezpieczne wspinaczki  i większe 
przedsięwzięcia. Odsuwał mnie raczej na bok od tego. Ale widząc 
w końcu, że ja nie odpuszczam i bardzo chciałbym też spróbować 
swoich  sił w górach,  zgodził  się  i  tak  to  się potoczyło. Wspina‐
liśmy się razem w skałkach, Tatrach, Dolomitach, a pierwszy raz 
miałem raki na nogach i czekan w ręku, gdy wybraliśmy się zimą 
na Matterhorn.;‐) Tam też po raz pierwszy sprawdziliśmy się w bar‐
dzo trudnych warunkach i myślę, że to był taki przełomowy mo‐
ment, kiedy to obaj zobaczyliśmy, że możemy na sobie polegać, 
ufamy sobie i dobrze nam się wspina. Potem była Alaska, Kanada 
i w końcu przyszedł czas na Himalaje. Ot, takie rodzinne wyjazdy.  
Podsumowując myślę, że od fascynacji dziecka ojcem i jego hobby, 

przerodziło się to w partnerstwo wspinaczkowe, wspólną pasję 
i po prostu dobrze nam się wspina  i działa razem w górach. Rozu‐
miemy się, mamy wspólny cel, wspieramy się, ufamy sobie i może‐
my na sobie polegać. W górach nie ma czasu na kłótnie. Skupiamy 
się na wspinaczce  i staramy się to robić najlepiej  i najbezpiecz‐
niej jak to tylko możliwe. Współczuję trochę mojej mamie, która 
na pewno za każdym razem martwi się o nas siedząc sama w domu. 
  
Co się stało na Lhotse? Dlaczego musieliście zawrócić?  
 
18 kwietnia 2014 r. – Tragiczny Wielki Piątek. Po naszej pierwszej 
nocy  spędzonej w  bazie  na wys.  5200 m  słyszymy  nad  ranem 
schodzącą  ze  zboczy  lawinę.  Oczywiście  jest  to  tutaj  zupełnie 
normalne  i wtuleni w  ciepłe  śpiwory nawet nie wyglądamy na 
zewnątrz. Gdy  koło wpół  do  ósmej  słońce  zaczyna  lizać  nasze 
namioty,  robi  się w nich nagle  ciepło  i wytaczamy  się na  zew‐
nątrz  na  ostre  słońce  i  suche, mroźne  jeszcze  powietrze.  Rzut 
oka dookoła, i... coś wisi w powietrzu – we wszystkich bazach ludzie 
stoją  grupkami wpatrzeni w  Icefall. Od  szerpów  dowiadujemy 
się, że oberwały się seraki i lawina przysypała na Icefallu idących 
do góry  „sherpa doctors”,  czyli  szerpów  zakładających na  Icefallu 
poręczówki i drabiny nad szczelinami. Po jakimś czasie dochodzi 
warkot nadlatujących dwóch helikopterów. Będą pracować w pocie 
czoła cały dzień i przed południem dnia następnego. Jak zwykle 
w  takich przypadkach, nie wiadomo początkowo,  ilu szerpów  jest 
poszkodowanych. Z każdą godziną spływają coraz gorsze wiado‐
mości – ponoć przed jedną z drabin w górnej części Icefallu zro‐
bił się zator, spadająca lawina lodowa zniosła do szczeliny i zasypała 
oczekujących na  swoją kolejkę 16  szerpów. Napięcie na  twarzach 
gapiów, powaga, nerwowe bieganie  służb medycznych  i  szerpów 
po bazie, helikoptery przelatujące  tuż nad naszymi głowami  i  sia‐
dające na każdym nadającym się do  tego wypłaszczeniu. Wszyscy 
biegają  z  aparatami  i  kamerami,  sadowią  się na wzniesieniach 
w pobliżu siadających helikopterów, ale po południu sytuacja staje 
się poważna. To nie zwykła akcja ratunkowa,  lecz Makabryczny 
Wielki Piątek. Helikoptery zwożą wiszących na końcu 30‐metrowej 
liny w plastikowych noszach dwóch rannych szerpów  i po krótkim 
zaopatrzeniu  ich w namiocie medycznym  transportują dalej do 
szpitala, zapewne do Kathmandu. 
Potem zaczynają zwozić zabitych. Na końcu liny zwieszającej się 
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wolno w powietrzu rozkrzyżowane na tle nieba sylwetki nieżyją‐
cych już szerpów. Jeden, drugi, dziesiąty, trzynasty. Układają ich 
w szeregu na lądowisku. Dziewczyna z wielkim znakiem Czerwonego 
Krzyża na plecach podchodzi, by stwierdzić zgon. Nieliczni próbują 
podejść do zmarłych, zrozpaczeni  i zdenerwowani, zapewne by 
upewnić się,  że  to nie  ich najbliższy przyjaciel, czy  też brat, ale 
szerpowie w kaskach na głowie obsługujący lądowisko nie dopusz‐
czają w pobliże nikogo. Ci, którzy nadchodzą z dołu do BC, wycią‐
gają aparaty,  lecz natychmiast zostają obrzuceni przez szerpów 
kamieniami, niepozwalających robić zdjęć i filmować. Zginęło 16 
nepalskich szerpów, trzech nie zdołano odnaleźć. 
Była to największa tragedia w historii Everestu i po tym wydarzeniu 
szerpowie  zaczęli  strajkować, domagać  się od  rządu Nepalu wię‐
kszych świadczeń/odszkodowań i przestali pracować na Icefallu. 
Czekaliśmy w bazie  jeszcze 11 dni,  licząc na to, że może  jednak 
będzie szansa wspinaczki. Niestety, po kilku spotkaniach Szerpów 
w bazie z oficjelami z rządu okazało się, że ten sezon uznali za zakoń‐
czony i wszystkie wyprawy zostały zmuszone do zaprzestania działal‐
ności i zejścia na dół 
 
Zwiedziliście Kathmandu.  Jacy  są  jego mieszkańcy? Co można 
tam zwiedzić będąc turystycznie? 
 
Na ulicach Katmandu, szczególnie w turystycznej dzielnicy Thamel 
panuje straszny zgiełk. Mnóstwo ludzi na ulicach, taksówki, riksze, 
rowerzyści, motocykle. Czasem aż trudno zrozumieć,  jak ta cała 
masa  ludzi  i  pojazdów  przemieszcza  się  bezkolizyjnie  między 
sobą. Ciągły dźwięk klaksonów, dzwonków, nagabujących sprze‐
dawców, muzyka dochodząca ze sklepów. Dopiero późnym wieczo‐
rem  robi  się  trochę  spokojniej. Nagabujący  ciągle do  zrobienia 
zakupów uliczni sprzedawcy są dość męczący. 
Nam udało się zwiedzić  leżący w południowej części Katmandu 
Patan, niegdyś zwany Lalitpur, czyli dosłownie „Miasto Piękna”, Plac 
Królewski (Durbar Square)  i  jego okolice. Zachował się tu średnio‐
wieczny układ zabudowy miejskiej (wąskie uliczki, zabytkowe domy), 
stupy  buddyjskie  (III  w.  p.n.e),  pałac  królewski  (IX‐XVII  wiek), 
liczne hinduistyczne świątynie (XV‐XVII wiek), tzw. złoty klasztor 
(XII wiek). Odwiedziliśmy też Swayambhunath, zwany czasem rów‐
nież Świątynią Małp (Monkey Temple). Jest to jedno z najstarszych 
miejsc kultu religijnego w Nepalu. Ten duży zespół hinduistycznych 
i buddyjskich obiektów sakralnych zlokalizowany  jest około trzy 
kilometry na zachód od centrum Katmandu, na szczycie wzgórza 
wyraźnie wyrastającego ponad resztę okolicy. Przy dobrej pogodzie 
rozciąga się stąd ciekawy widok na całe miasto i część okalającej 
go doliny. 
Zwiedziliśmy również Bhaktapur, czyli starodawne miasto położone 
w Dolinie Katmandu, 16 km od Katmandu. Miasto zostało założone 
w  IX w. Od 1382 było stolicą Nepalu. Znajdują się tam m.in. pałac 
królewski z 1428 r., świątynie hinduistyczne w kształcie pagody, 
świątynia Batśala Dewi z 1737 r. i plac Taumadhi. 
Warto także odwiedzić Dream Garden, piękny ogród leżący w bliskim 
sąsiedztwie Thamelu. 
 
