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Część grupy wsiadła w Gliwicach, część w
Katowicach, dwóch w Pszczynie i ostatni w
Bielsku. Ja wsiadałem w Pszczynie wraz z bra-
tem. Brat ma na imię Darek i jest prawie tak
samo przystojny jak ja, choć on uważa, że to ja
jestem prawie tak przystojny jak on. W pociągu
dowiedzieliśmy się, że jednak nie będziemy szli
razem w jednej grupie – ja idę z Basią i krucz-
kiem, a Darek z Metzgerem i Anią. Każda grupa
wysiadała w innym miejscu – Darka w Cięcinie
Dolnej, a moja w Węgierskiej Górce.

Po dojechaniu do Węgierskiej udaliśmy się
najpierw na... pizzę i kawę. Tak, tak, nie na
szlak, tylko naładować akumulatory i coś zjeść.
Pomimo iż była już godzina 21.50, pani z pizze-
rii powiedziała nam, że możemy coś zjeść w klu-
bie na górze. Kelner, który nam przyniósł kawę,
zapytał: „dla kogo rozpuszczalnik, a dla kogo
muł?”. Rozpuszczalnik to kawa rozpuszczalna,
a muł to kawa parzona. I o dziwo tak też smako-
wały. Miło się siedziało, ale trzeba było jednak
wyjść w te góry, choć wcale się nie chciało – w
klubie było ciepło, a na dworze mróz.

Wyszliśmy w męskim składzie (bo jak po-
wiedziała Kinga – ona jest jedyną kobietą w na-
szej grupie, a Basi nie liczyła, bo to przewodnik)
i udaliśmy się na Abrahamów czerwonym szla-
kiem przez Żabnicę. Wchodząc pod górę, w
gwieździstą i przez to mroźną noc, mogliśmy za-
obserwować zarysy gór i zrobiliśmy sobie nawet
nocną panoramkę.

Po dojściu do stacji turystycznej „Słowian-
ka” zrobiliśmy przerwę na jedzenie (choć nie-
dawno była pizza) i wypicie czegoś ciepłego. W
tym momencie podejrzewaliśmy, że dalej pój-
dziemy czerwonym szlakiem na Romankę i Pil-
sko, ale niestety w tym miejscu łączył się z czer-
wonym szlakiem szlak niebieski, którym kawa-
łek poszliśmy, aby po chwili zejść na żółty, który
prowadził na Lachowe Młaki i Juszczynkę. Aby
nie było zbyt nudno, zamiast iść dalej szlakiem
żółtym, mieliśmy zejść leśnymi ścieżkami do
przełęczy „U Poloka” pomiędzy Juszczyną
Górną, a Sopotnią Małą. Jak zaplanowaliśmy,
tak też zrobiliśmy i tam mieliśmy kolejny odpo-
czynek na przystanku PKS. Już wtedy kusiło,
aby poczekać na autobus o 5.00 i jechać do

Żywca, ale my tak łatwo się nie poddajemy, więc poszliśmy dalej szlakiem niebieskim. Weszliśmy na
Jastrzębicę i doszliśmy do Sanktuarium w Przyłękowie. Mniej więcej wtedy dowiedziałem się, że
Darek zdecydował się jednak zrezygnować i jechać do domu, bo czuł się coraz gorzej. Druga osoba,
która nie dotarła do mety, to Mirek, którego obowiązki domowe i rodzinne ograniczały czasowo i
mógł być tylko na nocnej części wyjazdu.

Już wtedy byliśmy prawie pewni, że naszym miejscem docelowym jest chatka studencka na Ada-
mach i mimo iż ciągle mówiliśmy, że wiemy, gdzie idziemy, nasi przewodnicy szli w zaparte, że nie
mogą nam powiedzieć.

