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Dawid Ania "Juzia" Rysiek "Nowy"

SINJAL - VRH DINARE
W lecie 2015 r. jakoś nie układał mi się program górski. Nie mogłem znaleźć towarzystwa na

jakiś ciekawy wyjazd. Problemem było między innymi to, że obecnie chodzę bardzo wolno (starość
nie radość, młodość nie wieczność). A spośród osób, które gotowe byłyby wlec się moim tempem,
wszyscy mieli jakieś plany, które nie bardzo mi odpowiadały. W końcu postanowiłem jechać sam.
Pozostało więc tylko wybrać cel wyjazdu. Wybór padł na Chorwację.

Najwyższym szczytem Chorwacji jest Vrh Dinare, znany również pod nazwą Sinjal lub po prostu
Dinara. Ta ostatnia nazwa, choć najczęściej używana, jest podobno nieprawidłowa, gdyż odnosi się
do całego pasma, którego najwyższy szczyt, Veliki Troglav, znajduje się w Bośni i Hercegowinie.
Vrh Dinare nie jest więc (choć nazwa to sugeruje) najwyższym szczytem pasma, ale za to jest naj-
wyższym szczytem państwa, mając wysokość 1830±1 (w zależności od źródła) m n.p.m. Ciekawo-
stką jest to, że od pasma Dinara wziął nazwę duży obszar górski, ciągnący się od Słowenii po Albanię
– Góry Dynarskie, z licznymi pasmami znacznie wyższymi niż sama Dinara. Ośrodkiem miejskim i
węzłem komunikacyjnym, położonym najbliżej najwyższego szczytu Chorwacji, jest Knin.

Do Chorwacji dojechałem sa-
mochodem, korzystając z systemu
bla-bla-car. Mój przewoźnik wy-
bierał się z żoną na kilkudniowy
wypoczynek nad Adriatykiem na
Istrii. Umówiłem się z nim na
przejazd w obie strony, chociaż
początkowo miałem zamiar być w
Chorwacji o dzień lub dwa dłużej.
Ale okazja była niezła, więc dosto-
sowałem się do terminarza kierow-
cy. Tak więc wieczorem 24 sierp-
nia 2015 r. wsiadłem do samocho-
du w Chorzowie, gdzie mieszka
właściciel pojazdu, a rano wysia-
dłem na przedmieściu Zagrzebia.
Pieszo, a następnie tramwajem do-
tarłem do centrum. Z Zagrzebia pojechałem pociągiem do Knina. Na nocleg znalazłem miejsce nad
rzeczką płynącą przez miasto.

Następny dzień zacząłem od rozpoznawania sprawy schroniska Brezovac, leżącego blisko Vrhu
Dinare. Z informacji znalezionych w internecie wynikało, że schronisko jest czynne w wakacje w
weekendy, a w pozostałym czasie – po umówieniu się z organizacją turystyczną, która je prowadzi.
Udałem się więc pod adres tej organizacji. Okazało się, że to jest zwykły budynek mieszkalny, a adres
dotyczył mieszkania osoby, która zajmowała się schroniskiem. Od człowieka przestawiającego poje-
mniki na śmieci dowiedziałem się, że osoba ta już tu nie mieszka. Ale ten uprzejmy człowiek połączył
mnie ze swojej komórki z poszukiwaną przeze mnie osobą. Pomimo trudności językowych (przez
telefon trudno rozmawiać na migi) zrozumiałem, że faktycznie schronisko jest otwarte tylko w wee-
kendy, a w innym okresie można się umówić, gdy jest większa grupa, a przede wszystkim z dużym
wyprzedzeniem. Zacząłem więc wdrażać plan B, przewidujący spanie na werandzie schroniska. Po-
szedłem również na przystanek autobusowy, sprawdzić, czy nie uda się podjechać kilku kilometrów
w stronę gór. Nie znalazłem jednak żadnego rozkładu jazdy autobusów lokalnych; były tylko rozkła-
dy dalekobieżne. Niewiele się namyślając, ruszyłem pieszo.

