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Moje 500 rajdów po Roztoczu
Moja przygoda z Roztoczem trwa już ponad 30
lat, co ptzełożyłosię na 500 rajdów i nieco ponad
800 dni spędzonych w terenie. To na tej bazie powstały moje przewodniki turystyczne. Mało jednak brakowałą aby ta plzygoda nigdy nie miała
mieisca.

na Roztoczu Południowym zacząłem pojawiać

się od 1ata 1994 r., najpietw kończąc łr.spomniany
szlak czerwony, a potem pokonując zielony szlak
Brata Alberta. To wtedy po raz pierrvszl, dotarłem
na wzgórze Monastyr k. Werchratv i zobaczyłem
słynne ruiny klasztoru. Nie znałem tego miejsca,
nic o nim nie wiedziałem. Po prostu rrędrowaliśmy
lasem i nagle przed nami ukazał się kamienny mur.
Pierwsze rajdy
Takie wrażenia pozostają w pamięci na latal
Pierwszy rajd odbył się w dniach 22-27 V 1987
Z kolei na Rozto cze Zachodnie zaryitałem w 1996
r. i była to licealna wycieczka szkolna z bazą w
r.,
w ramach jednego ze studenckich rajdów ,,RozSuścu (dojazd i powrót koleją). Zanim wyjechaliśmy,pojawił się jednak dośćistotny problem: ża- tocze Wiosną", organizowanego przez koło PTTK
den z nauczycieli nie chciał się z nami wybrać, choć nr 1, przy Kato]ickim Uniwersytecie Lube]skim. Z
nie byliśmyjakąśwyjątkowo wredną klasą. Osta- tą imprezą związany byłem ponad 20 lat!
Natomiast Roztocze po drugiej stronie granicy
tecznie pojechaliśmy pod opieką rodziców. Szkoła
mogła się na to nie zgodzić, ale dała nam zielone zwiedzam od 20O3 r., szereg tych rajdó.iv organizoświatło.Gdyby nie ta wycieczka, być moźe nigdy wanych było wspólnie z internetołr,ą Grupą Turyna Roztocze bym nie trafił... no, ale trafiłem, i 30 styczną Roztocze (GTR).
lat poźniej przyszło mi przeprowadzić rajd nr 500
(29 IX ż017 r.). Spotkanie jubileuszowe odbyło się
Korona Wzgórz Roztocza
w Suścu na ,,Przystanku Zaścianek" u Wiktora ]aCałościowespojrzenie na Roztocze zaolvocowało
tosza ż7 I 2018 r. Było to długie slajdowisko połą,
m.in. pomysłem Korony Wzgórz Roztocza, obejczor'e z ogniskiem. Pokazałem najciekawsze zdjęmującej najwyźsze wzniesienia te] pięknej krainy
cia z dotychczasowych roztoczańskich wypra\Ął v/
obu stronach granicy państwowej, Jest Korona
tym także te analogowe, a ponadto slajdy z wielu po
Swiata, jest Korona Gór Polski, to dlaczego nie miainnych miejsc, które dane mi było odwiedzić, ze
łoby być Korony Wzgótz Roztocza? Po raz pierwszy
szczególnym uwzględnieniem przepięknych włoopublikowałem ją w 2003 r. W wersji podstawowej
skich Dolomitów.
Koronę tworzą naStęPuiące szczy ty
Oprócz poznawania nowych miejsc i szlaków
Roztocze Zachodnie - Wielka Jeżowka 337,5
na Roztoczu, przez te wszystkie 1ata ciekawym tem
n.p.m. (Roztocze Gorajskie) i Dąbrowa 343,8 m
matem było (i jest) odtwarzanie przebiegu sz]aków
n.p.m. (Roztocze Szczebrzeszyńskie).
ziikwidowanych. W sposób szczegóIny wyrożRoztoczeŚrodkowe(Tomaszowskie) Wapielnia
nić trzeba udaną próbę zmierzenia się z dawnym
386,2
m n.p,m.
szlakiem żółtym Narol - Horyniec - Jarosław, a w
Roztocze Południowe: Długi Gorai 391,5 m n.p.m.
szczególności niema1 zupełnie zatalty odcinek Ho(Roztocze
Rawskie, nazwa pochodzi od Rawy Ruryniec - Jarosław. Odtworzyłem go w 1ipcu 2002 r.
razem z Pawłem Rydzewskim (z którym w ciągu skiej), Buława 397 m n.p.m. (Roztocze Janowskią
tych wszystkich 1at odbyliśmy wyjątkowo wiele
wspólnych wypraw) i Arkadiuszem Jabłońskim.
Pierwsze roztoczańskie wycieczki związane
były jednak z Suścemi Roztoczem Srodkowym.
Pierwszy rajd na Roztocze Południowe miał
wypaśćw czerwcu 1993 r. Chcieliśmy pokonać w
całościczerwony pieszy szlak Wolnościowy z Tomaszowa do Hrebennego, nocleg planowany był
gdzieśpo drodze pod namiotami. Doszliśmytylko
do Bełżca,ze wschodu zmierzała bowiem w naszym kierunku rnonumentalna burza, co wymusiło ewakuację wieczornym pociągiem do Suśca.
Dobrze zrobiliśmy, bo niebawem z nieba spadła
ścianawody, a długotrwałeiluminacje świetlnezaRoztoczańska linia kolejowa zimą - okolice Dziewięcierza
służylyna Oscara za efekty specjalne. Regularnie
:
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Skały w najgłębszych na Roztoczu
wąwozach na wzgórzu Brusno