Chulu West 6419m. Skąd pomysł na zdobycie tej konkretnej góry? 
 
Pewnego wieczoru w Katmandu mieliśmy okazję poznać znanego 
słowackiego wspinacza Dodo Kopolda. Wspomnieliśmy, że zamie‐
rzamy po nieudanej próbie na Lhotse odbyć jeszcze jakiś trekking 
i spróbować się gdzieś wspiąć, ponieważ samolot do Polski mamy 
dopiero za miesiąc. To właśnie on polecił nam trekking wokół Anna‐
purny  i wymienił kilka sześciotysięcznych szczytów, m.in. Chulu 
West. 
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Jak wygląda droga na szczyt?  
 
Trekking wokół Annapurny i Chulu West… Po kilku dniach dotarły 
z Lukli także nasze bagaże i mając jeszcze sporo czasu do zagospo‐
darowania, wybraliśmy się na trekking wokół Annapurny. Autobu‐
sem jedziemy do Pokhary, dalej do Beni, Ghasy i Jomsom (2720 m), 
skąd z wielkimi plecakami  (sprzęt wspinaczkowy) ruszyliśmy na 
trekking przez Kagbeni, Muktinath (3760 m), przechodząc przełęcz 
Thorung La Pass  (5416 m)  i schodząc na drugą stronę do Ledar 
(4200 m). Z Ledar podeszliśmy po cichu w kilka godzin w rejon 
Chulu. Po biwaku na przełęczy wspięliśmy  się na Chulu  (West) 
6419 m. Niestety, po 17 godzinach wspinaczki i powrocie około 
godz. 23 do High Campu (5100 m), gdzie został nasz namiot, oka‐
zało  się,  że  zostaliśmy  okradzeni.  Namiot  został  splądrowany 
zapewne  przez miejscowych,  skradziono  aparat  ojca  ‐  bardzo 
nam szkoda straconych zdjęć, jego zegarek, kurtkę goretexową, 
2 kubki termiczne, scyzoryk, mapę  itd. Widziałem z góry, z bardzo 
daleka, że kilka osób podchodziło wąską ścieżką do High Campu, 
ale myślałem, że są to wspinacze. 
Ten incydent przyćmił znacznie radość z wejścia na szczyt. Dobrze, 
że nie ukradli namiotu i śpiworów, bo wtedy mogłoby się zrobić 
niewesoło. Często z ust miejscowych słyszeliśmy pytanie „Jak wam 
się podoba w Nepalu?”. I co im odpowiadać po tym, jak zostaliśmy 
zmuszeni do odwrotu z bazy pod Everestem, potem agencja nie 
chciała nam zwrócić ani grosza, musieliśmy biegać do ministerstwa 
próbując coś wywalczyć, a na koniec, chcąc odbyć miły trekking, 
zostaliśmy okradzeni wysoko w górach. 
Wspinaczka na Chulu West  (6419 m) kosztowała nas wiele sił  ‐ 
spore przewyższenie, ok. 1300 metrów z High Campu na szczyt 
i daleka droga. Trafiliśmy niestety na nie najlepsze warunki śnie‐
gowe, ciepło, palące słońce, rozmiękły śnieg.  Idąc w górę zapa‐
daliśmy  się po kostki, później do połowy  łydki,  torowanie było 
prawdziwą udręką. W dwóch miejscach trafiliśmy na krótkie od‐
cinki starych poręczówek. Do jedzenia mieliśmy tylko trochę żółtego 
sera,  klika  plasterków wędzonego boczku  (oczywiście  z  Polski) 
oraz po  kilka  żeli energetycznych TORQ. Raz  zatrzymaliśmy  się 
na stromym śnieżnym zboczu, by ze stopionego śniegu zagotować 
menażkę wody i napić się herbaty.  
Droga do góry zajęła nam 9 godzin, w zejściu to już momentami 
brakowało sił, gdy wpadaliśmy po uda w rozmiękły śnieg, nie mo‐
gąc się z niego wydostać ‐ czas zejścia 7 h mówi sam za siebie. Nieźle 
wypruci  doczłapaliśmy  się  przy  świetle  czołówek  do  namiotu. 
Gdyby nie te żele energetyczne od TORQ‐a, których każdy z nas 
spożył z 5 sztuk, to nie wiem, czy nie złapalibyśmy nieplanowanego 
biwaku. Nie było dużych  trudności  technicznych,  ale  to daleka 
wyrypa. Wystartowaliśmy o 5 rano, a wróciliśmy o 23 wieczorem. 
W  drodze  zejściowej  silne  podmuchy  wiatru,  mgły  i  chmury 
utrudniały orientację w  terenie. Dolny, skalny  i stromy odcinek 
pokonywaliśmy już w zupełnych ciemnościach. Dobrze, że mam 
dobry wzrok i wyszukiwałem nasze nie wszędzie jeszcze zasypane 
śniegiem ślady. 
 
Czy macie nowy cel? Kolejna podróż?  
 
Wspinaczka w tym roku na Lhotse okazała się niestety niemożliwa. 
W  związku  z  tragicznym  wypadkiem  na  Icefallu Ministerstwo 
turystyki Nepalu podjęło decyzję, że opłacone pozwolenia na wspi‐
naczkę będą ważne przez najbliższych 5  lat. Sporo sprzętu,  leków 
i liofilizatów zostawiliśmy w depozycie w Katmandu, z zamiarem 
ponowienia próby zdobycia Lhotse w przyszłym roku. Mam więc 
nadzieję,  że w  kwietniu  znowu będziemy podążać  znanymi  już 
ścieżkami do bazy pod Everestem, a z niej coraz wyżej i wyżej... 
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Choć to popularny kraj wakacyjnych podróży, to w tej części 
Bułgarii język polski słychać rzadko. Celem większości wyjazdów 
jest wybrzeże Morza Czarnego z licznymi kurortami. Do Macedonii 
Piryńskiej,  leżącej  w  południowo‐zachodniej  Bułgarii  docierają 
tylko miłośnicy górskich wędrówek. 

Wybór tego miejsca na górskie peregrynacje oczywiście nie jest 
przypadkowy. Tutaj znajdują się góry Riła, których kulminacja – 
Musała –  jest najwyższym szczytem Bałkanów, wznoszącym się 
na wysokość 2925 m n.p.m. Pasmo to zazwyczaj zwiedzane jest 
w parze z równie ciekawymi górami Piryn, oddzielonymi przełęczą 
Predeła w rejonie miasta Razłog. Najwyższy szczyt Pirynu, Wichren, 
liczy 2914 m n.p.m.  i  jest  trzecim  szczytem Bałkanów. Te dwa 
bułgarskie kolosy rozdziela grecki Mitikas (wierzchołek Olimpu). 

Zbudowane z marmurów  i granitów góry Piryn  leżą bardziej 
na południe, niedaleko już granicy bułgarsko‐greckiej. Oglądając 
masyw Wichrenu ze szczytu Kuteło, bądź też przełęczy Premkata 
nietrudno  zrozumieć  dlaczego  starożytni  Trakowie  nazwali  te 
góry „Orbełos” czyli śnieżnobiałe góry. Marmurowa piramida zdaje 
się lśnić w słońcu. Przybyli na te tereny w średniowieczu słowiańscy 
Bułgarzy również musieli się nimi zachwycić skoro nadali im imię 
boga ognia – Peruna. 

Obszar gór Piryn objęty jest ochroną w formie Parku Narodo‐
wego istniejącego od 1962 r. Park chroni nie tylko górskie szczyty, 
ale też 176 jezior i reliktowe lasy sosnowe. 

