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Listopad–Grudzień 2019 ALPY LE¯A NIEDALEKO RYBNIKA
(część II)

Nawiążę konwencją do mojego artykułu z Mammunthusa 234 z grudnia 2017 r. Opiszę kolejne
krótkie wypady w wapienne Alpy, położone niedaleko Śląska.

I   Göller (1766), Gippel (1669)
Pojechałem z żoną na weekend majowy (2018) do Satova, blisko granicy z Austrią. Stamtąd

zrobiliśmy wycieczkę do miejscowości Kernhof w Górnej Austrii. Dotarliśmy do Göllerhutte, nie-
czynnego o tej porze schroniska (1442). Na więcej nie starczyło czasu, trzeba było wracać do Satova.

Dwa tygodnie później wsiadłem w Rybniku o 5.13 do pociągu relacji Katowice – Bohumin,
następnie „vlakiem” Moravia dotarłem do Břeclavia. Potem był osobowy do Wiednia, a stamtąd po-
mknąłem (momentami 220 km/godz.) pośpiesznym do Sankt Pölten. Dalej jechałem już dużo wol-
niej do Lilienfeld, a na koniec autobusem do Kernhoff.

Szybko załatwiłem formalności ze starszą panią, która zarządzała małym, rodzinnym kampin-
giem. Padał drobny deszcz, rozbiłem namiot i poszedłem spać. Nad ranem po czwartej obudził mnie
śpiew ptaków. Zauważyłem, że pogoda poprawiła się nieco. Pod dachem, w kampingowej świetlicy,
zjadłem śniadanie i około 7.00 ru-
szyłem w góry. Po dwóch godzi-
nach dotarłem na przełęcz
Waldhüttsattel (1266) i zdecydo-
wałem, że najpierw pójdę na
szczyt Gippel, którego wapienne
ściany pięknie prezentowały się ze
wspomnianej przełęczy, a wcze-
śniej z Kernhoffu. Szedłem przez
szczyt Hofalm (Schnalzstein
1546). Chmury ustępowały coraz
bardziej, mogłem stamtąd oglądać
obydwa cele wyprawy: Gippel i
Göller. Dość uciążliwa trasa biegła
przez wapienne skałki, gęsty las,
szedłem przez piargi i dopiero oko-
ło drugiej stanąłem na szczycie Gippela (1669). Między kolejnymi chmurami odsłaniały się widoki na
Göller i leżącą tysiąc metrów niżej miejscowość Kernhoff.

Czekała mnie ta sama droga powrotna na przełęcz Waldhüttsattel i stamtąd mogłem ruszyć w
stronę szczytu Göller. Szybko minąłem Göllerhütte, gdzie trwały przygotowania do inauguracji sezo-
nu i około 18.00 stanąłem na szczycie (1766). Wierzchołek jest płaski, wcześniej pięknie prezento-

MAESTRIA MUZYCZNO-
PODRÓ¯NICZA

30.11.2019 – 01.12.2019
W andrzejkową sobotę odbyła się w Chatce

na Adamach w Lachowicach szczególna impre-
za mająca na celu pomoc dla naszego kołowego
kolegi Sebastiana zwanego „Maestrem”. Na po-
mysł imprezy wpadły nasze dziewczyny – Pa-
skuda, Magda Goryl i Helcia.

O wyżywienie zadbała Helcia z Fundacją Na
Zielonym, Paskuda zapewniła wrażenia mu-
zyczne, zapraszając wykonawców: Adama Su-
dera, Mariusza Wdowina i reaktywowany zespół
„Wariantu R” pod wodzą Radka Trusia, w
którym sama wystąpiła.

Dzięki Magdzie poznaliśmy natomiast nie-
samowitych podróżników – Klaudię i Krzyśka,
którzy na tandemie z przyczepką, z psem
malamutem dotarli na Nordkapp i z po-
wrotem (Tandemowe Trip Love). Trasa li-
czyła 8000 km, łączny ciężar wyprawy
(uczestników, psa i bagażu) wynosił ok.
400 kg, a cały przejazd trwał 9 miesięcy.