naj.wyższej kate8orii. owszem, znaleŹliŚmy dro8ę,
która wiodła w odpo,\^/iednim kierunku, iylko, Źe
była gruntowa, z seriami głębokich dziur, w któIych_ zalegała woda. Plzeiechaliśmy. Natomiast po
polskiej stronie 8ranicy legendarny status przez
wiele ]at posiadała szosa z Hrebennego do Prusia, zaznaczana na niektórych mapach na wiele lat
wcześniej, zanim faktycznie została wykonana.
Po drugie komunikacja. Kolej dziśjeździ tu tylko
sezonowo. Niegdyś była podstawowym turystycznym środkiemkomunikacji. Na swoim koncie mam
obecnie 62 890 km pokonanych po Roztoczu właśnie pociągami i szynobusami. Swego czasu udało
mi się nawet złapać pociąg na.,. kolejostopa, Wędrówka w lesie w pobliżu Suścazajęła zbyt dużo
czasu i gdy doszliśmy do torów pociąg już ruszał.
W przypływie desperacji zaczę|iśmy biec i machać
rękami. Chociaż tobyło jeszcze przynajmniej z 300
melrów, maszynista nas zobaczyl i.,, zatrzymal
skład!
Autobusów też dziśjest zdecydowanie mniej.
Gdzie te czasy, gdy funkcjonowały połączenia objazdowe, pozwalające np. na trasie z Biłgoraja do
Lublina dotrzec nawet do najmniejszych przysiólków. Pamiętam, jak kiedyś wsiadaiąc do iutobusu
w tym pierwszym mieście,usłyszałem od kierowcy, że skoro jadę do Lublina, to lepiej telaz wysiąśći poczekać na kolejny autobus. Przyiedzie on
wprawdzie dopiero 7a 30 minut, ale i tak w Lublinie będzie całą godzinę wcześniej. Czas to pojęcie
bardzo względne.
Po trzecie pogoda. Anomalii pogodowych w
ostatnich latach coraz więce| szczególnie uciążliwe są trwające tygodniami lpały z temPeraturą
przekraczajĄc4 300C, po których ptzycho,dzą niebezpteczne burze. No i te prognozy. Nie zapomnę rajdu do Zwierzyńca, skąd chcieliśmyprzejechać rowerami do Florianki, tam i z powrótem.
Według prognozy miało być słonecznią a padał
deszcz. Najciekawszy moment przytrafił się w drodze powrotnej, w okolicy Izbicy. Radio podaje: dziś
w calej Polsce ladna, sloneczna po3oda. Sluchanie