Najlepszym miejscem na rozpoczęcie wędrówki w paśmie Pirynu 
jest Bansko, narciarski kurort najbardziej kojarzącym się z Zako‐
panem. Te skojarzenia nie są związane tylko z mnogością hoteli 
i  pensjonatów  ale  też  z wszechobecnym  tu  folklorem.  Bansko 
odegrało istotną rolę w odrodzeniu narodowym Bułgarów. To tutaj 
narodziła się tzw. bańska szkoła artystyczna. Najbardziej znanym 
zabytkiem miasta jest cerkiew św. Trójcy, otoczona wysokim murem, 
niegdyś  trzecia  od względem wielkości  cerkiew  na  bułgarskich 
ziemiach, po cerkwiach w Sofii i Warnie. 

Chyba każdy kto przybywa w góry Piryn na pierwszym miejscu 
stawia  sobie  zdobycie Wichrenu,  najwyższego  szczytu  pasma, 
położonego w samym sercu  tych gór. Najdogodniejszą bazą do 
zdobycia Wichrenu  jest Bansko. Wycieczkę na Wichren można 
sobie znacznie ułatwić wyjeżdżając drogą asfaltową w rejon schro‐
niska  Bynderica,  gdzie  wkraczamy  na  zielony  szlak,  bądź  też 
przejechać  jeszcze  około  1,5  km  dalej  do  schroniska Wichren, 

które  jest początkiem  czerwono  znakowanej  trasy.  Szlaki  tury‐
styczne w górach Piryn i Riła są dobrze oznakowane i utrzymane, 
jednak zdarza się iż krzyżują się ze sobą szlaki o tym samym kolorze. 
Warto zatem zawsze mieć przy sobie mapę. Z taką właśnie sytuacją 
mamy do  czynienia wędrując na Wichren  ze  schroniska Wichren. 
Kilkaset metrów powyżej schroniska czerwony szlak nagle „roz‐
dziela się” na dwie ścieżki. Jedna z nich prowadzi na Wichren od 
wschodu przez przełęcz pomiędzy Wichrenem a Hwojnatim Wier‐
chem,  zaś druga  trawersuje północne  stoki Wichrenu – Dżam‐
dżijewi  Skały  i powyżej  cyrku  lodowcowego Małyk Kazan  łączy 
się ze szlakiem zielonym. Ten drugi wariant jest w mojej ocenie 
znacznie ciekawszy widokowo. Wędrujemy bowiem mając przed 
oczami dolinę potoku Bynderica, z jej wschodnim obramowaniem, 
czyli Todorow Wierchem z charakterystyczną stacją wyciągu nar‐
ciarskiego, znajdującego się na wysokości około 2600 m n.p.m. 

W Bułgarii rzadko zdarza się by przy szlakach podawano orien‐
tacyjne czasy przejść. 

Niezależnie od tego, który wariant dojścia na Wichren wybie‐
rzemy wędrówka  zajmuje około 3‐4 godziny. Z  całą pewnością 
nie  warto  się  spieszyć.  Te  góry mają  wiele  do  zaoferowania. 
Po trawersie Dżamdżijewich Skał przed nami otwiera się widok 
na Wichren oraz dwuwierzchołkowe Kuteło (2908 m n.p.m.). Oby‐
dwa te szczyty łączy ze sobą łagodne siodło przełęczy Premkata. 
Ta część gór Piryn znana  jest także ze stanowisk szarotki, która 
jest symbolem Parku Narodowego Piryn 

Północna ściana Wichrenu jest uważana za najtrudniejszą ścianę 
wspinaczkową w Bułgarii. Patrząc  z  rejonu  kotła polodowcowego 
pod Wichrenem na wspaniałe marmurowe zerwy trudno się z tym 
nie zgodzić. Ale oczywiście najlepsze widoki wciąż przed nami.  

Stojąc na przełęczy Premkata trudno się zdecydować na kierunek 
dalszej wędrówki. Wichren jest naturalnym celem wędrówki, jednak 
równie mocno kusi pobliskie Kuteło. A to przecież nie koniec gór‐
skich atrakcji. Pomiędzy wyższym wierzchołkiem Kuteło a szczytem 
Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.) rozciąga się najsłynniejsza grań 
w górach Bułgarii ‐ efektowna grań Konczeto ubezpieczona stalową 
liną.  

Zacznijmy  jednak od dzierżącego palmę pierwszeństwa Wich‐
renu. Sam wierzchołek jest bardzo rozległy. Panorama ze szczytu 
może zadowolić najbardziej wybrednego konesera górskich krajo‐
brazów: na północy widać wspominane  już Kuteło, za zboczami 
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którego widać Bansko. Na wschodzie rozciąga się wał Todorow 
Wierchu. Natomiast u zachodnich podnóży Wichrenu rozciąga się 
Włahińska Dolina z Jeziorami Włahińskimi. Najbliżej na południe 
widać Hwojnati Wierch. Na południowym wschodzie pomiędzy 
górami połyskują tafle Jezior Banderickich. Wrażenia psuje tylko 
wątpliwej  jakości obelisk na szczycie Wichrenu  ‐ stalowa konst‐
rukcja z kątowników wypełniona kamieniami. 

Sam Wichren położony jest w północnej części gór Piryn. W tej 
właśnie części gór koncentruje się ruch turystyczny. Drugim „punk‐
tem obowiązkowym Pirynu” jest grań Konczeto, znajdująca się na 
szlaku pomiędzy Wichrenem a schroniskiem Jaworow. Ubezpie‐
czona  grań  jak  magnez  przyciąga  osoby  spragnione  mocnych 
wrażeń. Wędrówkę  zwężającą  się  granią  ułatwia  stalowa  lina 
rozciągnięta  na  długości  kilkuset  metrów.  Nie  jest  to  jednak 
znana z Dolomitów via ferrata. Korzystanie z uprzęży jest raczej 
zbędne. Choć osoby o mniejszej  tolerancji na ekspozycję mogą 
potrzebować ubezpieczenia stojąc na szczycie kilkusetmetrowej 
ściany opadającej stromo na północ. Grań Konczeto „kończy się” 
szczytem Banski Suchodoł oferującym nam wspaniałe widoki na 
Kuteło  i Wichren. Dalej z tego szczytu szlak prowadzi do schro‐
niska Jaworow i rezerwatu Bajuwi Dupki ‐ Dżindżirica. Rezerwat 
ten utworzony w 1934 r. jest jednym z najstarszych rezerwatów 
biosfery w Bułgarii, założono go głównie z myślą o ochronie sosny 
bośniackiej  i macedońskiej. To właśnie wędrując na Wichren ze 
schroniska Banderica spotykamy najbardziej znany okaz sosny boś‐
niackiej  zwany  Bajkuszewa mura  –  drzewo  jeśli wierzyć  bada‐
niom naukowym liczące blisko 1300 lat. 

O  ile Bansko  jest najlepszym miejscem na rozpoczęcie węd‐
rówki po górach Piryn, o tyle warto ją zakończyć zdobyciem naj‐
wyższego szczytu Pirynu południowego ‐ Kamenicy 2822 m n.p.m. 
i zejściem do Melnika. To maleńkie miasteczko położone jest wśród 
piaskowcowych ostańców o niezwykłych  formach. Oglądając  je 
nietrudno zrozumieć dlaczego nazwano je „Melnickimi Piramidami”. 
Zwiedzanie położonych w wąskich  jarach zaułków miasta najle‐

piej zwieńczyć lampką słynnego melnickiego wina w tradycyjnej 
bułgarskiej „mechanie” (gospodzie). 

Oddzielone od gór Piryn przełęczą Predel góry Riła  turyście 
z Polski przypominają najbardziej Tatry  Zachodnie. Trakowie naz‐
wali  je „Rouła” czyli „wodne”  lub  też „pełne wody”. Ale  to nie 
mnogość jezior i potoków przyciąga tu miłośników górskich węd‐
rówek. Dzięki  szczytowi Musały masyw Riły  stanowi najwyższe 
pasmo górskie Bułgarii i całych Bałkanów. Riła zajmuje powierz‐
chnię 2396 km2, czyli trzykrotnie więcej niż Tatry. 