Z Sanktuarium udaliśmy się dalej żółtym szlakiem i żeby nie było monotonii szlakowej, schodzi-
liśmy leśnymi ścieżkami do Kiełbasowa w Pewli Małej, pomiędzy Świnną a Jeleśnią. Tam, ok. godz.
8 rano zrobiliśmy postój na posiłek przy kaplicy niedaleko leśniczówki. Następnie udaliśmy się żół-
tym szlakiem na PPŚ-kę, czyli Pasmo Pewelsko-Ślemieńskie i weszliśmy na Janikową Grapę i Garle-
jów Groń, skąd mogliśmy zrobić piękną panoramkę na Romankę, Pilsko, pasmo Mędralowej, Babią
Górę, pasmo Łoska i górujące nad nim pasmo Jałowieckie. Potem była kolejna mięsna nazwa, czyli
Bigoska (tak jakbyśmy już po Kiełbasowie nie chcieli jakiegoś ciepłego posiłku zjeść). A po zejściu do
Pewli Wielkiej udaliśmy się czerwonym szlakiem chatkowym do chatki pod Laskiem. I to właśnie
tam mieliśmy się przekonać, że utraconego czasu już się nie dogoni.

Po dojściu do chatki ustaliliśmy czas operacyjny 1 godz., tzn. wyjście o godz. 15.30. Po zjedzeniu
i napiciu się ciepłej herbaty część osób postanowiła resztę czasu czyli ok. 30 do 40 min wykorzystać
na drzemkę, aby nabrać sił. Ja się nie kładłem, bo wiedziałem, że mogę mieć problem ze wstaniem. O
godz. 15.30 poszedłem obudzić osoby, które spały, czyli przewodników i Kamila, który jako jedyny
posłuchał i grzecznie przyszedł do kuchni. O godz. 16.25 poszedłem kolejny raz i tym razem już
podziałało, ale z chatki i tak wyszliśmy dopiero po godz. 17.

Zeszliśmy do Koszarawy niedaleko kościoła, gdzie usłyszeliśmy pytanie: „Dorian, gdzie chcesz
iść?” i padła odpowiedź, że na Kalików Groń. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że na mapie była
droga, a w terenie – wąwóz tak zarośnięty, że nie dało się nim iść. Wspinaczka zaplanowana na ok. 40
min zajęła nam około 2 godz. Wtedy  było już dla nas jasne, że chatka na Adamach odpada, gdyż jest
zbyt daleko. Podejrzenia padły więc na schronisko prywatne Zygmuntówka na przeł. Klekociny,
PTSM w Zawoi Wełczy bądź szkołę w Koszarawie-Bystrej, gdzie też można załatwić noclegi.

Podchodząc pod Mędralową, dostaliśmy wiadomość, że idziemy starym szlakiem czarnym do
Koszarawy Bystrej. Było już dla mnie jasne, że jednak śpimy w szkole i już nawet się ucieszyłem.
Jednak stary szlak wcale nie znaczy, że jest wciąż aktualny – zrywki drzew i wiatrołomy oraz mało
uczęszczany trakt oznaczają tylko problemy. Po pewnym czasie trzeba było się poddać i wejść na
drogę biegnącą powyżej, a nią zejść w dolinę. Tam, przechodząc przez most nad rzeką Bystrą, skręci-
liśmy w lewo, czyli w kierunku szkoły. Była już wtedy godz. 21.40. Idąc asfaltem, przechodziliśmy
obok klasztoru franciszkanów i przewodnicy  polecili nam iść właśnie tam, co mnie zdziwiło, bo do
szkoły niedaleko, ale w sumie w klasztorze też można się przespać.

Po dojściu do klasztoru przewodnicy poprosili zakonnika o możliwość podwiezienia grupy do
Lachowic. Jak się okazało, od samego początku mieliśmy dobre przeczucie, że mamy nocleg w chat-
ce na Adamach. Jednak, aby tam dotrzeć, musieliśmy posilić się mocami duchowymi… czyli samo-
chodem. Morale niektórych uczestników naszej wyprawy obniżyły się, a moje wręcz roztrzaskały na
drobne. Samochodami dostaliśmy się do Koszarawy Cichej (Jałowiec), skąd szlakiem czerwonym
dotarliśmy przez przełęcz
Cichą, do chatki na Ada-
mach o godz. 24.00.

Na miejscu czekał na
nas ciepły posiłek, tzn.
zupa czosnkowa, oraz dru-
gie danie z ziemniakami,
kotletami i zasmażaną ka-
pustą z grzybami. Na deser
ciasto i … spanie. Grupa
druga, która wysiadła
wcześniej, dotarła do chat-
ki prawie 2 godz. wcze-
śniej.

Następnego dnia po
śniadaniu udaliśmy się do
Lachowic na busa, który
zawiózł nas do Żywca na
pociąg o godz. 13.38.

