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ROZDZIAŁ II

GÓRY MARAMURESZU

Jeśli uznamy Rumunię za kraj dla podróżnikówkoneserów, to rejon 
Maramuresz będzie dla nich prawdziwym crème de la crème. Najwyższe 
pasmo tego rejonu to Góry Rodniańskie (również Alpy Rodniańskie; 
rum. Munţii Rodnei, węg. Radnaihavasok). Leżą one w bocznym łań-
cuchu Karpat Wschodnich, rozciągającym się od głównego, ułożonego 
południkowo grzbietu karpackiego na zachód, w kierunku Węgier. 
Na wschodzie Góry Rodniańskie graniczą z Bukowiną. Serce rejonu 
Maramuresz stanowią dwie przepiękne doliny: Izy (rum. Izer lub Iza) 
i Vişeu, u których zbiegu leży miasto Syhot (albo Sygiet) Marmaroski 
(rum. Sighetu Marmaţiei, węg. Máramarossziget). Na południe od 
miasta, w kierunku przeł. Gutâi, biegną doliny Coşeu i Mara. Do gór 
Maramureszu zaliczają się również Góry Marmaroskie, wznoszące 
się między dol. Vişeu a Ukrainą, oraz wulkaniczne pasma Oaş, Igniş, 
Gutâi, Lăpuş i Ţibleş, leżące na zachód od Gór Rodniańskich. Niemal 
ze wszystkich stron otoczony górami, Maramuresz jest oddzielony od 
innych obszarów Rumunii, a właściwie od całej reszty świata. Admini-
stracyjny okręg Maramuresz, ze stolicą w Baia Mare (węg. Nagybánya, 
niem. Frauenbach), obejmuje również obszar po południowej stronie 
gór, ale właściwy Maramuresz, ze stolicą w Syhocie Marmaroskim, leży 
po stronie północnej. Rejon ten nigdy nie wchodził w skład Dacji – pro-
wincji Imperium Rzymskiego. Kolejne najazdy omijały go, dzięki czemu 
to miejsce i jego ludność przez wieki nie ulegały obcym wpływom. 
Stąd, bardziej niż gdziekolwiek indziej w Rumunii, przywiązuje się tu 
dużą wagę do tradycyjnego sposobu życia. Pod względem atrakcyjno-
ści trudno znaleźć widoki piękniejsze niż krajobrazy dolin Izy i Vişeu.

Pierwszym znanym polskim zdobywcą najwyższego szczytu Alp 
Rodniańskich, Pietrosula, był Stanisław Staszic, który wszedł również 
na Ineul. O dokonanych przez niego pomiarach wysokości na tych 
wierzchołkach dowiadujemy się z epokowego dzieła „O ziemiorodz-
twie Karpatów i innych gór i równin Polski”, wydanego w Warszawie 
w 1815 r. Wbrew rozpowszechnionym opiniom nie jest pewne, czy 
w tutejszych górach bywał Wincenty Pol, któremu Ludwik Zejszner 
i Hugo Zapałowicz wypominali bałamutne i pełne sprzeczności relacje 
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zawarte w pracy „Rzut oka na północne stoki Karpat” z 1851 r. 
Zapałowicz był w górach Maramureszu co najmniej czterokrotnie. 
W 1880 r. przeszedł z Czarnohory przez Góry Marmaroskie w Alpy 
Rodniańskie, pozostałe wyprawy wzmiankował w swym obszernym 
studium geobotanicznym z 1897 r. Z wydanej dwa lata wcześniej we 
Lwowie pracy Antoniego Rehmana „Karpaty opisane pod względem 
fizycznogeograficznym” dowiadujemy się, że i ten uczony bywał 
w Maramureszu wielokrotnie. Opisy fragmentów tutejszych gór poja-
wiły się w pierwszych polskich przewodnikach turystycznych Leopolda 
Wajgla, Henryka Hoffbauera i Włodzimierza Fiszera. Szczegółowe 
całościowe opisy znajdziemy w dwóch przewodnikowych pozycjach 
Mieczysława Orłowicza – „Karpaty Marmaroskie” z 1911 r. i „Prze-
wodnik po Alpach Rodniańskich” z 1912 r. Stąd w nazewnictwie 
Gór Rodniańskich znajdziemy np. Wodospad Orłowicza na potoku 
Buhăescu (rum. Cascada lui Orlovic).