Od naszych Tatr odróżnia Riłę nie tylko powierzchnia, ale także 
„bezludność”  i  zdecydowanie wyższe wysokości.  Ich  rozległość 
i  rzadka w porównaniu do  tatrzańskiej  sieć  szlaków powodują, 
że to góry dla „plecakowców”. Możliwe jest zaplanowanie węd‐
rówki  w  oparciu  o  schroniska,  ale  należy  się  przygotować  na 
znacznie niższy niż w Polsce standard schronisk. Uzupełnieniem 
dla nich są dość liczne schrony, mieszczące z reguły kilka miejsc 
noclegowych, w typie słowackich „utulni”. W odróżnieniu od gór 
Piryn, Riła nie ma  jednej  „głównej bazy wypadowej”  takiej  jak 
Bansko. Wprawdzie w wielu przewodnikach jako najbardziej do‐
godne miejsce polecany  jest narciarski kurort Borowec,  to  roz‐
ległość tych gór sprawia że wędrówkę można zacząć w kilku innych 
miejscowościach. 

Borowec natomiast dysponuje  jednym wielkim atrybutem – 
kolejką górską wywożącą na  Jastrebec, górę  i  stację narciarską 
położoną na wysokości ok. 2300 metrów. Pozwala to zaoszczę‐
dzić żmudnego kilkugodzinnego podejścia szutrową drogą przez 
las. Wędrując na Musałę  z  Jastrebeca mijamy dwa  schroniska. 
Zdecydowanie ciekawiej prezentuje się drugie, Ledeneto Ezero, 
położone nad jeziorem o tej samej nazwie na wysokości 2723 m 
n.p.m. Ma nietypowy kształt… piramidy. Stąd już Musała jest na 
wyciągnięcie ręki. Szlak na szczyt prowadzi szeroką ścieżką, bez 
żadnych  trudności  technicznych. Ci, dla  których  jest  to  rozcza‐
rowanie mogą zdobywać wierzchołek wędrując starym szlakiem 
granią z ubezpieczeniem w postaci stalowych poręczy. 
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Najwyższy szczyt Bałkanów „ozdobiony” jest wątpliwej urody 
budynkami stacji meteorologicznej oraz betonowym obeliskiem. 
Ale dookólna panorama wynagradza wszystko. W dole widać liczne 
jeziora, zaś okoliczne szczyty odbijają się na  tle nieba wspania‐
łymi granitowymi ścianami. Rozległy wierzchołek mieści bez trudu 
sporą zazwyczaj ilość turystów. 

Najpiękniejsza część Riły  rozciąga  się na  zachód od Musały. 
Aby  się  tam dostać należy  skierować  się  jednak na… południe. 
Po obejściu doliny Beli Iskar, przez schronisko Ribno Ezero kieru‐
jemy się na przełęcz Kobilno Braniszte. Rozległa trawiasta prze‐
łęcz położona na wysokości 2145 m jest zwornikiem kilku szlaków. 
Łagodnym  trawersem wychodzimy na główną grań Riły w  rejonie 
Popowokapskiego Prewału. Mamy przed sobą północno‐zachodnią 
część Riły z  jej najbardziej znanymi zakątkami  ‐ Doliną Siedmiu 
Jezior Rilskich, przełęczą Rozdela  i Majlowicą  ‐  szczytem, który 
pojawia się na wielu pocztówkach z bułgarskich gór. Zanim jednak 
się tam znajdziemy warto zatrzymać się przy schronie Strasznoto 
Ezero. Granitowe turnie Bezimeno  i Kupeni odbijają się w wodach 
tego bardziej malowniczego, niż „strasznego”  jeziora. Ten rejon 
gór Riła jest także ulubionym miejscem bułgarskich wspinaczy. 

Będąc w  tej  części  gór Riła nie można pominąć Majlowicę, 
najpiękniej prezentującą się od północy sprzed schroniska o tej 
samej nazwie. Na zachód od Majlowicy podziwiamy Dolinę Siedmiu 
Jezior Rilskich, uznawaną  za najładniejszą dolinę Riły, nieodparcie 
kojarzącą się z Doliną Pięciu Stawów Polskich. Węzłem szlaków jest 
położona  nad  Doliną  Siedmiu  Jezior  Rilskich  przełęcz  Razdela. 
Pochodzenie nazwy nietrudno zrozumieć. Szeroka trawiasta połonina 
„rozdziela” kilka dolin. Nie podejmuje się ocenić która jest piękniej‐
sza czy bardziej atrakcyjna. Ta kwestia sprawiła by wielki prob‐
lem nawet najlepszym znawcom górskich widoków. 

Najkrótszy nawet opis gór Riła byłby niekompletny gdyby nie 
zawierał krótkiej choćby wzmianki o najcenniejszym zabytku Bułgarii, 
Monastyrze Rilskim. Dla Bułgarów pełni on rolę podobną jak dla 
nas Jasna Góra. Założony w X wieku przez pustelnika św. Iwana 
Rilskiego, zrazu znajdował się nieco bardziej w głąb gór. Kilka wie‐
ków później przeniesiony  został na obecne miejsce. Wielokrotnie 
rozbudowywany  i przebudowywany po zniszczeniach Monastyr 
Rilski przez długie wieki tureckiej okupacji był centrum duchowym i 
piśmienniczym Bułgarii. Przetrwanie prześladowań bułgarska kultura 
i  język pisany  zawdzięczają m.in.  temu Monastyrowi. Centralnym 
elementem Monastyru  Rilskiego  jest  pochodząca  z  XIX  wieku 
cerkiew św. Bogurodzicy. Obok niej wznosi się pochodząca z XV 
wieku wieża Chrelia, możnowładcy, któremu Monastyr zawdzięcza 
obecną lokalizację. Całość otoczona jest wzniesionymi na planie 
czworokąta budynkami klasztoru, mieszczącymi łącznie około 300 
pomieszczeń. 

Wnętrze cerkwi zdobione jest zdobieniami i freskami wykona‐
nymi  przez  najbardziej  znanych  twórców  z  okresu  odrodzenia 
narodowego, z tzw. samokowskiej i banskiej szkoły malarstwa.  

W tym odległym od naszego kraju Monastyrze można natknąć 
sie na polski akcent. Otóż jednym z malarzy zdobiących cerkiew 
św. Bogurodzicy był Stanisław Dospewski, urodzony w Samokowie 
jako Zafir Zograf. Podczas studiów w Petersburgu w latach 1853‐
1856 zetknął się z Polakami i pod wpływem fascynacji polskością 
zmienił imię i nazwisko. Wraz z polskością wchłonął umiłowanie 
wolności co doprowadziło go do śmierci w tureckim więzieniu. 

Patrząc na majestatyczną grań Riły wznoszącą się nad Mona‐
styrem odnosi się wrażenie uczestniczenia w czymś niezwykłym, 
nieomal mistycznym. Świątynia wzniesiona ku chwale Boga i świą‐
tynia przyrody łączą się tu harmonijnie. Znużony wędrowiec w mu‐
rach klasztoru  znaleźć może  chwilę wytchnienia. Warto  zatrzy‐
mać się  i posłuchać cerkiewnych chorałów. Potem góry Bałkanów 
naprawdę smakują inaczej… 