Grupa 1: Metzger, Ania, Przemek, Michał, Darek i Mirek
Trasa: Cięcina Dolna – Kiczora – Magura – Skała – Lachowe Młaki – Juszczynka – Durajka –

Juszczyna – Wójtowski Wierch – Przyłęków – Świnna – Komarnik – Świnna – Łyska – Przeł. Ry-
chwałdzka – Ostry Groń – nadajnik przed Grodziskiem – Pewel Ślemieńska – krążenie po Pewli
Ślemieńskiej – Bigoska – Bigosy – Bąków Centrum :) – Gachowizna – Hucisko PKP – Koszarawa –
Cicha – Czarna Góra – Kobyla Głowa – Przeł. Cicha – Adamy

Razem: 24 godziny, 52 km, z tego szlaki 13.5 km (26%).
Grupa 2: kruczek, Basia, Kinga, Dorian, Kamil, Marcin, Mariusz.

Mariusz Mazur

Trasa grupy 1.
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TO BY£O
4 14.01.2016 Zebranie połączone ze zwiedza-
niem kopalni Guido w Zabrzu.
4 9-10.01 Przejście kondycyjne kursu

TO BÊDZIE
c 10.02 (środa) „Wietnam” slajdowisko Oli
Ginter i Marty Stachurskiej w klubie Namaste w
Katowicach.
„Aby wyjazd do Wietnamu się udał, należy za-
brać ze sobą:
– żołądkową gorzką
– nadmanganian potasu
– odstraszacz na komary
– sznurek i wieszaki (można też komuś zwinąć
po drodze)
– zapas dolarów na puchówkę z fiorda nanse-
na
– prawo jazdy na motor (dla odważnych – nie-
koniecznie)
– własne pałeczki
– wielki znak stopu do przechodzenia przez uli-
cę lub naprawdę niezłe ubezpieczenie
– dużo papieru toaletowego
Można też improwizować, albo przyjść i posłu-
chać o naszych doświadczeniach z niezapo-
mnianej podróży do Wietnamu. Zapraszamy!

Ola i Marta
c 13-14.02 Rajd Zimowy z zakończeniem w
Telesforówce pod Trzema Kopcami Wiślański-
mi. Organizują Ania Latusek i Stefan Brzezinka.
Przewidziano 2 trasy:
1. Ustroń – Równica – Orłowa – Trzy Kopce
Wiślańskie.
2. Buczkowice – Skrzyczne – Malinowska Ska-
ła – Przeł. Salmopolska – Trzy Kopce Wiślań-
skie
c 27-28.02 Blachowanie kursu 2014/15 w
schronisku na Przysłopie pod Baranią Górą.
c 01.03 rozpoczęcie nowego kursu przewo-
dnickiego pod kierownictwem Krzyśka Krawca
(aktualnego prezesa). Zaangażowani są także:
Zbyszek Drapała, Marek Krupa i Magda Goryl.

Koncerty w „Leœniczówce”
c 26-02-2016 Reminiscencje Festiwalu „Da-
nielka 2015” – wystąpią Przemek „Śliwka” Ni-
wiński z grupy „Do Góry Dnem” oraz laureaci
festiwalu grupa „Bractwo Wiecznego Natchnie-
nia”.
c 11-03-2016 Marek Andrzejewski („Lubel-
ska Federacja Bardów” ) – akustycznie.

WAKACJE Z HARNASIEM: CZARNOGÓRA
„Milena, a byłaś kiedyś w Czarnogórze?” Nie, nie byłam. Zaopatrzyliśmy się więc z Krzyśkiem w

dwuosobowy namiot i razem z parą znajomych ruszyliśmy samochodem na południe.
Każdy z nas miał inną wizję tych wczasów i każdy chciał zobaczyć coś innego: ja preferuję góry

niskie i zielone, Krzysiek woli wysokie i skaliste, Natalia i Kuba zaś bardzo chcieli pozwiedzać śre-
dniowieczne miasta. Magia Czarnogóry objawiła się tym, że każdy z nas znalazł coś dla siebie. Grafik
był mocno napięty i jednogłośnie stwierdziliśmy, że tydzień to stanowczo za mało, żeby nacieszyć się
tym krajem... A było tak:

Piątek 21.09.2015 r.,
Trasa: przejazd Warszawa > Bytom > Czechy > Słowacja > Węgry
Spakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy przez Czechy i Słowację na Węgry, w kierunku

jeziora  Velencei-Tó. Jezioro to znajdowało się pomiędzy Budapesztem a Szekesvehevar (konia z
rzędem osobie, która wypowie tę nazwę bez zająknięcia). Na miejscu okazało się, że skupiliśmy się na
niewłaściwej stronie położenia geograficznego Velencei-Tó – zamiast uczyć się nazwy miasta, obok
którego się znajduje, należało sprawdzić, ile kempingów je otacza. Było ich około 6, a w piątkową
noc nie wróżyło to niczego dobrego osobom, które planowały spać.