PASMA NA ZACHÓD OD ALP RODNIAŃSKICH

Przez znajdujące się na zach. od Gór Marmaroskich i Rodniańskich ma-
sywy (patrząc od zach. na wsch. – Igniş, Gutâi, Lăpuş i Ţibleş) można 
odbyć fascynującą i dziką wędrówkę z Negreşti Oaş ku pd. wsch., na 
przeł. Şetref, przez którą biegnie droga DN17C, łącząca Năsăud z dol. 
Izy. Po wsch. stronie przeł. Şetref szlak biegnie dalej w Góry Rodniańskie. 
Góry Gutâi, bardzo ciekawe i złożone pod względem geologicznym 
pasmo, są atrakcyjne również dla wspinaczy – na wsch. od przeł. Gutâi 
znajdują się turnie Igniş i Lespezi oraz szczególnie warta zobaczenia grań 
Creasta Cocoşului (Koguci Grzebień, 1428 m). Rezerwat geologiczny 
Creasta Cocoşului to również wspaniałe miejsce wycieczkowe – na pn. 
stronę rozciągają się zeń olśniewające widoki na przepiękną dol. Mara 
i odchodzące od niej boczne dolinki. 

Baia Mare, stolica okręgu, znaczący ośrodek przemysłowy, admi-
nistracyjny i kulturalny, położona jest po pd.-zach. stronie gór Gutâi. 
Miasto nie ma wiele do zaoferowania turyście, choć poddane renowacji 
otoczenie dawnego rynku – Piaţa Libertăţii (Plac Wolności) i starówka 
są dość atrakcyjne. 
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Dojazd

Jeśli chcemy przejść góry Maramureszu z zach. na wsch. (zaczynając 
od Gór Ignis, a kończąc w Górach Rodniańskich), możemy na punkt 
startowy wybrać wioskę Vama, słynącą w całej Rumunii z wyrobów 
ceramicznych, lub położone od niej 4 km na pn. miasto Negreşti-Oaş 
(węg. Avasfelsőfalu). Można dojechać tu drogą krajową DN19, wiodącą 
z Satu Mare w kierunku przeł. Huta. Po dwudniowym marszu przez 
góry w kierunku pd.-wsch. dotrzemy do położonego na przeł. Gutâi 
zajazdu Hanul Pintea Viteazul.

W góry Gutâi można również dojechać: najpierw pociągiem do 
Baia Mare, a następnie autobusem do dol. Valea Neagră. Z tej doliny 
biegnie zakosami droga przez las (12 km) do kompleksu turystycznego 
w Izvoarele.

Țuică produkowana w domu we wsi Moisei. Marmaroska wersja 
trunku znana jest pod nazwą horincă
Ţuică produkowana w domu we wsi Moisei. Marmaroska wersja 
trunku znana jest pod nazwą horincă
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Trasa 1
Trawers gór Igniş i Gutâi – 2 dni

Etap 1.1
Z Negreşti-Oaş do Izvoarele przez szczyt Rotunda – 28 km

Z Negreşti-Oaş kierujemy się na wsch. wzdłuż drogi prowadzącej 
w górę dol. Tur. Podążając wzdłuż dawnej trasy kolei wąskotorowej 
po 5 km docieramy do leśnej chaty (po lewej), znajdującej się przy 
rozdrożu. Między rozchodzącymi się dróżkami znajduje się dawny 
kamieniołom. Na tym rozwidleniu wybieramy lewą odnogę i idziemy 
na pn. wsch., po 500 m mijając odbicie w lewo. Po kolejnym 1,5 km 
dochodzimy do rozstaja. W prawo w górę prowadzi dol. Balotei. 
Trzymamy się lewego odgałęzienia, idąc teraz na pn. wsch., w górę 
dol. Blidarului. Na następnym rozstaju skręcamy z leśnej drogi w lewo 
i podążamy dnem doliny Buianului przez 1 km, licząc od skrętu do dol. 
Balotei. Potem kierujemy się dokładnie na wsch., stromo w górę, pd. 
skłonem równoleżnikowego grzbietu. Po 4 km podejścia od leśnej drogi 
dochodzimy do przełęczy na polanie Buiana, poniżej szczytu Buiana 
(1064 m). Wchodzimy tu na szlak oznakowany niebieskim trójkątem.