Nowy poprowadził natomiast brawu-
rowo i profesjonalnie licytacje fantów.
Najwyższe kwoty wylicytowano za dwie
butelki wina z własnej winnicy (160 i 500
zł), kalendarz autorski (160 zł) czy wyjazd
na jarmark świąteczny do Budziszyna.

Sporą kwotę zebrano również do sło-
iczka w zamian za smakołyki – ciasta i
inne wyroby kulinarne wystawione do
konsumpcji podczas imprezy.

Po części oficjalnej trwało jeszcze
śpiewanie do późnych godzin nocnych.

A w niedzielę chętni zostali przeszko-
leni przez Żółwia z ekstremalnych sytuacji
w zimowej turystyce. Nad Chatką pieczę
trzymał Radeck.

Ilość miejsc na imprezie była ograni-
czona, natomiast w styczniu planowany
jest w ramach pomocy dla Maestra koncert
w Gliwicach, na którym miejsc na pewno
dla nikogo chętnego nie zabraknie. Wkrót-
ce rozpocznie się też internetowa aukcja
pozostałych fantów.

Redakcja
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Göller – grzbiet.

Wariant „R” i Nowy w roli konferansjera. Helcia zadbała o wyżywienie.

Prelekcja Klaudii i Krzyśka.Publiczność bawiła się doskonale.

Fot. Anna „Juzia” Juzwa.
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wała się wschodnia ściana tej góry. W drodze powrotnej wszedłem na Małego Göllera (1673). Do
namiotu dotarłem około 21.00. Następnego dnia wieczorem wróciłem pociągiem do Rybnika.

II   Heukuppe - Rax (2007)
Pod koniec września 2018 r. znowu ruszyłem w znany sposób do Břeclavia, a stamtąd bezpośre-

dnim pociągiem osobowym do Payerbach-Reichenau, miejscowości leżącej u podnóża gór Rax. Au-
tobusem dotarłem do wioski Edlach, skąd ruszyłem w góry. Potężny wapienny grzbiet Raxalpe pre-
zentował się w całej krasie. Po trzech godzinach marszu i pokonaniu przewyższenia 1000 metrów
około 17.00 znalazłem się w pobliżu schroniska Otto Schutzhaus (1644). Pod koniec trasy idzie się
przez okno skalne.

Ponieważ była wspaniała pogoda, postanowiłem pójść do oporu w stronę najwyższego w tym
paśmie Heukuppe. Najpierw szedłem niemal płasko zboczem Preiner Wand, później stromo w stronę
szczytu Predigtstuhl (1902). Po drodze oglądałem wspaniałe widoki, zwłaszcza na Schneeberg
(2075) i wapienne urwiska Preiner Wand. Oglądałem zachód słońca i jeszcze ciekawszy wschód
księżyca. Była pełnia, szło się bardzo dobrze i dopiero około 22.30 zdecydowałem o noclegu w ko-
sówce na płaskim wierzchołku Predigstuhl (1902). Ciepłą noc rozświetlało światło księżyca.

Moj sen nie trwał długo, przed piątą ruszyłem w dół w stronę zaspanego schroniska Karl Ludwig
Haus (1804), a następnie wspiąłem się na Heukuppe (2007). Koło obeliska ugotowałem herbatę,
zjadłem śniadanie i oglądałem wschód słońca, wychodzącego znad jeziora Nezyderskiego. Podziwia-
łem okoliczne pasma: Schneeberg (2075), Schneealpe (1903), Göller, Gippel i inne. Wracałem
grzbietem przez Preiner Wand (1783), którego wapienne zbocza stromo opadają do doliny.

Jeszcze tego dnia późnym wieczorem byłem w Rybniku. Krótka, ale wspaniała wyprawa trwała
dwa dni, w górach spędziłem 24 godziny. Niewątpliwie istotną rolę odegrała pogoda.

 III   Packalpe - Ameringkogel (2187)
Góry Packalpe podziwialiśmy w swoim czasie z Zirbitzkogla (2397). Korzystając z usług cze-

skich pociągów, kupiłem z ponadtygodniowym wyprzedzeniem bilet z Břeclavia do Bruck an der
Mur.