 
Bansko 

 
Kuteło i Wichren 

 
Grań Konczeto 

 
Strasznoto Ezero 
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W  sierpniu bieżącego  roku Artur wraz ze  znajomymi posta‐
nowił odwiedzić  leżące w Bułgarii  góry Riła oraz  Pirin. W  tych 
pierwszych wznosi  się bowiem  legendarna Musała  ‐ najwyższy 
szczyt Bałkanów. Do miana trzytysięcznika brakuje mu zaledwie 
75 metrów. W zbudowanych z marmurów  i granitów górach Pirin 
najwyższym wzniesieniem jest z kolei Wichren, liczący sobie 2914 m 
n.p.m. W rankingu bałkańskich kolosów plasuje się on na naniż‐
szym stopniu podium. Obydwa bułgarskie kolosy rozdziela  jedynie 
Olimp, na wierzchołku którego uczynili sobie siedzibę najważniejsi 
greccy bogowie. Przygodę z bułgarskimi górami nasi przyjaciele 
rozpoczęli w miejscowości  Bansko.  Ten  leżący w  górach  Piryn 
narciarski kurort może kojarzyć się nieco z naszym Zakopanem. 
Jest to też dobre miejsce do rozpoczęcia wędrówki na Wichren. 
Pierwszą część drogi można przebyć autobusem, bo prowadzi ona 
wyłącznie po asfalcie, a chodzenie po nim w upalny sierpniowy 
dzień nie należy do najprzyjemniejszych. Z tego powodu większość 
zdobywców decyduje się rozpocząć atak szczytowy z okolic schro‐
niska noszącego (podobnie  jak szczyt) nazwę Wichren. Wędrówka 
zajmuje  około  4  godzin.  Szlak  jest  dobrze  utrzymany  i  bardzo 
widokowy. Na trasie spotkać można liczne stanowiska szarotek, 
będących zresztą symbolem Parku Narodowego Piryn. Imponujące 
wrażenie robi północna  ściana Wichrenu, uważana za najtrudniej‐
szą ścianę wspinaczkową w Bułgarii.  Jak zwykle na zdobywców 
czeka nagroda w postaci wspaniałej panoramy. Ta z  rozległego 
wierzchołka Wichrenu  jest szczególnie  imponująca. Bliższe  i dalsze 
wierzchołki, przełęcze, położone u podnóży miejscowości, a  także 
lśniące  tafle  jezior,  z  których niektóre nie mają  żadnych nazw, 
a najbardziej popularną z istniejących jest po prostu Rybie Jezioro. 
W czasie pobytu w Bułgarii nasi globtroterzy naliczyli siedem takich 
przypadków! Istny raj dla przewodników górskich. Nie ma bowiem 
potrzeby zapamiętywania zbyt wielu szczegółów topograficznych. 

Kolejny dzień eksploracji gór Piryn upłynął ekipie na  zdobyciu 
Kuteło (2760 m n.p.m.) oraz przejściu grani Konczeto. Ta ostatnia, 
ubezpieczona stalową liną (ale nie taką znaną z alpejskich via ferrat) 
o długości kilkuset metrów, przyciąga pasjonatów mocnych wrażeń. 
Grań kończy się szczytem Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.). W oko‐
licy, w 1934 roku utworzono istniejący do dziś rezerwat, którego 
głównym  zadaniem  jest ochrona  sosny bośniackiej  i macedoń‐
skiej. Najbardziej znanym okazem tego pierwszego gatunku jest 
rosnąca niedaleko schroniska Banderica, tzw. Bajkuszewa mura ‐ 
drzewo liczące sobie blisko 1300 lat. Pełen górskich emocji dzień 
zakończył  się  zejściem do położonej pomiędzy piaskowcowymi 
ostańcami o różnorakich kształtach, małej miejscowości Melnik 
i został zwieńczony lampką słynnego melnickiego wina. 

W ciągu trzech następnych dni uczestnicy „bałkańskiej wyprawy” 

przemierzali szlaki leżące w górach Riła. Pasmo to swoim kształ‐
tem przypomina Tatry Zachodnie. Jest jednak dużo wyższe, rozle‐
glejsze, zbudowane z granitu i „wypełnione” licznymi (prawie 200) 
polodowcowymi  jeziorami. Duży obszar  i rzadka w porównaniu 
do tatrzańskiej sieć szlaków powodują że to góry dla prawdziwych 
turystów,  którym nie obcy  jest dwudziestokilogramowy plecak 
niesiony na własnych barkach. Możliwe jest oczywiście zaplano‐
wanie wędrówki w oparciu o schroniska, ale należy się przygoto‐
wać na ich znacznie niższy niż w Polsce standard. Uzupełnieniem 
dla schronisk są dość liczne schrony, w typie słowackich „utulni”, 
posiadające  z  reguły  kilka miejsc  noclegowych. W  odróżnieniu 
od  gór  Piryn,  Riła  nie  ma  jednej  „głównej  bazy  wypadowej” 
takiej  jak Bansko. Spory obszar  tych gór sprawia,  że wędrówkę 
można  zacząć  w  kilku  różnych  miejscowościach.  Najczęściej 
odwiedzanym miejscem gór Riła jest oczywiście Musała. W przy‐
padku naszych przyjaciół nie mogło być inaczej. 

Zdobycie najwyższego wzniesienia Bałkanów zostawili sobie 
jednak na sam koniec, gdyż  już starożytni Rzymianie (tereny te, 
zwane Tracją należały kiedyś do Imperium Rzymskiego) powtarzali 
„finis coronat opus”. Oczekując na ten wielki dzień ekipa nie próż‐
nowała. Najpierw wzmocniła się duchowo, zwiedzając Monastyr 
Rilski ‐ najcenniejszy zabytek Bułgarii. Jego korzenie sięgają X wieku. 
Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany po zniszczeniach 
monastyr  przez  długie  wieki  tureckiej  okupacji  był  centrum 
duchowym  i  piśmienniczym  Bułgarii.  Po  części  krajoznawczej 
przyszedł czas na powrót w wysokie góry. A w zasadzie do najpięk‐
niejszej  części  Riły,  która  rozciąga  się  na  zachód  od  Musały. 
Należą do niej bezsprzecznie: Dolina Siedmiu Jezior Rilskich, przełęcz 
Rozdela i Majlowica ‐ szczyt, który pojawia się na wielu pocztów‐
kach z bułgarskich gór. Kolejne pokazywane przez Artura zdjęcia 
potwierdzały  teorię o  szczególnym uroku  tej części Riły. Wisienkę 
na „bałkańskim torcie” stanowił moment, w którym nasza oddzia‐
łowa flaga załopotała dumnie na Musale. Pomimo, że najwyższy 
szczyt Bałkanów „ozdobiony” jest budynkami stacji meteorologicz‐
nej oraz wątpliwej urody betonowym obeliskiem, dookólna pano‐
rama wynagradza wszystko. W dole widać  liczne  jeziora, zaś oko‐
liczne szczyty odbijają się w nich wspaniałymi granitowymi ścianami. 
Rozległy wierzchołek pomieści bez trudu sporą  ilość turystów  i za‐
chęca do długiej kontemplacji górskiego majestatu. Czas jest jednak 
nieubłagany. Tak jak wędrowcy muszą kiedyś zejść w dolinę i wrócić 
do domów, tak samo musi dobiec końca każda, najciekawsza nawet 
prezentacja. Wychodząc z powrotem w zimną listopadową noc nie‐
śliśmy ze sobą pod powiekami wspaniałe bałkańskie krajobrazy, 
a w sercach trochę bułgarskiego ciepła, wraz z nadzieją, że może 
kiedyś… 
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W życiu każdego górskiego turysty nadchodzi dzień, gdy Korona 
Beskidów przestaje być wyzwaniem, a Korona Pogórzy przestaje 
trącić już tą egzotyką. Przy pełnej i świadomej ignorancji gór na 
zachodzie Polski – nadchodzi czas na nowe wyzwania! Biorąc pod 
uwagę mały budżet, permanentny brak urlopu i dziwnym trafem 
zawsze zdezaktualizowany paszport (a do tego strach przed moski‐
tami, żywymi bądź kandyzowanymi) nie pozostaje nic innego jak 
Korona Europy.  

Tym przydługim wstępem zapraszam na serię, nie do końca 
poważnych, aperiodycznych relacji ze zdobywania wyżej wymie‐
nionej, wraz z moim Mężem. Ocena tras jest subiektywna. Przy wy‐
borach kierowaliśmy  się  zasłyszanymi  i przeczytanymi  informa‐
cjami z niepewnych źródeł (internet, znajomi, miejscowi). Wszystkie 
opisane miejsca, wydarzenia  i  informacje praktyczne sprawdzo‐
ne są na własnej skórze (w razie pytań służę pomocą).  

!VIVA ESPAŃA! ‐ Mulhacen (3478,6 m n.p.m.) 

Zdobycie Mulhacena,  najwyższego  szczytu  europejskiej  części 
Hiszpanii, było moim marzeniem od czasu błogiego półrocza erazmu‐
sowego stypendium w Alicante. Szczyt znajduje się w Górach Bety‐
ckich w Andaluzji w  paśmie  Sierra Nevada. U  podnóży  pasma 
leży  Granada:  andaluzyjskie  miasto  z  prawdziwie  krakowskim 
klima‐tem  (góry w  niedużej  odległości,  rynek,  „zamek”...  tylko 
smoka brak!).  