Z przełęczy kierujemy się na wsch., w dół do lasu. Po 500 m do-
chodzimy do drogi przy leśniczówce Sălătruc (drogą prowadzi szlak 
oznakowany niebieskim krzyżem). W tym miejscu, trzymając się nie-
bieskich trójkątów, skręcamy na pn. wsch. i schodzimy między drze-
wami. Wkrótce zostawiamy oznakowaną ścieżkę i skręcamy w prawo, 
kierując się teraz na pd. wsch., ku dnu doliny. Potem wędrujemy na 
pd., przechodzimy przez potok, i idziemy dalej w górę nurtu, lewym 
brzegiem. Ścieżka podchodzi na polanę, z której na prawo biegną 
dwie ścieżki, pozwalające wrócić do Negreşti-Oaş. Na kolejnej polanie, 
już na grzbiecie, dochodzimy do skrzyżowania szlaków. Skręcamy tu 
w lewo, na szlak słabo oznaczony czerwonym paskiem, i kierujemy się 
na pn. wsch., w kierunku oddalonych o 4 km wyniosłych, bliźniaczych 
szczytów Rotundy. Mimo kiepskiego oznakowania, ścieżka prowadząca 
wzdłuż grzbietu Dealu Roasa jest dobrze wydeptana. Po ok. 2,5 km 
wychodzimy z lasu i schodzimy na przełęcz, skąd w prawo biegnie 
ścieżka w dół, do końca leśnej drogi prowadzącej do jeziora zapo-
rowego Firiza i dalej do Baia Mare. Trasa ta stanowi również wariant 
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dojścia do Izvoarele. My z przełęczy kierujemy się na wsch. Ścieżka 
prowadzi nas dokładnie na pn. od Rotundy (1240 m), do skrzyżo-
wania, gdzie nasz szlak przecina się z głównym szlakiem grzbietowym 
prowadzącym z przeł. Huta. 

Grzbiet Culmea Rotunda biegnie łukiem na pd. wsch. Trzymamy 
się jego pn.-wsch. skłonu, idąc głównie lasem. Ścieżka skręca stopnio-
wo na wsch. i dochodzi do przełęczy w lesie. Niecały kilometr dalej 
mijamy Stânelor (1161 m) wznoszący się po naszej prawej stronie. 
4 km od Rotundy dochodzimy do skrzyżowania ścieżek na przełęczy. 
Stamtąd podchodzimy na wsch., po czym zaraz odbijamy w prawo, 
na pd. Po 1 km dochodzimy do terenowej drogi na kolejnej przełę-
czy – miejsca o nazwie Długa Polana (rum. Poiana Lungă, 1093 m). 
Przechodzimy przez drogę i kierujemy się na pd. wsch. zalesionym 
grzbietem. Mijamy jeziorko Iezerul lui Dumitru (po prawej), a nie-
spełna kilometr dalej drugie – Tăul lui Dumitru. Podchodzimy ścieżką 
na wsch. i dochodzimy do krzyżówki na kulminacji lesistego grzbietu 
biegnącego na pd. W tym miejscu skręcamy w prawo i wędrujemy 
wzdłuż grzbietu, a następnie wychodzimy spośród drzew i pod-
chodzimy na szczyt Pleşca Mare (1292 m). Stamtąd kierujemy się 
na pd. zach., stromo w dół i znów przez las przez ok. 1,5 km, aż 
dojdziemy do leśnej drogi. Skręcamy w nią w lewo i schodzimy na 
pd. dol. Stedea przez ok. 500 m, do skrzyżowania przy domku pra-
cowników leśnych. W tym miejscu skręcamy z leśnej drogi w prawo 
i kierujemy się w górę na pd. zach. Po ok. 300 m dochodzimy do 
przełęczy, gdzie skręcamy w lewo i idziemy w górę lasem na pd., 
w kierunku turni Pietrele Lucii. Nasza ścieżka biegnie na zach. od 
nich, a dalej trawersuje zach. zbocze przebiegającego południkowo 
grzbietu. Mijamy szczyt Brezele (1253 m), a następnie schodzimy 
na pd. wsch. do leśnej drogi w dolinie. Skręcamy w nią w lewo i po 
ok. 1,5 km marszu docieramy do Izvoarele, gdzie na dużej górskiej 
polanie mieści się kompleks turystyczny (z hotelem Poiana Soarelui). 
Znajdziemy tam najwyżej położone w Rumunii korty tenisowe i ko-
lekcję drewnianych rzeźb z lat 80.