Pod koniec maja 2019 r. jechałem przez Wiedeń, Przełęcz Semmering i około 15.00 znalazłem
się w Bruck an der Mur. Później za 10 Euro pojechałem do Knittelfeld. Stamtąd ruszyłem w stronę
szczytu ze schroniskiem Steinplanhütte (1671). Pokonanie tysiącmetrowego przewyższenia zajęło
mi prawie cztery godziny i o zmroku stanąłem przez schroniskiem, w którym... nie było żywej duszy.
Mój humor poprawił się zaraz, obok schroniska znajduje się schron zimowy (winterraum), bardzo
wygodny, w środku było czysto i funkcjonalnie. Darmowy nocleg i piękne widoki na Ameringkogel,
Seckauer Tauern wprawiły mnie rano w doskonały humor. Wszystkie wyższe szczyty pokryte były
warstwą świeżego śniegu.

Po godzinie dotarłem do grzbietu, przez który przechodzi  szlak z Gleinalpe w Packalpe. Później
doszedłem do przełęczy Gaberl (1547), przez którą przebiega droga jezdna. Stało tam wiele eleganc-
kich samochodów i motocykli oraz ich dumnych właścicieli. Szybko opuściłem ten ośrodek sybaryty-
zmu i dekadencji i po godzinie doszedłem do Altes Almhaus (1649), z którego pięknie prezentował
się Ameringkogel. Dalej poszedłem w stronę przełęczy Hirschegger Sattel (1543), gdzie odpocząłem
w schronisku Salzstiegelhaus.

Wejście na Ameringkogel za-
jęło mi trzy godziny. Ostatni frag-
ment grzbietowy pokonałem, bro-
dząc w mokrym śniegu po kolana.
Stojąc koło krzyża na szczycie
(2187), spoglądałem zwłaszcza na
Seetaler Alpen z Zirbitzkoglem
(2396). Wszystkie góry wokół
były oblepione dużą ilością śniegu.
To był rezultat majowego ochło-
dzenia. Ponieważ była siódma
wieczorem postanowiłem zejść do
Weissensteinhütte (1702), do
którego kierowały drogowskazy
umieszczone na szczycie. Na miej-
scu okazało się, że schronisko wy-
daje posiłki, ale nie oferuje noclegów. Jednak za zgodą pani ze schroniska wyspałem się na ławie
stojącej przed budynkiem. Szeroka ława, ciepły śpiwór, piękna pogoda, dostęp do wody źródlanej i
Wielki Wóz nade mną – miałem wszystko, czego było mi trzeba. Rano obudziły mnie ptaki, śpiewa-
jące poranne trele.

Poszedłem szlakiem, który od zachodu trawersował grzbiet Amerinkogla. Znowu brodziłem w
śniegu. Grzbiet przekroczyłem dopiero w okolicach szczytu Speikkogel (1993). Stamtąd pięknie pre-
zentowały się Hirschegger Alpe, połoninny grzbiet z najwyższym wierzchołkiem Peterer Riegel
(1967).

Nocowałem znowu w Steinplanhütte, sen w wygodnym łóżku kosztował 20 Euro. Wczesnym
rankiem w niedzielę poszedłem do Knittelfeld. Po drodze zerkałem na pasmo Seckauer Tauern z
najpopularniejszym w tych górach Seckauer Zinken (2397).

Dzięki ofercie Czeskich Drahów wracałem z Bruck an der Mur znowu za 61 złotych. Dodam, że
wielokrotne przekraczanie wyposażonego w drut kolczasty ogrodzenia dla bydła skończyło się uszko-

dzeniem moich spodni.
Latem 2019 r. wraz z żoną znalazłem się

ponownie w Packalpe. Nocowaliśmy na kam-
pingu w Hirschegg. Podjechaliśmy samocho-
dem na przełęcz Hirschegger Sattel. Stamtąd
wybraliśmy się na Peterer Riegel (1967). Pięk-
nie prezentował się główny grzbiet Packalpe ze
szczytem Ameringkogel. Innego dnia posze-
dłem ze wspomnianej przełęczy na Rappoldko-
gel (1928). Zadowolony i szczęśliwy spędziłem
na tym szczycie ponad dwie godziny.

