Spotkanie w Globtroterze poświęcone sprawom Ukrainy zaowocowało zaproszeniem kilku naszych
kolegów przez właściciela hoteli Gloria w Przemyślu i Mirage w Sądowej Wiśni – Jurija Turczyna
na kilkudniowe poznawanie hoteli w Truskawcu i Schodnicy w Ukraińskich Karpatach
Wschodnich. W drodze do głównego celu poznaliśmy 4* hotel „Chale Graal” w Truskawcu, gdzie
pokazano nam SPA z basenem, licznymi gabinetami typu sanatoryjnego dla różnorodnych
„procedur”, wspaniale wyposażone pokoje, a także poczęstowano obiadem w eleganckim wnętrzu
restauracyjnym z obsługą kelnerską w białych rękawiczkach, wsłuchującą się w najdrobniejsze
nasze życzenia.
Po pokonaniu koszmarnie zepsutej drogi między Borysławiem a Schodnicą zakwaterowani
zostaliśmy w4* hotelu „Trzej synowie i córka” o pojemności 600 miejsc, w dwóch jakby
niezależnych korpusach z pięcioma piętrami każdy. Hotel ma wszystko co gwarantuje wspaniały
wypoczynek. Jedno z pięter mieści gabinety lekarskie i zabiegowe typowe dla sanatorium. Własna
pijalnia wód mineralnych z sześciu różnych odwiertów gwarantuje kuracje z wykorzystaniem
różnych rodzajów wód o różnorodnych składach i właściwościach, w tym także słynną naftusię,
która jako jedyna na świecie występuje tylko tu i w Truskawcu, w pobliżu roponośnych pokładów.
Mając do dyspozycji dwa dni dość dobrze poznaliśmy obiekt, z jego barami, restauracjami,
kręgielnią, basenem i szeregiem saun i gabinetów masażu. Niestety nie mogliśmy obejrzeć zbyt
wielu pokoi, bo nawet tzw. luksy, apartamenty szejków i królewskie były zajęte. Nie pytaliśmy
skąd przyjechali ci szejkowie i inne Vipy, ale samochody stojące na parkingu hotelowym nie
wskazywały na ubóstwo właścicieli. Dyrektor obiektu mówił o 85% obłożeniu hotelu i mimo walk
trwających na wschodzie Ukrainy nie obawiał się o przyszłość swego obiektu. Zabiegał za to o
zdobycie już teraz klientów do nowego 5* obiektu, będącego na etapie końcowego wykańczania.
Powinien otworzyć swe odrzwia za jakieś 3 miesiące. Liczył na reklamę wśród Polaków, mając
nadzieję, że przepych nowego obiektu, do którego prowadzi nowa prywatna droga na wzgórze
okalające Schodnicę, skusi naszych rodaków do masowych przyjazdów. Hotel ma mieć własny stok
narciarski, stadninę koni, aquapark i światowy przepych we wszelkich detalach, a wszystko za
umiarkowane ukraińskie hrywny. Nowy hotel to też prywatna inwestycja tego samego właściciela z
tą samą zresztą nazwą a różnica jest jedynie w ilości gwiazdek.
Mając odrobinę wolnego czasu podpatrywaliśmy życie mieszkańców. Rozmawialiśmy z
nimi i na ulicy i na bazarze. Dość trudno było nam uwierzyć, że poznawane ceny nie są
zaaranżowane na nasz wyłączny użytek a funkcjonują naprawdę. Kolega prezes zapłacił 3 dolary
USA za kilogramowy słoik pysznego miodu i jeszcze w podzięce dostał dwie woskowe świece.
Inny, mniejszy słoik kupił za dwa złote pięćdziesiąt groszy, więc z radości poszedł do sklepu i
szarpnął się na zakup dwóch piw po siedemdziesiąt groszy. Oszołomiony cenami pozwolił sobie
jeszcze na wydatek dwóch złotych za pół litra dobrej pszenicznej ukraińskiej wódki i zaszalał
kupując jeszcze krymskie wino za prawie dwa złote.
Trafiliśmy zapewne na nietypowy moment. Ceny nie nadążają za inflacją. Hrywna
wykonuje niezwykłe skoki w zasadzie z dnia na dzień. Do niedawna można było za dolara
otrzymać 12 hrywien, przed naszym przyjazdem można było dostać za jednodolarowego prezydenta
30 hrywien a w trakcie naszego pobytu nawet 38. Raj dla kupujących a posiadających twardą
walutę. Nie wiem jakie mechanizmy o tym decydują, ale w tydzień po naszym powrocie jakby
zaczął się powrót do starych cen i znów dolar kosztował 25 hrywien.
28 marca grupa „Globtroterowców” ponownie wyruszy na Ukrainę. „Bezkresy” organizują
wyprawę w Karpaty Wschodnie na ziemie Hucułów. Będzie więc znów okazja do obserwowania
zjawiska, które chemicy określają jako „in statu nascendi”. Interesować nas będą zapewne nie tylko
ceny, ale i to, jak sami Ukraińcy postrzegają obecną rzeczywistość i jaką przyszłość przewidują dla
swego kraju. Zapewne pomogą nam w tym spotkania zaaranżowane dla naszych dziennikarzami we
Lwowie, Stanisławowie a pewnie i w innych miejscach, zarówno z Polakami jak też z lokalnymi
przedstawicielami władz i dziennikarzami. Mamy odwiedzić siedzibę prezydenta - niegdyś
urządzaną dla Krawczuka, potem wykorzystywaną przez Kuczmę a ostatnio przez Janukowycza.
Dostępność ośrodka „na końcu świata”, gdzieś w Karpatach, koło wioski Huta, o której kiedyś

nawet wspominać nie należało, ma zaświadczać o demokratycznych przemianach Ukrainy.
Sześciodniowa wyprawa ma nam dać aktualny obraz kraju sąsiada. Będziemy w „polskim
Lwowie” ale i najbardziej nacjonalistycznym, banderowskim Iwanofrankowsku, będziemy w
Huculskim Kosowie i huculskiej stolicy - Kołomyi ze wspaniałym muzeum i zaszczepioną w tym
miejscu przez Polaków m.in. hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego, modą na folklor huculski.
Poznamy Truskawiec i Jaremcze, czyli modne międzywojenne miejsca wypoczynkowych kurortów,
dokąd Polacy przyjeżdżali nie mniej licznie niż do Zakopanego czy Krynicy.