takiej informacji w momencie, gdy trwa oberlvanie
chmury, a o dach samochodu bębnią potężne krople deszczu - to zai5te ciekawe przeżvcic.
Po czwarte wyżywienie. Niegdyślokali było niewiele. W tej sytuacji często gotowało się strawę na
własnych kuchenkach turystycznych. Wśród nich
dużą popularnościącieszyły się kuchenki na denaturat. Były to ciekawe urządzenia, dostarczające użytkownikom niezwykłych wrażeń. Pamiętam, jak w bazie UMCS w Guciowie chcieliśmy na
czymi takim zagotowac zupkę. Palivr ko by|o prl1
tym_ własnym wynalazkiem właściciela.Na początku jakośsłabo to szło, ale po regulacji i dÓlaniu palir,r a ogień wystrzelil cos na jeden metr w
górę. Szczęśliwiezaraz się wypaliło, więc budynek
nie doznał naimniejszego uszczerbku: wybuchu
nie było, osmalenia sciań leż nie. Za Lo niókLórzy
uczestnicy potrafili w drodze ucieczki przeskakiwać nad tą kuchenką na niewiarygodnej wysokości,z nadludzką wręcz siłą! No cóż, kuchenka stała
akurat przy drzwiach łvyjścio\^/ych.
Z tradycyjnych lokali 8astronomicznych szczególny sentyment mam do nieistniejącej knajpy ,,Sarenka" w Suścu.W dawnych czasach podawali tam
np, malutki kawałek kiełbasy, tak na jeden kęs, ale
zarazem niezwykle finezyjnie porozcinany, tak że
zajmował połowę dużego ta]erza! W kontekście jedzonka przypominam sobie także kolejową łvycieczkę z Lublina do Rawy Ruskiej, tam i z powrotem. Nasze zapasy skończyły się dośćszybko, w
Rawie należałoje więc uzupełnić. Tam w sklepie
spożywczym wypatrzyłem dwa rogale, ale pani
sprzedawczyni powiedziała, że są nieświeże.Ja na
to, że nie szkodzi, bo jesteśmy głodni. Pani zasugerowała, że w takim razie może lepiej wybrać leżące obok bułki z dżemem. Są one wprawdzie też
nieświeże,ale jednak nieco mniej. No to kupiłem
te bułki. Pani miała rację. Nie było świeże,ale dały
się zjesc.
Po piąte baza noclegowa. Dziśjest bardzo obszerna, szczególnie a8rotulystyka, ale na początku
lat 90. była jeszcze skromna. W tych wirunkach