Pierwsze kilka kilometrów do miejscowości Guge (chyba administracyjnie włączonej do Knina)
prowadziło uliczkami przez teren zabudowany. W Guge pojawił się pierwszy znak szlaku na Vrh
Dinare. Tłuczniową, a miejscami gruntową drogą, w pobliżu poligonu wojskowego, szedłem coraz
wyżej. I tu objawiła się słabość mojej kondycji. Dzień kończył się, a ja nie przeszedłem zbyt wiele,
zwłaszcza że rano straciłem sporo czasu w Kninie. Wypadało zanocować przy drodze. Namiotu nie
miałem, ale pogoda była ładna, więc na trawie rozłożyłem karimatę i śpiwór. Kolejnego dnia od rana
kontynuowałem marsz w stronę szczytu. Trochę zwodził mnie szlak turystyczny. Znaki pojawiały się
rzadko, na rozwidleniach dróg często trzeba było wybierać kierunek „na wyczucie”. W dodatku poja-
wiały się stare wersje szlaku, niedokładnie wykasowane, lecz częściowo zarośnięte. Ale w końcu co
to jest dla Harnasia? Drogami, ścieżkami, w jednym miejscu prosto przez łąki i krzaki, parłem do
przodu. W internecie czytałem ostrzeżenia przed minami, ale mapka terenów zaminowanych w
Chorwacji nie pokazywała tego rejonu jako zagrożonego. Pojawił się jednak problem wody. W
górach wapiennych znalezienie źródeł bywa problematyczne, a wobec panującego upału moje zapasy
życiodajnego płynu okazały się za małe. Obawiałem się, że z tego prozaicznego powodu będę musiał
zawrócić. Nie było jednak tak źle. Kierowca mijającego mnie samochodu terenowego powiedział, że
w leżącej przy szlaku bacówce mają dobrą wodę. Tak nawiasem mówiąc, tamtejsi turyści mają w
zwyczaju podjeżdżać rano samochodami terenowymi w rejon schroniska, stamtąd iść na szczyt i po

Z£OTA JESIEÑ Z HARNASIEM
W dniach 15–16 października odbył się

pierwszy po wakacjach rajd – Złota Jesień z Har-
nasiem. Tym razem wybraliśmy się do Zawoi i
w pasmo Policy. W sobotę wczesnym rankiem
cała grupa pod dowództwem Dagmary i Juzi
przybyła do Skawicy i ruszyła w kierunku Hali
Krupowej. Pogoda dopisała – był to piękny, cie-
pły i słoneczny dzień, zapewne jeden z ostatnich
takich w tym roku. W schronisku rajd zatrzymał
się na krótką przerwę, by potem ruszyć w kie-
runku Policy i dalej, na Cyl Hali Śmietanowej.
Po drodze panoramkowano intensywnie – wi-
doczność była znakomita, Tatry ostre jak kin-
dżały, Beskid Śląski podobnie.

Jak to bywa jesienią, dni robą się coraz krót-
sze, więc zejść trzeba było już po ciemku – ale
mimo to udało się jeszcze obejrzeć wodospad na
Mosornym Potoku, który z racji wysokiej wody
prezentował się bardziej okazale niż zwykle. Po-
tem jeszcze tylko trochę asfaltowania – i już
witał rajdowiczów w schronisku w Zawoi We-
łczy Sebastian w dostojnym stroju polskiego
szlachcica.

