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W poszukiwaniu wysp … czyli
relacja z pleneru fotograficznego
w Beskidzie Wyspowym.
21 luty 2012r.
Joanna Świercz

Ostatni weekend stycznia. Pogoda nie
rozpieszcza. Mrozy dochodzą do -20 stopni, pochmurne niebo, duże zachmurzenie
i krótkie dni tylko potęgują uczucie niezadowolenia i depresyjnej zimy. Ale nam,
pasjonatom podróżowania i fotografowania to w ogóle nie przeszkadza. W sobotę,
o 7:40 wsiadamy do autobusu jadącego
na południe i liczymy na 2 dni niezapomnianej przygody. Mamy plecaki odpowiednio wyposażone, dobre humory
i przede wszystkim cel … sfotografowanie
wysp.
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noramy, wiedzie przez las. Ale ten las nabiera zupełnie nowych kształtów. Otaczają nas drzewa przypominające bałwany,
gałęzie uginające się pod grubymi warstwami śniegu przypominają śnieżne postacie. Trzeba to uwiecznić, w końcu nie
często można oglądać zimę w takiej okazałości. Zostaję w tyle za chłopakami,
żeby choć odrobinę sfotografować białe,
kopczaste ewenementy. Nie jest łatwo ani
chodzić, ani fotografować. Pokrywa śnieżna sięga grubo ponad metr. Każde zejście
z wyznaczonego, w miarę ubitego szlaku,
kończy się wpadaniem w śnieg. Raz po

kolana, innym razem po pas. I tak po męczących 2 godzinach docieramy na polanę
Surówki, czyli Krzysie. Stamtąd panorama
Tatr jest niesamowita. Jest to jedno z tych
miejsc, gdzie można zostać dłużej, wpatrując się w ogromne pasmo odkrytych
górskich szczytów. Tutaj zdecydowanie
przyda się filtr polaryzacyjny. Maćkowi
taki brak jednak nie przeszkadza i swoim
germańskim, kultowym oprawcą fotografuje rozciągający się krajobraz.
W końcu, tuż przed zachodem słońca,
docieramy do schroniska. Szybko fotografujemy otaczającą nas okolicę zanim słoń-

Na Luboń Wielki, 1022 m. n. p. m. – jeden
z najefektywniejszych szczytów w Beskidzie Wyspowym, wchodzimy szlakiem
niebieskim z Małego Lubonia. Nie spieszymy się, w końcu mamy rezerwację
w schronisku i niezbędne oświetlenie,
gdybyśmy musieli przedzierać się przez
górskie bezdroża po zmroku. Szlak niebieski jest trudniejszy, niż się spodziewaliśmy, ale za to pogoda jaka piękna ! Po raz
pierwszy od wielu dni świeci słońce i zrobiło się dużo cieplej. Jest tak jasno, że zaczynam żałować, że nie mam przy sobie
filtra szarego, połówkowego lub czegoś
podobnego, żeby tylko zejść z przysłoną
poniżej f/10 i wykorzystać choć trochę
bokeh mojej „trzydziestki piątki”.
Zanim szlak wzniesie się na wysokość 900
m. n.p.m. i odsłoni piękne beskidzkie pa-
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ce zupełnie zniknie z horyzontu. Szkoda,
bo zachód jest piękny. Babia Góra wygląda przepięknie w odcieniach żółci i czerwieni. Chciałoby się zatrzymać te chwile
na dłużej, ale jesteśmy zmęczeni. Zmarznięte ręce z trudem obsługują korpus lustrzanki, także kończymy zabawę fotograficzną i udajemy się w ciepłe miejsce …
rozpoczynając inną zabawę.
Następnego dnia, dzięki Maćkowi ! wstajemy o 5:00, żeby podziwiać wschód
słońca … i wyspy, o których marzyliśmy
poprzedniego dnia. Okazuje się, że nie jesteśmy tam pierwsi o tak wczesnej porze
… Grupa kilku turystów o 2 w nocy wyszła
z Rabki, żeby zrobić zdjęcia na Luboniu !
Szacun dla nich !
Wschód jest piękny. Ze względu na trudne
warunki postanawiamy zostać przy schro-

nisku i stąd fotografować, choć Maciek
wie, że są lepsze miejscówki. Najładniejsze widoki są oczywiście ze schroniska …
ale tam jest tylko jedna sala i otwarcie
okna o 5 nad ranem, przy minus 20 stopniach byłoby nieprzyjemne dla kilkunastu
osób tam ciągle śpiących …
Panoramy się udają … wyspy tonące we
mgle wyglądają nieziemsko. Szkoda, że ta
magia krajobrazu trwa tylko kilkanaście
minut … później słońce już tylko przeszkadza.
I z tym smakiem cudownego poranka kierujemy się po śniadaniu w stronę Rabki
i wracamy do domów.
Beskid Wyspowy to ta część Gór Polskich,
która bardzo często omijana jest przez
turystów, którzy wybierają szlaki choćby
Gorców czy Pienin. Schronisko na Turba-

czu oblegane przez tłumy niczym nie dorównuje drewnianemu schronisku z początku XX wieku, którego klimat przyciąga
prawdziwych miłośników wędrowania.
ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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