Na szczęście, zgodnie ze słowami piosenki: „nie ma rzeczy niemożliwych”, spaliśmy jak nie-
mowlaki, ululani przez ryczące disko (disko, disko, disko!).

Warte podkreślenia jest, że język węgierski nie przypomina w swoim brzmieniu absolutnie nicze-
go znanego i warto mieć ze sobą rozmówki albo wgraną aplikację z tłumaczem.

Sobota 22.09.2015 r.,
Trasa: Węgry > Chorwacja > Bośnia i Hercegowina > Czarnogóra

Było chłodno i pochmurnie. Zjedliśmy szybkie śniadanie, załatwiliśmy papierkową robotę na
recepcji i zadowoleni, że siedzimy w ciepłym samochodzie, ruszyliśmy przed siebie. Po przejechaniu
kilkudziesięciu kilometrów całkowicie załamała się pogoda i zaczęło strasznie padać. Teoretycznie
można by stwierdzić, że skoro i tak jechaliśmy samochodem, to deszcz nie powinien nam przeszka-
dzać.

Czym się jednak rożni „teoretycznie” od „praktycznie”?
Wycieraczkami. Bo one działały tylko w teorii. W praktyce, po bezskutecznych próbach odnale-

zienia mechanika, stanęliśmy przed poważnym wyborem: zawracać do Polski, czy ruszać dalej w
nadziei, że „im bardziej na południe, tym pogoda lepsza”. Ponieważ zaczynało się przejaśniać, posta-
nowiliśmy zaryzykować i kontynuować podróż, zapominając na chwilę o tym, że jesteśmy rozsądny-
mi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Dojechaliśmy aż do Bośni i Hercegowiny, w której zrobiliśmy postój w przytulnej knajpce.  Wła-
ściciel był bardzo gościnny – zaprosił nas na zaplecze i odkroił dla każdego po kawałku jagnięciny.
Reklama okazała się bardzo skuteczna, bo wszyscy zamówiliśmy tę specjalność zakładu, będącą rów-
nocześnie najdroższym daniem w menu.

Z pełnymi brzuchami dotarliśmy do Czarnogóry. Duże wrażenie zrobiła na nas droga do granicy
w Šćepan Polje i wielka zapora jeziora Pivsko, która wyglądała jak sceneria do filmów o Jamesie
Bondzie. Poza tym, sama nazwa jeziora także przypadła nam do gustu. Zdecydowaliśmy się zanoco-
wać w jego pobliżu na polu namiotowym w Plužine (prześliczne widoki, obok restauracja z pyszną
kawą, dostęp do łazienki).

Niedziela 23. 09.2015 r.,
Trasa: Pluzine > Durmitor > Žabljak > Crno jezero > Katun lokvice

Krzysiek i Kuba stanowili kierującą część wycieczki. Dzięki wakacjom w Czarnogórze ich umie-
jętności prowadzenia samochodu wskoczyły na absolutne wyżyny, a to wszystko przez drogi, które
były wąskie, stanowczo zbyt wąskie. W dodatku wiły się niezliczonymi serpentynami i nie posiadały
żadnych zabezpieczeń – to wszystko sprawiało, że jazda samochodem nie była banalna.

Niedzielę spędziliśmy, przejeżdżając wykutymi w skale tunelami przez serce Durmitoru (prze-
łęcz Sedlo 1907 m) do Žabljaka. Zatrzymaliśmy się w mieście, żeby zrobić zakupy przed wyrusze-
niem w góry i poszliśmy coś zjeść do tamtejszej pizzerii. Pizza była przeciętna, za to muzyka – fanta-
styczna! To tutaj usłyszeliśmy hit „Život je Kazino”, którym później Ola reklamowała harnasiowy
rajd w Beskid Żywiecki w stylu „Kasino Rojal”.