Po posiłku przyszła kolej na zmagania kon-
kursowe, w których rajdowicze sprawdzili swoją
znajomość kultury i obyczajów szlachty pol-
skiej. Pierwszą konkurencją były kalambury, z
hasłami różnego rodzaju, od bardzo tradycyj-
nych („pan Zagłoba”) po te nieco bardziej
współczesne („Sesja na Zaporożu”). Następnie
przyszła kolej na test znajomości języka staro-
polskiego – dowiedzieliśmy się między innymi,
czym jest alkierz, perora czy lędźwica. Na za-
kończenie drużyny stanęły przed zadaniem na-
malowania i opisania swoich herbów, na
których pojawiły się najróżniejsze motywy, od
gór, przez piwo, aż po pszczoły. Oczywiście po
ogłoszeniu zwycięzców towarzystwo nie roze-
szło się do pokoi, ale tradycyjnie kontynuowało
zabawę przy rozmowach, śpiewie i grze na gita-
rze.

Następnego dnia planowaliśmy wybrać się
jeszcze na wycieczkę, ale z uwagi na aurę
(mżawka od rana, poziom chmur sięgający wie-
ży kościoła) zrezygnowaliśmy z wyjścia. Poże-
gnaliśmy się oficjalnie przed schroniskiem, w
padającym deszczu i z nadzieją spotkania na na-

stępnym rajdzie w lepszej pogodzie.
Podsumowując – obecnych było 19 rajdowiczów i 5 przewodników: Dagmara Góralska, Anna

„Juzia” Juzwa, Sebastian Lenartowicz, Michał Wieczorek i Agata Kubiczek.
Agata Kubiczek
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Vrh Dinare o zachodzie słońca

mailto:e-mail:mm@skpg.gliwice.pl
http://www.skpg.gliwice.pl/publikacje


południu wracać samochodem do miasta. To by tłuma-
czyło, dlaczego schronisko jest czynne tylko w letnie
weekendy. A wracając do sprawy wody: faktycznie,
koło bacówki (wyglądającej jak zwykły, murowany do-
mek jednorodzinny) była studnia z doskonałą wodą. Pa-
sterze sami wyciągnęli mi całe wiadro. Od bacówki do
schroniska było już tylko 2,5 km. Co więcej, przy sa-
mym schronisku (dobrze, że nie wewnątrz) też była stu-
dnia, z pompą, więc problem wody został całkowicie
rozwiązany.

Noc spędziłem na czymś, co można nazwać wydłu-
żoną werandą, bo prowadzą na nią z zewnątrz schody i
wchodzi się z niej do wnętrza, albo balkonem, bo to po-
ziom pierwszego piętra. Rano spakowałem do plecaka
większe rzeczy i ukryłem go za deską w budce z grillem.
Z małym plecaczkiem ruszyłem w górę. Do szczytu zo-
stało około 800 metrów podejścia. Najpierw przez las,
potem łąkami i kosówką, wreszcie po skałach dosze-
dłem na wierzchołek. Trudności były niewielkie. Jeśli
gdzieś używałem rąk, to dla wygody, a nie z rzeczywi-
stej potrzeby. Na szczycie spotkałem dwóch turystów;
ich uprzejmości zawdzięczam swoje zdjęcia szczytowe.
Bez pośpiechu, racząc się po drodze malinami, zsze-
dłem do schroniska, wyciągnąłem plecak z ukrycia i rozłożyłem posłanie na kolejną noc.

Następnego dnia zszedłem do Knina. Prognoza długoterminowa, którą oglądałem przed wyja-
zdem, przewidywała w tym mieście wyskok temperatury do 37°. W górach to się odczuwało słabiej,
tylko zużycie wody było zwiększone. Ale w mieście, do którego dotarłem już po zmroku, czuło się
gorąco bijące od rozgrzanego asfaltu. Po nocy nad rzeczką ruszyłem na zwiedzanie Knina. Najważ-
niejszym zabytkiem jest tu zamek, w dużej części odrestaurowany i mieszczący ekspozycje muzeal-
ne. Większość z nich prezentuje walki Chorwatów z Serbami po rozpadzie Jugosławii (Knin był
stolicą nieuznawanej republiki Serbów z Krajiny). Były również niewielkie wystawy poświęcone ar-
cheologii i etnografii regionu. Z zamku pięknie prezentowało się miasto i otaczające je góry.