Po dawnych roztoczańskich hułach szkła

nadal można znaleźćwiele śladów

często blało Się na \łyprawę namiot, RaZ Się trafiło,

że zapomniałem o śledziach. Rozbiianie namiotu,
gdy )amiasr metalowych śledziza konstrukc,ię
Jdpow;adaią drewniane patyczki, to ciekawe doświaclczenie, szczególnie w przypadku modeloru
stalego typu, bez s{elaża. Dobrze, że nie było deszcru, Ćzy bitzy, bo pod naporem wody ta konstrukcia nje miała szans na utrzymanie się, Zaglądam
czasem jeszcze do tego lasu pod Córeckiem,
W przypadku wycieczek studenckich bardzo
się w stodołach. Tradycyjnie rajd PTTK
""ę.to'.pułó
KÓl ,,nortocŹe Wiosną" odbywa się początku
kwietnia, O tei porze bywa bardzo zimno, czasem
ilrti"i" Mioao-u we Lwowie - naiwiększa na Roztoczu
oacla snieg. Pańiętam rajd z l995 r,, gdy opracowaprocedurę do ukladania się do snu
iir*y.p"iiulną
'p
* dJś. rre* iewne! stodole. Naipierw ustawilśmy właściwościach,szczególnie w kwestii pIzepl7szrząd sn'opków przy ścianie,aby mniej y.la|o,. ró,z- cza]ności powietrza. Ujmując inaczei, po przeje.ri"j ruuai*-y Śię pol"dyrl",o, a ci co już leżeli,.ob- chaniu miksymalnie 800 m, należało się zatrzy,
kłńani byli |olelńyńi Śnopkami od stóp do głów, mać i pompować powietrzą bo to poprzednio naNaigorzej miał tón ostatni, bo taz, że od ściany, a po*pÓ*u.,", w międzyczasie w tajemniczy spońb
ircieliuło. Warto może jeszcze dodać, że średnica
dwi, że sam się musiał przykryć,
nie było możliwosci
Naibardziei kIimatyczny nocleg na Rozloczu tvch kól bvla nietypowa,
a ta 8uma byla tyleż
orzvIrahl się iednak poclczas fali upaIów latem Ilupienia nÓ*ych dęiek, wyjątkowo
odpola.la
i
co
'199:4
p.""prri zczalna,
r. Prog,ioza na koieine dni byla stabilna, zdeDziśz
^Ó.rlo
techniczna,
myś1
cvdowa]isńv się więc na nocowanie pod gwiaz- łatanie. Ot, Żuu*u..o*unu
a zarazem niezbyt drogiego,
d'ami na poiu {iboz" byto iuż zebrane) w pobliżu kupnem porządnego,
już
problemu,
wima
roweru nie
szczytu ńłu Huty Różanieckie], Pogodną nocą
doki stąd są niezwykłe!
Roztocze - magiczna kraina
No i wreszcie szlaki turystyczne, W latach 90,
Dopiero
piesze,
szlaki
na Roztoczu były wyłącznie
Ostatnie wspomnienie odnosi się do ziawisk ma,o]:;
,1luk
w 1997 r. wyznakowano pierwszy
sicznvch. Wsród osób, które uczestniczyly w moDziś
Narola,
do
Szczebrzeszyna
ze
wiodący
rowy,
i.ł. ruldu.h, bvla pewna góralka, mająca zadatki na
I
obszerna,
jest
bardzo
|uż
oferia dla rońerzystów
czaro'd,zieia, Bvć może naIeżalo ten przypadek zglokonne,
też
szlaki
się
nie tvlko dla nich. Poiawiaią
sic we Lw'owią tam odnaleźlismy wszak Laboratoa coiaz większą popularnośćzdobywaią spływy rium Zjawisk Paranormalnych, Całe na niebiesko,
kajakowe.
czasu na poJak wyglądało czarowanie? Swego
z
Roztocze
podziwiam
wędrówce
naiczęściej
naszej
Osobiście
tu"'r, * ,JlÓ"i" -zgórza Wapielnia
większe
pokonać
kolełitwiej
tak
Nasza
wysokości siodełka,
to*arryŚrył nier.,iielkl opid śniegu,
pvy
zapamiętam
dystanse. Na zawsze
:!! żanka Óopatrzvta na to i wypowiedziala magiczną
.*ó1 pi".r"r"y rower, wyprodukowany * 49R\, formulę: Pł mi paaaC, to niech padai N,ie.minęlo I0
]egJ hętki ńykonano z' 1umy o niezwykłych sekund i rozpętała się burza śnieżna!Nic nie bylo
widać! Innym razem z przeszklonei poczekalni na
stacii PKl * Sr-,ś.uoglądaliśmy fan|astyczny spektakl k17yżuiących się blyskawic, Był on_ w,ho€a.ony doóatkową atrakcją, bowiem po bardziej efekto#nym uderzeniu pioruna ma stacji gasło światło,
abv zapalic się ponownie po kilku sekundach, Po
,"iii tuki.h przypadków nasza koleżanka ponownie wypowied ziała magiczną formułkę: jak ma
,gu"nĄĆ, to niech zgaśnie!Walnęło, zgasło,
Mimo upływu czasu moie zajnteresowanie Roztoczem szczęśliwienie gaśnie, Wędrowanie po tych
pięknych hĆach, wzgó7zach i wąwozach to nada l
bli .nni" wielka fra|di. Ciągle przytrafia sję cos nol
wego. I niech tak pozostanie.
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