Przepakowaliśmy plecaki i
uroczyście otwarliśmy sezon wa-
kacyjny, robiąc sobie pamiątkowe
zdjęcie przy Jeziorze Czarnym
(Crno jezero) – takim ichniejszym
Morskim Oku, przy którym zaczy-
nał się szlak. Do zdjęcia pozowała
także gumowa świnka Kuby, którą
postanowił zabrać w góry (Dlacze-
go? A dlaczego nie?). Urok świnki
polegał na tym, że kiedy ścisnęło
się jej brzuszek to wyskakiwały jej
oczy. Uznaliśmy, że każde zdjęcie

c.d str. 3

zrobione z „wytrzeszczoną” świnką zyskuje na
atrakcyjności, toteż większość fotek z wyjazdu
ozdobiona jest jej wizerunkiem.

Cudownie było w końcu wysiąść z samo-
chodu i przemieszczać się na własnych nogach.
Pogoda nie była zbyt przyjazna – niemal ciągle
padało. Droga minęła nam jednak bez więk-
szych problemów i zanocowaliśmy w bacówce
koło „Katun lokvice” na wysokości 1776 m
n.p.m.

Zanim jednak poszliśmy spać, ugotowali-
śmy smakowitą pulpę i siedząc na skałach,
podziwialiśmy rozgwieżdżone niebo. Panowie
starali się wszelkimi możliwymi sposobami

Zachód Słońca nad przełęczą Sedlo (1907 m n.p.m.)



uchwycić aparatem ten piękny widok, niestety żadne zdjęcie nawet w połowie nie było tak ładne jak
oryginał (a może „stety”?).

Poniedziałek 24. 09.2015 r.,
Trasa: Katun lokvice > Ledena Pećina > Bobotov Kuk > przeł. Sedlo > Žabljak

Z prawdziwą radością powitałam nowy dzień i koniec tej okropnej nocy, podczas której oka nie
zmrużyłam, bojąc się panicznie, że jakiś gryzoń wejdzie mi do śpiwora (sądząc po odgłosach, było
tam jakieś małe stado zwierzaków). Okazało się, że z różnych względów nikt z nas się nie wyspał –
nie polecam tej bacówki, lepiej
rozbić obok namiot.

Po śniadaniu poszliśmy w kie-
runku najwyższego szczytu Dur-
mitoru – zwanego Bobotov Kuk.
Po drodze zahaczyliśmy też o ja-
skinię lodową (Ledena Pećina),
którą Krzysiek bardzo chciał zwie-
dzić. Mnie, Natalię i Kubę w pełni
satysfakcjonowało to, jak wyglą-
dała od góry, poza tym, żeby do
niej zejść trzeba było korzystać z
poręczówki i ślizgać się po lodzie.
Nas to skutecznie zniechęciło,
Krzyśka natomiast zachęciło je-
szcze bardziej. Podzieliliśmy się i w czasie, w którym my robiliśmy drugie śniadanie, Krzysiek eksplo-
rował jaskinię. Eksploracja jaskini trwała dokładnie tyle samo, co przygotowywanie posiłku – jedze-
niowy detektor Krzyśka działał bez zarzutu.

Pokrzepiliśmy się i ruszyliśmy dalej w stronę przełęczy pod Bobotov Kukiem. Po drodze kilka
osób zapytało nas, czy aby na pewno planujemy wchodzić na szczyt z ciężkimi plecakami, bo to
niebezpieczne. Oczywiście, że nie planowaliśmy, więc ukryliśmy dobytek za skałami i od przełęczy
na szczyt wchodziliśmy już na lekko. Było bardzo stromo, a przy szczycie nie sposób było iść bez
trzymania się poręczówki. Ale doszliśmy! Tym samym zdobyłam swój najwyższy szczyt, bijąc ze-
szłoroczną rumuńską Peleagę (Bobotov Kuk ma 2523 m n.p.m., Peleaga ma 2509 m n.p.m.). Byłam
z siebie bardzo dumna. Przez mniej więcej 3 minuty – tyle czasu zajęło jakiemuś kilkuletniemu chłop-
czykowi powtórzenie mojego wyczynu i razem z tatą także zdobyli szczyt.