Potem czekała mnie noc w pociągu do Zagrzebia. Po przybyciu do stolicy Chorwacji, ze względu
na upał i niewyspanie po nocnej podróży, nie miałem ochoty na włóczenie się po tym mieście, które
zwiedzałem kilka lat wcześniej. Autobusem dotarłem do miejsca na przedmieściu, gdzie kilka dni
wcześniej rozstałem się z moim przewoźnikiem i umówiłem na spotkanie w drodze powrotnej. Ocze-
kiwanie na jego przyjazd było przyjemne – w klimatyzowanym centrum handlowym. Spotkaliśmy się
zgodnie z planem. Popołudnie i noc zajął nam przejazd do Polski. Nad ranem miły kierowca obudził
mnie przed domem w Sosnowcu. Tak zakończyła się „wycieczka na jeden szczyt”, zaliczany do
„Korony Europy”.

Andrzej Kajetan Kowalski

TO BY£O
4 7–9.10 Egzamin państwowy zdali: Jacek
Przyłucki, Marek Krupa, Agata Kubiczek. Gra-
tulacje!
4 21.10 zebranie w Planetarium Śląskim w
Chorzowie.  Udział wzięło  ok. 10 osób.
4 15.10 Zakończenie Kołowego Sezonu Ro-
werowego. Wycieczka odbyła się w okolicach
Tarnowskich Gór na trasie o długości ok. 40 km.
Uczestniczyło 9 osób.
4 14–16.10 I termin egzaminu praktycznego.
Wynik 4:1 dla Komisji.

Spotkaliśmy się w piątek o godzinie 18 w
Katowicach na Placu Oddziałów Młodzieży
Powstańczej: przystępujący do egzaminu Kin-
ga, Iza, Kamil, Dariusz i Mariusz, egzaminato-
rzy Marysia Orzechowska, Zbyszek Drapała,
Marek Turlej i ja, obserwator Ola Ginter oraz
szef kursu Jasiek Pizoń. Po przydzieleniu do 3
samochodów ruszyliśmy w stronę Żywca. Po
zwiedzeniu miasta udaliśmy się na nocleg w
tamtejszym SSM. W sobotę pojechaliśmy przez
przełęcz Hucisko (panoramka), Suchą Be-
skidzką, Jordanów, Mszanę i Kamienicę do
punktów wyjściowych na trasę górską – Tylma-
nowej i Brzyny. Po dotarciu na szczyt Koziarza
weszliśmy na nową wieżę widokową i obejrzeli-
śmy rozległą panoramę. Po zejściu do samo-
chodów pojechaliśmy na nocleg do SSM w
Ochotnicy Górnej. Schronisko jest nowe, ładne
i czyste. Polecam. W niedzielę różnymi warian-
tami udaliśmy się do Szczawnicy, gdzie egza-
min zakończył się wynikiem 4:1 dla komisji.
Komisję pokonała tylko Iza, pozostała czwórka
niestety nie dała rady.

Drugi termin egzaminu praktycznego
odbędzie się 4–6.11.2016.

Staszek Wierzchowski

TO BÊDZIE
c 5-6.11 Rajd Studenci Górom z metą w Chat-
ce AKT Dobrodziej w Sopotni Wielkiej.
c 8.11 (wtorek) prelekcja Dawida Wacław-
czyka na temat „BIZNES TURYSTYCZNY od
środka”. Spotykamy się w siedzibie GCOP przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach o godzinie 17:30.
c 22.11 powakacyjna Pecha Kucha, czyli
prezentacja multimedialna składająca się z 20
slajdów po 20 sekund każdy.
Miejsce i czas: „Mrowisko”, sala bankietowa,
godz. 17.30.
c Jest możliwość zorganizowania szkolenia
dotyczącego nietoperzy. Szkolenie miałoby się
odbyć w okolicach Ciężkowic, Jamnej i Bukow-
ca, byłoby 2-dniowe. Istnieje również możli-
wość dofinansowania dojazdu (tj. busa) z Gliwic
lub Katowic. Termin, to prawdopodobnie ma-
rzec – kwiecień. Chętni proszeni są o zgłoszenia
do Rady Koła.