Z trzymiesięcznym wyprzedzeniem zakupiliśmy bilety z prze‐
siadką do Malagi  (lot do Malagi  to najlepsza opcja patrząc na 
wskaźnik cena/jakość, ponieważ do Granady nie ma tanich połą‐
czeń, a przylot do Madrytu łączy się z długą podróżą autobusem 
bądź  ekstremalnie  drogim  Renfe.  Z  Krakowa  bezpośrednio  do 
Malagi  lata  Irlandzki Magik,  lecz kto żyw dobrych cen nie widział). 
W Sierra Nevada najlepiej wybrać się wczesną jesienią ponieważ 
od listopada do maja/czerwca trwa tam sezon narciarski, a póź‐
niej w  lecie  jest prawdziwie hiszpański upał  i dopiero  jesienią  (nie 
licząc 2 tygodni we wrześniu kiedy leje jak z cebra) temperatura 
jest znośna i nie ma śniegu. Mając to na uwadze w połowie paź‐
dziernika zaplanowaliśmy naszą podróż. Po wylądowaniu w Maladze, 
złapaliśmy bezpośredni autobus do Granady (odjazdy można spraw‐
dzić na stronie lotniska bądź alsa.es – największego hiszpańskiego 
przewoźnika). W „planie na dziś” mieliśmy zwiedzanie, bo auto‐
busy w kierunku gór odjeżdżają w większości tylko rano. Szybkie 

zameldowanie w hostelu (latając z małym bagażem podręcznym 
odpadają niestety wszelkie kempingi, gdyż  zabranie namiotu wią‐
załoby  się  z pewną dekompletacją na odprawie)  i  kierunek na 
Alhambrę.  

La Alhambra to zespół pałacowy będący najważniejszym zabyt‐
kiem Granady, od 1984  roku wpisany na  listę UNESCO.  Jest  to 
jeden z najpiękniejszych przykładów architektury arabskiej w Euro‐
pie, którego początki sięgają początku XIIIw. Kompleks składa się 
z pałacu z wieloma dziedzińcami, Alcazaby (twierdzy) oraz Gene‐
ralife – letniej rezydencji. Wnętrza oraz fragmenty elewacji zdobione 
są bardzo misterną ażurową dekoracją kamienną. Na dziedziń‐
cach możemy  zobaczyć  piękne  fontanny  –  najsławniejszą  z  12 
lwami – oraz pięknie zaprojektowaną i utrzymaną roślinność.  

Pech  chciał,  że w momencie kiedy  stanęliśmy w kolejce do 
kasy, skończyły się bilety na ten dzień, a zakup na dzień następny 
był niemożliwy  (dane  z 2012  roku). Nie daliśmy  jednak  za wy‐
graną i przełożyliśmy zwiedzanie na po powrocie z gór, bo grze‐
chem  jest być w Granadzie  i nie zwiedzać Alhambry. Tego dnia 
zobaczyliśmy jedynie centrum oraz arabską dzielnicę miasta z piękną 
panoramą na pałac z zabudowanych wzgórz. Mała aprowizacja 
na wieczór (la cerveza!) i sen, bo po noclegu na lotnisku, byliśmy 
bardzo zmęczeni.  

Następnego ranka około godziny dziewiątej złapaliśmy auto‐
bus do miejscowości Capileira, ponieważ zdecydowaliśmy się zdo‐
bywać pasmo od południa. Sierra Nevada od tej strony ma budowę 
bardziej połogą gdzie  trudność ogranicza się do zwykłego  trek‐
kingu, północna część natomiast  jest bardzo  stroma  i  zdobycie 
grani szlakami wiąże się ze wspinaczką. Od północnej strony znaj‐
duje się także kompleks narciarski i najwyżej poprowadzona droga 
w Europie  tuż pod  szczyt  La Veleta: chrapka przede wszystkim 
dla rowerzystów. W Sierra Nevada nie ma oznakowanych szlaków, 
jedynie na wyjściach  z miejscowości  są kierunkowskazy  (w niż‐
szych górach zwykle ani rusz bez GPSa, ale tutaj były wydeptane 
ścieżki). Początek  szlaku prowadził przez miejscowość Capileira 
(najwyższego miejsca gdzie można dojechać własnym transpor‐
tem  bądź  autobusem  komunikacji  od  strony  południowej  nie 
korzystając  z  autobusów  parku  narodowego),  później  w  górę 
doliny  przez  niezamieszkałą  wioskę,  w  której  znajdowała  się 
elektrownia, do której prowadziły  liczne  rury  i  rowy  zbierające 
wodę z wyższych partii gór. Celem naszej wędrówki było schronisko 
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Refugio  de  la  Poqueria  mieszczące  się  na  wysokości  2500m 
n.p.m.  Szlak  po  minięciu  elektrowni  wiódł  doliną,  by  później 
zboczyć  lekko  na  północny  wschód  i  dotrzeć  do  schroniska. 
Jedyną  trudnością  na  tej  trasie mogła  być  pogoda,  ponieważ 
przy wyjściu  z doliny, bez widoczności, może być  trudno  trafić 
do celu. Mimo mgły, daliśmy radę. Aby spędzić noc w schronisku 
należy zrobić rezerwację (wystarczy telefon i określenie terminu 
i ilości osób – rezerwacja na „Monika z Polski” kolejny raz dała radę), 
jednak o tej porze roku nie jest bardzo uczęszczane  i można liczyć 
na wolne miejsca. W Sierra Nevada są także schrony kamienne, 
z których można skorzystać, jednak nam nie układały się na trasie 
i bez puchowego śpiwora noclegu w nim lepiej nie ryzykować. 

Następnego dnia po wczesnej pobudce  (około 7, ale biorąc 
pod  uwagę,  że  to  ta  sama  strefa  czasowa  co w  Polsce,  o  tej 
porze było ciemno) wraz ze słońcem wyszliśmy na szlak. Planem 
było zdobycie dwóch szczytów: Alcazaby i Mulhacena. Szlak (ścieżka!) 
początkowo prowadzi na grzbiet na wysokość 2900 m, gdzie się 
rozwidla. By zdobyć Mulhacen można  iść dalej w górę grzbietem, 
jednak my, udaliśmy się w kierunku Alcazaby. Aby było ciekawej, 
oczywiście musieliśmy stracić znacznie wysokość i zejść do doliny 
Cañada de las Siete Lagunas (siedmiu stawów)… no cóż nie była 
to nasza tatrzańska piątka, a stawy były „kałużopodobne”. Z doliny 
ścieżka wiedzie w kierunku północno‐wschodnim, a później pół‐
nocnym. Po 3 godzinnej wędrówce weszliśmy na szczyt Alcazaby 
(3371 m n.p.m.) z którego rozpościerał się przepiękny widok na 
Mulhacena i wschodnią część Sierra Nevada.  

Zdobycie Alcazaby,  jak to twierdzy, troszkę nas zmęczyło, 
zwłaszcza, żeby potem zdobyć Mulhacen musieliśmy się wrócić 
tą samą ścieżką. Zatem 1200 metrów w dół i dalej w górę.  

Siedząc w dolinie na krótkim popasie spotkaliśmy koziorożce 
pirenejskie. Sądząc po ich tuszy i zachowaniu, turyści byli ich apro‐
wizacją (nie pogardziły moimi solonymi orzeszkami). Podziwialiśmy 
także  florę przystosowaną do surowego klimatu panującego na 
tej wysokości. 

Gdy wróciliśmy  na  grzbiet,  z  którego  rankiem  schodziliśmy 
do doliny, ścieżka prowadziła już prosto na najwyższy szczyt (jak 
to mawiają  dziadowie: widzisz  tyle  gór  i  to  i  tak  nie  tam,  bo 
idziesz wyżej). Po, jak się okazało, bardzo męczącym fragmencie 
jednak łatwym technicznie, dotarliśmy na szczyt.  