Chcieliśmy w czwórkę zrobić sobie zdjęcie z gumową świnką, ale trochę się obawialiśmy reakcji
innych turystów (w znakomitej większości pochodzili z Polski). Jakież było nasze zdziwienie, kiedy
grupa przed nami pozowała do zdjęcia z… pluszowym bananem. Bez oporów wyciągnęliśmy naszą
świnkę, która przez ciśnienie dostała permanentnego wytrzeszczu.

Schodziliśmy obok jeziorka Zeleni vir na przełęcz Sedlo, skąd planowaliśmy złapać stopa do
Žabljaka. Mieliśmy sporo szczęścia, bo akurat jechał jakiś sympatyczny Włoch, który podrzucił nas
do miasta (wcale nie planował jechać tak daleko, po prostu w ciągu dnia wielokrotnie mijaliśmy się na
szlaku i chyba zrobiło mu się nas żal).

Zjedliśmy pizzę w tej samej pizzerii co ostatnio i znowu wysłuchaliśmy „Život je Kazino”. Wpa-
kowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy na pole namiotowe w okolicach mostu na Tarze, bo
następnego dnia planowaliśmy spłynąć po niej pontonem.

Wtorek 25. 09.2015 r.,
Trasa: Splaviste > rafting > Dobrilovina > Biogradsko Jezero

Rozdzieliliśmy się. Kuba z Natalią łapali stopa w stronę wybrzeża, a my z Krzyśkiem pojechali-
śmy samochodem na miejsce zbiórki, żeby skorzystać z największej atrakcji Czarnogóry – spływu
pontonem przez kanion rzeki Tary (to najgłębszy kanion w Europie). Dostaliśmy przydziałowy kask
i kapok, wysłuchaliśmy szkolenia i terenowymi samochodami dowieziono nas do Splaviste – miejsca,
w którym faktycznie zaczynał się spływ. Na naszym pontonie było 7 turystów i 1 organizator, który z
założenia miał nami dyrygować. Wyglądało to tak, że na jego głośny okrzyk „SWIM!” każdy z nas
machał wiosłem, natomiast na jeszcze głośniejsze „STOP!” wszyscy przestawaliśmy. Wiosłowaliśmy
w różnym tempie, dlatego sterowanie pontonem stanowiło nie lada wyzwanie. Mieliśmy dzięki temu
dodatkowe atrakcje bo kilkukrot-
nie nie udało się wykręcić na czas i
odbijaliśmy się od skał.

W czas wycieczki wliczone
były dwa postoje – pierwszy, przy
wodospadzie Ljutica, przy którym
można było zrobić sobie ładne
zdjęcie i drugi, podczas którego
można było skakać do rzeki z półki
skalnej.

Wycieczka zakończyła się po
południu, a że wciąż było nam
mało wrażeń, postanowiliśmy zje-
chać tyrolką nad Tarą. Most, w

okolicach którego znajdowała się tyrolka był
pięknie widoczny z urokliwej knajpki położonej
po drugiej stronie kanionu. Niestety, poza ład-
nym widokiem, knajpka oferowała niewiele –
kilkukrotnie próbowaliśmy zamówić coś z
menu, za każdym razem spotykając się z odpo-
wiedzią, że danej pozycji nie ma. Zrezygnowali-
śmy więc z zamawiania „na siłę” i pojechaliśmy
w kierunku Biogradzkiego Jeziora (Biogradsko
Jezero), przy którym planowaliśmy zanocować.
Po drodze zahaczyliśmy o małą cerkiew we wsi
Dobrilovina, wokół której roztaczały się prze-
piękne widoki.

Środa 26. 09.2015 r.,
Trasa: Biogradsko Jezero > Manastir

Morača > Podgorica > Stari Bar > Sveti
Stefan > Budva > Kotor

Nocleg nad Biogradzkim Jeziorem był
moim absolutnym faworytem – piękne jezioro,
wokoło las, a w tle obecne góry. Po przebudze-
niu spakowaliśmy rzeczy, bo planowaliśmy
udać się na spokojny spacer wokół jeziora i za-
trzymać się na śniadanie w jednej z altanek poło-
żonych na brzegu. Plan niestety od razu się po-
sypał, bo jak już umieściliśmy cały dobytek w
samochodzie, to okazało się, że nigdzie nie ma
telefonu Krzyśka. Przekopaliśmy wszystkie tor-
by, rozłożyliśmy jeszcze raz namiot, zaangażo-
waliśmy do akcji poszukiwawczej innych tury-
stów i denerwowaliśmy się okrutnie po to tylko,
by zguba w końcu się odnalazła w…śpiworze.