Z Hirschegg pojechaliśmy do Słowenii na
leżący koło Dravogradu szczyt Uršlja Gora, wy-
stępujący na mapach także pod nazwą Plešivec
(1699). Wyszliśmy znad Ivarcko Jezero koło
wioski Kotlje i po pokonaniu 1000 metrów do-
tarliśmy na szczyt. W pobliżu znajduje się schro-
nisko i biały kościółek św. Urszuli (stąd Uršlja
Gora). Podziwialiśmy panoramę Alp Savinj-
skich z Grintovcem i wystający z tyłu Triglav.
Na południowym wschodzie prezentowały się
chłodnie elektrowni koło Velenje. Uršlja Gora
należy do Karawanków.

IV Warscheneck (2388),  Gros-
ser Pyhrgas 2244

W lipcu 2019 r. znalazłem się wraz z żoną
na kampingu koło Spital am Pyhrn. Korzystając
z pięknej pogody, wyjechaliśmy wagonikiem na
szynach na wysokość 1400 metrów, w pobliże
schroniska Linzer Haus i stamtąd poszliśmy w
stronę Brunnsteiner See i dalej Rote Wand. Po-
żegnałem się z żoną i z jej błogosławieństwem
ruszyłem grzbietem w stronę szczytu Warsche-
neck, który stanowi południowo-wschodnią
flankę gór Totes Gebirge. Po dwóch godzinach
dotarłem do celu. Wspaniałe widoki na najwyż-
szy w Totes Gebirge Grosser Priel (2515) i strze-
listy Spitzmauer (2446), a z drugiej strony na
szczyty Alp Ennstalskich wzbudziły mój za-
chwyt. Przez chwilę naiwnie myślałem, że ptak
wieszczek z żółtym dziobem z rodziny krukowa-
tych zachwycił się moją osobą, gdy usiadł na
skale zaraz obok mnie. Gdy nadleciały kolejne
wieszczki, zrozumiałem, że ptaki zainteresowały
się potencjalnym dawcą... jedzenia. Podzieliłem
się ciastkami ze skrzydlatymi kumplami. Wróci-
łem na kamping, idąc przez Dümlerhütte i ma-
lownicze jezioro Gleinkersee.

Następnego dnia poszliśmy do schroniska
Hofalmhütte (1305) i dalej już sam ruszyłem w
stronę szczytu Grosser Pyhrgas. Droga ze schro-
niska na pięknie prezentujący się z naszego
kampingu szczyt trwała około dwóch godzin.
Stamtąd oglądałem strzeliste szczyty Alp Enn-
stalskich, a także pobliski Bosrück (1992), pod
którym biegnie pięciokilometrowy, autostrado-
wy tunel (cena przejazdu 5 Euro).

V Hochschwab (2277), Ringkamp
2165

Pod koniec września 2019 r. wybrałem się
w Hochschwab. Opisaną już trasą z Rybnika
przez Bohumin, Břeclav dotarłem pociągiem do
Kapfenbergu, miejscowości leżącej za przełęczą
Semmering. Ostatnie dwadzieścia kilka kilome-
trów pokonałem autobusem za darmo. Kierow-
cy popsuł się biletomat, który mimo wielokrot-
nie powtarzanych zaklęć typu „scheisse” nie
chciał wydawać biletów.

cd. str. 3

W grupie Warschenecka.



Drogę z Seewiesen Dullvitz
do schroniska Voitshallerhütte
(1670) pokonałem w trzy i pół go-
dziny. Zainstalowałem się tam na
dwie noce od czwartku do soboty.
W piątek już z lekkim plecakiem
ruszyłem w stronę schroniska
Shiestlhaus i najwyższego szczy-
tu, o takiej samej jak całe pasmo
nazwie. Oglądałem walkę dwóch
samców koziorożca górskiego.
Długie na kilkadziesiąt centyme-
trów proste rogi robiły wrażenie.
Później kilka razy spotykałem sta-
da kozic.