Ach Mulhacen! Nazwa szczytu pochodzi się od  imienia muzuł‐
mańskiego króla Muleya Abdula Hassana  (ponoć pochowanego 
na wierzchołku), ojca ostatniego muzułmańskiego władcy Granady, 
Boabdila. Na szczycie znajduje się mała kapliczka, słupek, punkt 
osnowy geodezyjnej oraz  ruiny, prawdopodobnie wiatrochronów. 
Szczyt  Mulhacena  jest  dość  wybitny  i  wyraźnie  odznacza  się 
w  grzbiecie.  Północna  ściana  opada  bardzo  stromo, wyznako‐
wano na niej drogi wspinaczkowe.  Z Mulhacena widoczna  jest 
360‐stopniowa panorama, podobno przy dobrej pogodzie widać 
góry Atlas w Maroku.  

Po kanapeczkach, pamiątkowych  fotkach zaczęliśmy schodzić 
w  dół  do  ścieżki  trawersującej  grzbiet  prowadzącej  do  schro‐
niska. Początkowo planowaliśmy, że zabierzemy rzeczy  i udamy 
się  w  kierunku  la  Velety  i  spędzić  noc  w  schronie,  bądź  pod 
chmurką, by po zdobyciu tego szczytu następnego dnia udać się 
do  Granady.  Jednak  ciepły  prysznic  i  łóżka  przekonały  nas  do 
zmiany planu.  

Kolejny poranek, pobudka ze słońcem i marsz trawersem w kie‐
runku Velety.  Po  3‐godzinnym  spacerze, podziwianiu panoram 
i koziorożców doszliśmy do schronu pod Veletą, do którego pro‐
wadzi wspomniana wcześniej przeze mnie droga. Pełna demo‐
tywacja nastąpiła, gdy pod szczytem zobaczyliśmy zwykłe Punto 
na przełęczy (a tu człowiek tyle się męczy  ). Z przełęczy w dół 
prowadzi kręta droga oraz przecinająca  ją ścieżka do Solynieve 

(z hiszp.:  słońce  i  śnieg)  kompleksu narciarskiego, nieczynnego 
jeszcze mimo płatów śniegu. Stamtąd  jeżdżą  już autobusy do Gra‐
nady (poza sezonem jest tylko jeden autobus ok. 15‐tej). Tak też 
pijąc piwo i siedząc na słońcu przed hotelem w Pradollano (mia‐
steczko poniżej Solynieve) zakończyliśmy zdobywanie kolejnego 
punktu z naszej listy snując plany na następne. 

Podczas tej wizyty w Hiszpanii zwiedziliśmy jak planowaliśmy 
Alhambrę oraz zabytki Malagi – gdyż ostatni dzień przeznaczony 
na leżenie na słońcu był deszczowy (taaa… a w Krakowie wtedy 
było 25°C). W okolicy warto odwiedzić także mekkę wspinaczy: 
okolice wąwozu El Chorro oraz białe miasta Andaluzji z Rondą na 
czele, ale to następnym razem Powrót jak zwykle odbył się w wersji 
z przesiadką  i przygodami  z  lądowaniem  (znajomi mawiają,  że 
takie rzeczy to tylko mi się przydarzają).  
 

 
Badyle, czyli flora Gór Betyckich 

 
Koziorożec pirenejski 

Małe podsumowanie wydatków od soboty do soboty: 

Lot: KRK – BGY, BGY‐AGP oraz AGP‐BLQ, BLQ‐KRK: ok. 240zł 
Przejazdy na miejscu: ok 25 € 
Noclegi: 2 x lotnisko (0 €), 2 x schronisko (20 €), 3xhostel: (35 €) = 55 € 
Wyżywienie: markety 
Wydatki razem: 240 zł + max. 150 Euro (uwzględniłam bilety wstępu). 
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Gdy początkiem roku podczas wycieczek Oddziału PTT w Bielsku‐
Białej informowaliśmy o planach wyjazdu do Hiszpanii i Andory, 
prosiliśmy o  zgłaszanie  się w  grupkach 4‐osobowych,  aby przy 
rezerwacji samochodów obniżyć koszty. Suma summarum okazało 
się, że w ostatniej, tegorocznej oddziałowej wyprawie trekkingo‐
wo‐krajoznawczej, która odbyła się w dniach 27 września  ‐ 4 paź‐
dziernika 2014 r. wzięło udział pięć osób: Kasia, Andrzej, Grzesiek, 
Kuba i Szymek. 

Po przylocie na lotnisko w Maladze okazało się, że na wyna‐
jęcie samochodu musimy sporo poczekać… Kolejka przypominała 
te z czasów komuny, dodatkowo dowiedzieliśmy się, że nie mo‐
żemy  samochodem wjechać  ani  do  Andory,  ani  na Gibraltar… 
Gdy usiedliśmy w końcu w „naszym” Peugeot Partner było zbyt 
późno by cokolwiek zwiedzać i ruszyliśmy prosto w góry w Sierra 
Nevada, w których co roku przygotowuje się wytrzymałościowo 
nasza mistrzyni nart – Justyna Kowalczyk. 

Po noclegu na wysokości 2500 m n.p.m. parkowym busem 
wyjechaliśmy w okolice górnej stacji kolejki na Veletę, która o tej 
porze  roku  jest  już nieczynna  i powędrowaliśmy w stronę Mulha‐
cena. Widoczność nie przekraczała kilkunastu metrów z powodu 
mgły, a my maszerowaliśmy w stronę ostatniego  refugia przed 
finałową „wspinaczką” na najwyższy szczyt kontynentalnej Hiszpanii. 
Na  szlaku mijali nas  liczni  rowerzyści korzystający  z uroków  tej 
najwyżej  położonej  drogi  w  Europie  oraz  turyści  na  koniach. 
Refugia we mgle nie znaleźliśmy, za to rozpoczęliśmy podejście 
o różnicy wysokości ponad 400 metrów. W końcu, późnym popo‐
łudniem  stanęliśmy  na  szczycie  (3479 m  n.p.m.). Widoczność 
była tak niska, że nawet na wykonanym z kilku metrów zdjęciu 
grupowym przy kapliczce ciężko rozpoznać kto jest kim… 

Po zejściu do miniętego w drodze wejściowej refugia nastąpił 
cud – mgła się rozstąpiła i wreszcie mogliśmy docenić piękno gór 
Sierra Nevada,  jakże  innych od doskonale znanych nam Karpat. 
Pomimo,  że w  drodze  powrotnej  staraliśmy  się  zachować  jak 
najwyższe  tempo  marszu,  zabrakło  nam  około  30  minut  do 
odjazdu ostatniego busa  spod Velety…  Z  tego powodu,  już po 
zmroku, musieliśmy  pokonać  dodatkowo  około  10  kilometrów 
do parkingu, na którym zostaliśmy samochody. Tam też zostaliśmy 
na nocleg. 

Następnego dnia, dość  spontanicznie postanowiliśmy zwiedzić 
Alhambrę w Granadzie, warowny  zespół pałacowy  zbudowany 

w  latach 1232‐1273  i dalej rozbudowywany do XIV wieku przez 
dynastię  Nasrydów.  Ta  twierdza mauretańskich  kalifów,  która 
została  wpisana  w  1984  r.  na  listę  światowego  dziedzictwa 
kultury UNESCO oraz przyległe do niej ogrody Generalife z letnią 
rezydencją  kalifów  zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Choć 
samo  zwiedzanie  zajęło  nam  prawie  pięć  godzin,  z  pewnością 
nikt nie odczuwał tego jako czas stracony. Naprawdę warto było 
odwiedzić Alhambrę. 