Harmonogram dnia był napięty, a my już od
rana mieliśmy opóźnienie. Po śniadaniu nad je-
ziorem pojechaliśmy do klasztoru Moracza (Ma-
nastir  Morača), a później do Podgoricy – stolicy
Czarnogóry. Po drodze mijaliśmy ogromne ron-
da paro-pasowe bez...pasów. Gratka dla każdego
kierowcy. Zapewniam, że przejazd tamtędy pod-
nosi adrenalinę lepiej niż kubek najmocniejszej
kawy. W ramach relaksu zwiedziliśmy ruiny sta-
rego miasta w Barze (Stari Bar), oraz podziwiali-
śmy zachód słońca  niedaleko wyspy św. Stefana
(Sveti Stefan), która obecnie pełni rolę luksuso-
wego hotelu dla sław.

W Budvie byliśmy więc wieczorem. Miało
to swój urok, bo miasto było ślicznie oświetlone.

Do Kotoru, w którym czekali na nas Kuba i
Natalia, dotarliśmy późno w nocy.

Czwartek 27. 09.2015 r.,
Trasa: Kotor > Perast > Herceg Novi >

Kupari

Zwiedzanie Kotoru zaczęliśmy wcześnie
rano, bo planowaliśmy wejść na twierdzę św.
Jana na Samotnym Wzgórzu (Tvrdjava Sv.
Ivan). Wspinając się po schodach na szczyt
twierdzy (260 m n.p.m.), obserwowaliśmy roz-
kwit handlu zimnymi napojami – z każdym ko-
lejnym piętrem wartość butelki wody wzrastała
niemal dwukrotnie.

Wysiłek został nam wynagrodzony wraże-
niami estetycznymi – z samej góry rozciągał się
prześliczny widok na Bokę Kotorską. Nazwa za-
toki nie jest przypadkowa. W języku włoskim
słowo bocca oznacza usta, a taki właśnie ma
kształt Boka Kotorska, gdy się na nią patrzy z
lotu ptaka.

Nacieszyliśmy oczy panoramą i zeszliśmy
do miasta. Kotor otoczony jest wysokimi mura-
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My ze Świnką na najwyższym szczycie Durmitoru Bobotov Kuk.

Odpoczynek nad Biogradzkim Jeziorem.



mi, po których można się przejść, a wypełniony jest urokliwymi wąskimi uliczkami, starymi kościoła-
mi i cerkwiami. Prawdziwy raj dla amatorów średniowiecza.

Po kilku godzinach zwiedzania, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy w dalszą drogę, w
kierunku Perastu. Na miejscu weszliśmy na wieżę kościoła św. Mikołaja i podziwialiśmy dwie wy-
sepki: Gospa od Škrpjela (Matka Boża na Skale) i Sveti Djordje (św. Jerzy), leżące obok siebie na
wodzie fiordu Boki Kotorskiej. Ta pierwsza nie jest wyspą naturalną, lecz w całości została stworzona
przez człowieka. Zgodnie z legendą, w XV w. w miejscu, w którym obecnie znajduje się wyspa, była
tylko skała. Dwaj rybacy znaleźli na tej skale obraz Matki Boskiej i mimo, że starali się ustawić go w
kościele św. Mikołaja w Peraście,  za każdym razem obraz w niewyjaśnionych okolicznościach wra-
cał na skałę. Postanowiono więc wybudować w tym miejscu świątynię. Mieszkańcy Perastu zaczęli
wysypywać głazy i zatapiać zdobyte tureckie okręty, stopniowo powiększając wysepkę, aż uzyskała
kształt, który możemy oglądać obecnie.

W tym dniu, udało nam się jeszcze zwiedzić Herceg Novi i...samochód odmówił współpracy. Za
nic nie dało się go odpalić. Przeżyliśmy najdłuższy kwadrans swojego życia, przeliczając, ile koszto-
wać by nas miała naprawa samochodu na terenie Czarnogóry. Na szczęście w końcu udało się ruszyć.
Jednogłośnie zadecydowaliśmy, że nie będziemy ryzykować kolejnym postojem i że jedziemy jak
najszybciej „do Unii” – czyli do Chorwacji. Nie wyłączyliśmy silnika aż nie dotarliśmy na nocleg w
Kupari.