Na wierzchołku Vrh Dinare

ZAKOÑCZENIE KO£OWEGO SEZONU ROWEROWEGO
Ustalenie terminu tegoroczego zakończenia sezonu rowerowego nie było proste ze względu na

to, że ostatni ciepły weekend tej jesieni zdarzył się dokładnie 1 października. Potem temperatuta
spadła do 5–0 st., niebo zasnuły czarne chmury, a z tych chmur co rusz spadały mniejsze lub większe
ilości wody. Pierwszy z proponowanych terminów odpuściliśmy więc i czekaliśmy, co będzie dalej.
Gdy w prognozie pojawił się jeden dzień z odrobiną błękitu i izotermą powyżej 10 st. C, postanowi-
łem ogłosić, że wyruszamy na trasę. Niestety wielu stałym uczestnikom termin nie bardzo odpowia-
dał. W sobotę po godz. 9:00 wyruszyliśmy zatem w kierunku Brynka, zabierając po drodze Jelona i
nie wiedząc, czy ktoś jeszcze pojawi się na starcie. Tymczasem gdy byliśmy już blisko celu, otrzyma-
liśmy informację od Krokodyla, że jest w drodze. A na miejscu startu przywitał nas nieoczekiwanie
Jacek Piec, serwując na zachętę i rozgrzewkę coś dobrego i mocnego. Wraz z Jackiem i Gosią ocze-
kiwali nas Mikser z Bożeną oraz Zdzichu Szczypka. Wkrótce dojechał też Krokodyl. Było nas zatem
9 osób, w tym trzech Jacków. Wyruszyliśmy na trasę przez lasy w kierunku osady Mikołeska, a
potem skręciliśmy w kierunku Bruśka. W Bruśku obejrzeliśmy kościółek drewniany, a potem wyru-
szyliśmy w kierunku miejsca oznaczonego na mapie jako „Rendes-vous”. Pogoda była coraz lepsza,
świeciło słońce, temperatura rosła. Wkrótce dotarliśmy do wiaty z napisem „Rendes-vous” położonej
nad jeziorkiem, z miejscem na ognisko, stołami i ławkami. Mieliśmy już za sobą połowę drogi (ok. 20
km), więc rozpaliliśmy niewielkie ognisko i upiekliśmy kiełbaski. W sielskiej atmosferze omówiliśmy
aktualne tematy społeczno-polityczne dotyczące m.in. edukacji, wobec których mieliśmy podobne

zdanie, a potem ruszyliśmy dalej,
w kierunku Kokotka.

Jacek rzucił pomysł, aby na-
paść Milimetra, który ma działkę
w pobliskiej Żyłce. Najpierw jed-
nak zajechaliśmy do zajazdu w
Kokotku, aby uzupełnić płyny.
Niestety pierwsza próba wstrzele-
nia się w drogę do Żyłki nie powio-
dła się, gdyż droga niespodziewa-
nie skończyła się na płocie posesji.

Z kolejnej próby zrezygnowaliśmy i pomknęli-
śmy w stronę Tworoga i Brynka. Po do dotarciu
na metę Jacek z Gosią i Zdzichem oraz Miksery
wyruszyli w drogę powrotną, natomiast my z
Basią i Krokodylem obejrzeliśmy jeszcze pałac
Donnersmarcków, będący obecnie siedzibą Ze-
społu Szkół Leśnych i gimnazjum, po czym też
ruszyliśmy do domów.

Jacek Ginter
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