Wieczorem  spotkaliśmy  się  jeszcze  z  Kubą,  który  z  samego 
rana miał lecieć do Manchesteru, po czym skierowaliśmy się na 
samo południe Półwyspu Iberyjskiego. We wtorek mieliśmy okazję 
zwiedzić hiszpańską stolicę surfingu Tarifę z górującym nad nią 
muzułmańskim zamkiem z X wieku, przebudowywanym później 
w XVII  i XVIII wieku. Wybraliśmy się także na najbardziej wysu‐
nięty  na  południe  punkt  Europy  –  Przylądek  Marroquí  oraz 
połączoną z nim mostem  Isla de Las Palomas. Drugą część dnia 
spędziliśmy z kolei w położonym 40 kilometrów dalej Gibraltarze 
–  brytyjskim  terytorium  zamorskim  graniczącym  z  Hiszpanią. 
Poruszaliśmy się pieszo mając wrażenie,  że przebywamy gdzieś 
w  Anglii…  Jedynym  niepasującym  do Wysp  Brytyjskich  faktem 
był prawostronny ruch samochodów. Kolejką wyjechaliśmy na Skałę 
Gibraltarską (426 m n.p.m.), by podziwiać rozległą panoramę na 
afrykańskie wybrzeże położone po drugiej stronie Cieśniny Gib‐
raltarskiej. Atrakcją  tej góry zwanej  też  z arabskiego Dżabal al‐
Tarik są z pewnością makaki, a dokładniej magoty, których około 
250 żyje w tym miejscu. Są to  jedyne żyjące na wolności małpy 
na  kontynencie  europejskim. Niestety,  zabrakło  nam  czasu  na 
odwiedzenie  jaskiń  i muzeów  związanych  z  II wojną  światową 
oraz położonego nad samym morzem Europa Point, gdzie znajduje 
się  pomnik  poświęcony  tragicznej  śmierci  naczelnego  wodza 
Polskich Sił Zbrojnych  i premiera RP na uchodźstwie gen. Wła‐
dysława Sikorskiego. 

Środę poświęciliśmy na podróż  samochodem  z południa na 
północ Hiszpanii. Krajobrazy na trasie z pagórkami o czerwonym 
kolorze bardziej przypominały nam  krajobrazy amerykańskiego 
Utah, niż Europę. W pobliże granicy z Andorą dojechaliśmy  już 
po zmroku. 

Nazajutrz  z  samego  rana,  na  piechotę  weszliśmy  na  tery‐
torium  jednego  z  najmniejszych  państw  Europy.  Choć  jeszcze 
wieczorem zakładaliśmy wynajęcie taksówki, udało nam się złapać  



 

TARNOWSKA PERĆ nr 3‐4 (8‐9) / 2014  19 

autobus  jadący  prosto  do  stolicy 

tego państewka – Andorra la Vella, 

skąd kolejnym autobusem dotarli‐

śmy do Arinsal, pełniącego w zimie 

rolę kurortu narciarskiego, dla nas 

z kolei będącego punktem wyjścio‐

wym na najwyższy w Andorze szczyt 

Coma Pedrosa (2942 m n.p.m.). Tym 

razem dopisywała nam piękna po‐

goda  i  niesamowita  widoczność, 

dzięki  czemu mogliśmy  delektować 

się pobytem w Pirenejach. 1500 met‐

rów różnicy wysokości, które musie‐

liśmy  pokonać  również  nie  robiło 

na nas wielkiego wrażenia. Po prostu 

wędrowaliśmy przyjemnym szlakiem 

do góry, krok za krokiem… Na trasie 

spotkaliśmy  pięcioosobową  grupę 

Polaków spod Warszawy, dwóch na‐

szych rodaków mieszkających na co 

dzień  w  angielskim  Peterborough 

oraz kilka grupek Francuzów, którzy 

wybrali się w tej rejon Pirenejów. 

Po nocy spędzonej na campingu 

pojechaliśmy w  stronę  ostatniego 

punktu naszej wyprawy, do Barce‐

lony. Piękną panoramę miasta mie‐

liśmy okazję obejrzeć z dwóch stron 

–  ze  wzgórz  Tibidabo  i Montjuïc. 

Przespacerowaliśmy się dookoła zam‐

ku Castell de Montjuïc, odwiedzili‐

śmy stadion olimpijski, jeden z obiek‐

tów, na których olimpijczycy rywa‐

lizowali w 1992 roku, po czym zje‐

chaliśmy do centrum miasta. Obej‐

rzeliśmy  stadion  Camp  Nou,  naj‐

większy tego typu obiekt w Europie 

i drugi na świecie, powędrowaliśmy 

dzielnicą  Barri  Gotic,  zaliczyliśmy 

ulicę  La  Rambla  oraz  zachwycali‐

śmy się kunsztem Antoniego Gaudie‐

go, genialnego architekta z przeło‐

mu XIX i XX wieku oglądając pozo‐

stającą od przeszło wieku w budo‐

wie  kościół  Sagrada  Familia  oraz 

Casa Batlló – niesamowicie wyglą‐

dającą kamienicę. Na koniec przy‐

gody  z  Barceloną,  już  po  zmroku 

wybraliśmy się na Plac Hiszpański, 

gdzie w towarzystwie kilku tysięcy 

turystów uczestniczyliśmy w poka‐

zie  podświetlanej  różnokolorowymi 

światłami magicznej  fontanny wy‐

rzucającej strumieniami wodę w rytm 

muzyki. Na więcej niestety zabrakło 

czasu… 

Po Polski wróciliśmy w  sobotę 

rano lecąc z lotniska Barcelona‐Gi‐

rona bezpośrednio do podkrakow‐

skich  Balic  kończąc w  ten  sposób 

tygodniową przygodę z Hiszpanią. 

 
Mulhacen (3479 m n.p.m.) w Górach Betyckich, najwyższy szczyt europejskiej części Hiszpanii 

 
W drodze na Coma Pedrosa, w pobliżu schroniska o tej samej nazwie 

 
Coma Pedrosa (2942 m n.p.m.) w Pirenejach, najwyższy szczyt Andory 



Ukazał się „Pamiętnik PTT” - tom 22 
Po długim oczekiwaniu, niemal jako prezent pod choinkę, 
ukazał się 22 tom „Pamiętnika PTT” o objętości 394 stron, 
który otwiera artykuł Wojciecha Gąsienicy Byrcyna pt. „Wilk 
w kulturze Podtatrza”. 
Wprowadzenie do tematu przewodniego, którym jest Sybe-
ria opracował ks. Kazimierz Sowa, a o polskich badaczach 
gór Syberii pisze Zbigniew Wójcik. Z tekstu Aleksandry 
Szemioth dowiadujemy się o losach Polaków na Syberii, 
z kolei Jerzy Bogusław Nowak przybliża nam polskie dia-
spory i unikalną syberyjską przyrodę. 
Z rozdziału „Człowiek i góry” mamy okazję bliżej poznać 
osobę Jana Sawickiego - znanego przedwojennego tater-
nika, członka honorowego PTT - w pierwszej części jego 
wspomnień pt. „Jak poznawałem góry” oraz zapoznać się 
z ilustrowaną pięknymi zdjęciami Szymona Kamińskiego 
relacją Dominiki Markiel z podróży nad Bajkał, która sta-
nowiła pierwszy etap ich kilkunastomiesięcznej podróży 
po Azji. 
Z „Dziedzictwa”, dzięki Józefowi Durdenowi, dowiadujemy 
się jaką organizacją było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
w latach 1922-1950, a także dzięki temu autorowi przy-
bliżamy Władysława hrabiego Zamoyskiego, niezwykłego 
właściciela dóbr zakopiańskich. Z kolei Stefan Macie-
jewski opowiada nam historię Muzeum Tatrzańskiego. 
W „Ocalić od zapomnienia” Bartłomiej Grzegorz Sala przybliża karpackie szlaki „Żelaznej Brygady”, a za sprawą 
Zbigniewa Jaskierni poznajemy wspomnienia Teodora Siejki z wczesnego dzieciństwa we wsi Grab w Beskidzie 
Niskim. Tom uzupełniają tradycyjne działy, jak „Rocznice”, „Z kroniki żałobnej”, „Recenzje” oraz „Kronika PTT”, 
w której każdy członek naszego Towarzystwa będzie mógł poczytać o wydarzeniach, w których brał udział. 
 

Redakcja „Pamiętnika PTT” 
 
Osoby zainteresowane nabyciem 22. tomu „Pamiętnika PTT” prosimy o kontakt z Kingą Buras (e-mail: 
kburas@ptt.org.pl, tel.: 535-980-700). 
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