Piątek 28. 09.2015 r.,
Trasa: Kupari > Dubrownik

Obudziliśmy się wszyscy na wpół zjedzeni przez komary – te krwiożercze bestie pogryzły nas
strasznie (sądząc po ilości ukąszeń, stwierdzam, że to były jakieś zmutowane stworzenia).

Po śniadaniu poszliśmy popływać w morzu – pierwszy raz podczas tych wakacji nie robiliśmy
absolutnie nic i nigdzie się nie spieszyliśmy.

Takiego marnotrawstwa czasu oczywiście długo znieść nie sposób, dlatego nasz pobyt nad mo-
rzem trwał dokładnie 1,5 godziny. W tym czasie zdążyliśmy wykąpać się w morzu, opalać się, prze-
spacerować wzdłuż wybrzeża i rozejrzeć po okolicy. A było co oglądać! Kupari zwana jest „zatoką
umarłych hoteli” – to tutaj powstał ogromny wojskowy kompleks wypoczynkowy, uznany za najbar-
dziej luksusowy w całej Jugosławii. Swoją prywatną willę posiadał tu nawet Josip Broz Tito. To
miejsce tętniło życiem przez kilkadziesiąt lat, aż do początku lat 90. XX wieku. Wojna domowa
tocząca się pomiędzy armią chorwacką i Republiką Serbskiej Krainy, która była wspierana przez
Jugosłowiańską Armię Ludową, nie oszczędziła ośrodka. W zniszczonych ścianach widać ślady po
kulach, wewnątrz budynków można zobaczyć zdarte tapety i wyposażenie, które pozwala domnie-
mywać, jak bogate zdobiły kiedyś wnętrza.

Po południu pojechaliśmy autobusem do Dubrownika. Ceny wydawały nam się bajońsko wyso-
kie w porównaniu z cenami, do których przyzwyczaiła nas Czarnogóra. Niemniej, miasto jest tak
śliczne, że warto wydać na nie pieniądze.

Sobota, Niedziela 29-30. 09.2015 r.,
Trasa: Kupari > Mostar > Bytom

W drodze powrotnej próbowaliśmy dostać się do Mostaru, przekraczając granicę z Bośnią i Her-
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cegowiną w  Duži. Niestety, okazało się, że to
przejście jest zamknięte i musieliśmy zawrócić
na główną granicę w ciągu na Magistrali Adria-
tyckiej. Jadąc niesamowicie wąską drogą, my
mijaliśmy przestrzelone znaki drogowe, nas na-
tomiast mijali naprawdę szaleni kierowcy.

Sam Mostar jest miasteczkiem bardzo cia-
snym, sprawne poruszanie się po nim nie było
łatwe. Za to słynny most przewieszony nad
rzeką Neretwą robił ogromne wrażenie – nie bez
powodu został wpisany na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Poza walorami
estetycznymi, most pełni także funkcję symbo-
liczną pojednania Wschodu z Zachodem (chrze-
ścijaństwa z islamem oraz katolickich Chorwa-
tów z prawosławnymi Serbami).

Zjedliśmy pożywny obiad i do domu posta-
nowiliśmy wracać „na raz”, żeby nie ryzykować,
gdyby samochód znowu nie chciał odpalić.

W domu byłam już o 6:00 rano w niedzielę.
Po tylu godzinach w samochodzie marzyłam o
rozprostowaniu kości i wygodnym przespaniu
się w łóżku. Niestety, było złożone, a ja stanow-
czo nie miałam ochoty go ścielić.

Wyciągnęłam z plecaka karimatę i spałam
do południa w śpiworze.

Epilog

Przy obiedzie opowiadałam Rodzinie o wa-
kacjach – o bacówce, o wędrówce, o spływie, o
tyrolce, o miastach, o pięknych budynkach i le-
gendach.

Mama spojrzała na moją nieopaloną twarz
(a przecież byłam nad morzem!), na podrapane
nogi i siniaki na ciele. Pokręciła głową i skwito-
wała krótko:

„Chciałaś Harnasia, no to masz.”

Milena Jurczyńska

24.01 ¯aby w Jesenikach23.01 Krokodyle na Pilsku

 fot. Waldemar Kubiczek fot. Ewa Zielańska
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