Wapienne góry, pełne głębo-
kich i stromych dziur krasowych,
są niemal zupełnie pozbawione
wody. Szedłem na przemian w
słońcu i gęstej mgle, chmury przez
znaczną część tego pogodnego ra-
czej dnia uczepiły się Hochschwa-
bu. Spod Schiestlhaus (2153)
podziwiałem rozciągające się w
kierunku północnym widoki na
góry, międy którymi snuły się
mgły. Ze schroniska było już nie-
daleko do szczytu Hochschwab
(2277). Wszedłem na niego jed-
nym grzbietem, zszedłem drugim.
Na zalanym mgłą szczycie spędzi-
łem ponad dwie godziny. Sądziłem, że wiatr rozwieje mgły, zalegające już tylko na najwyższym
wierzchołku pasma. Ugotowałem na maszynce gazowej dużą porcję herbaty, w tym czasie kilka razy
mgła na moment rozwiewała się. Dopiero pod wieczór szczyt Hochschwabu zrzucił z siebie mgły.

Dotarłem do leżącego za Hochschwabem schronu Fleischer Biwakschachtel. W tym darmowym
schronie mogą spokojnie przespać się trzy, cztery osoby. Tego dnia zdobyłem jeszcze szczyt Ring-
kamp (2165). Prowadzi nań piękna, słabo oznaczona droga. Przydała się kupiona w Polsce mapa
tych gór. Pod wieczór otworzyły się niesamowite widoki, szczególnie w kierunku północnym i pół-
nocno-zachodnim. Wspaniale prezentowały się pobliskie szczyty: Riegerin (1939), Hochstadl
(1919), leżąca tysiąc metrów niżej dolina Salzy, potężne ściany Hochschwabu.

Podczas wędrówki przez Hochswab spotkałem bardzo wielu Czechów. To są chyba ich ulubione
góry.

VI Wyhorlat (1007)
Ostatni opis nie dotyczy Alp, tylko Karpat Wschodnich. Dotarłem tam z żoną pod koniec stycznia

2019 r. Nocowaliśmy u pani Zarembowej w Zemplinskich Hamrach. Nasza gospodyni wielokrotnie
podkreślała, że rodzina jej męża przyszła w Wyhorlat pod koniec XIX w. z Czeremchy, opustoszałej
dziś wsi, leżącej w Beskidzie Niskim. Gospodyni pozyskała nas ceną noclegu, a zwłaszcza smaczny-
mi obiadami.

Kiedy w sobotę zapanowała piękna pogoda, ruszyliśmy na Sninský kameň (1007). Widoki z
pełnej śniegu skałki szczytowej na zaśnieżone wyhorlackie Morskie Oko, położone na północnym
wschodzie Bieszczady i oddalone o około 180 km Tatry wywoływały w nas okrzyki podziwu i entu-
zjazmu. Najciekawsze rzeczy odsłaniały się na wschodzie, widać było ukraińskie Bieszczady z Piku-
jem, Połoninę Równą, Borżawę. Tego dnia była wyjątkowa widoczność!

Serdecznie pozdrawiam
Piotr Piwczyk (Alojz)

4 8–10.11 II termin egzaminu praktycznego
odbywał się w Beskidach Zachodnich i zakoń-
czył się w Suchej Beskidzkiej wynikiem 2:2.
Egzamin zdali Kuba Będkowski oraz Robert Za-
czek.
4 12.10 urodziła się Iza – córka Krzysia (bla-
cha 354) i Mileny Krawiec, a wnuczka Stasia
(blacha 156) i Gosi Krawiec. Parametry starto-
we 3560 g i 56 cm.
4 9–11.11 odbył się Rajd „Studenci Górom”
w Beskidzie Sądeckim.
4 30.11 Maestria Podróżnicza, czyli charyta-
tywna impreza w Chatce na Adamach.
4 6–7.12 odbył się Rajd Mikołajkowy z metą
na Lasku. Na metę dotarły dwie trasy. W sumie
rajd zgromadził ok. 20 uczestników, a tematem
zakończenia była śląska gwara.
4 14–15.12 na Słowiance odbyły się Mikołajki
Kołowe połączone z wyjazdem kursu przewo-
dnickiego w Beskid Żywiecki.
4 16.12 Wigilia Kołowa odbyła się w tym roku
w Mrowisku, w sali bankietowej i zgromadziła
ok. 20 osób. Po życzeniach od Prezesa i kon-
sumpcji przyniesionych smakołyków obejrzeli-
śmy historyczny film z Wigilii w 1994 roku,
która odbyła się w Klubie Wysokogórskim i
która została uwieczniona przez ekipę TV Kato-
wice. A ponieważ była ochota na dalsze wspo-
minki, więc na ekran rzuciliśmy kolejny histo-
ryczny dokument filmowy – nakręconą przez
Piotra „Alberta” Nowaka (blacha 211) relację z
ERG-u w roku 1995. Impreza odbyła się na
Durbaszce, zgromadziła ok. 110 osób, a tema-
tem przewodnim były „Komputery i góry”.
4 17.12 spotkanie z Wojciechem Krukarem
zorganizowane przez SKPB Katowice.
4 21–22.12 Bacowanie Przedświąteczne
odbyło się w tym roku na Hali Cudzichowej.
Było 9 osób.

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 31.12 Kołowy Sylwester w Chatce na Ada-
mach.
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łem o bilet do Komárna. Wówczas kasjerka za-
pytała, czy ukończyłem 70 lat, bo jeśli tak, to
może mi sprzedać bilet ulgowy dla seniora. Gdy
wymieniła cenę: dziewięćdziesiąt, zdębiałem. 90
euro za bilet nigdy bym się nie spodziewał. Ale
gdy pani wskazała wyświetlacz, zobaczyłem
liczbę 90, ale z kropką nie po tej liczbie, lecz
przed nią. Za 90 eurocentów przejechałem całą
szerokość Słowacji, i to w najszerszym miejscu.
Z kilkoma przesiadkami, już po zmroku dotar-
łem do Komárna i ruszyłem pieszo na Węgry,
przechodząc most na Dunaju.

Na węgierskiej stacji Komárom pokazałem
w kasie datę urodzenia w dowodzie, pytając, czy
przysługuje mi zniżka, bo gdzieś wyczytałem, że
węgierskie koleje przewożą seniorów bezpłat-
nie. Okazało się, że osoby, które ukończyły 65
lat, mogą jechać z darmo i nie potrzebują żadnej
dodatkowej legitymacji ani pobierania bezpłat-
nego biletu – wystarczy pokazać konduktorowi
dokument z datą urodzenia i zdjęciem. Z powo-
du kłopotów językowych nie wypytywałem już,
czy ta zasada obowiązuje tylko w krajowych po-

WYCIECZKA NA TRIGLAV
CZYLI JAK EMERYT DO SŁOWENII PODRÓŻOWAŁ

W 2019 roku długo nie udawało mi się zorganizować jakiegoś poważniejszego wyjazdu. Kilka
krótkich wycieczek w Sudety, Beskidy czy Pieniny nie było dla mnie wystarczające. Wreszcie we
wrześniu zebrałem się i wyruszyłem na nieco dłuższą i dalszą wycieczkę. Tym razem wybór padł na
Słowenię. Zdecydowałem się na podróż pociągiem przez Słowację i Węgry.

Dnia 6 września wyruszyłem do Zwardonia, pociągami i częściowo zastępczą komunikacją auto-
busową. Ponieważ nie było skomunikowanego pociągu jadącego na Słowację, przekroczyłem grani-
cę pieszo i doszedłem do końcowego przystanku autobusowego w Skalitém. Autobusem dojechałem
do Čadcy. Na dworcu podjąłem próbę zdobycia legitymacji upoważniającej do bezpłatnego podróżo-
wania większością pociągów na Słowacji. Legitymację taką mogą otrzymać osoby należące do róż-
nych grup społecznych, między innymi emeryci, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przedsta-
wiłem legitymację emerycką, dowód osobisty i zdjęcie paszportowe. Sprawa rozbiła się o zdjęcie,
które było za duże. Do legitymacji potrzebne jest zdjęcie bardzo małe: 2×3 cm. Wobec tego poprosi-

Hochschwab.

Sninský kameň.



ciągach osobowych. Przed pół-
nocą znalazłem się w Budapeszcie
na dworcu Déli. Do rana przesie-
działem w holu-poczekalni.

Rano, gdy otwarto kasę mię-
dzynarodową, poszedłem nabyć
bilet do Ljubljany. Tu nie przysłu-
giwały bezpłatne przejazdy, ani
nawet zniżki dla seniorów. Cóż,
pociąg pośpieszny międzynarodo-
wy z miejscówkami – tego należa-
ło się spodziewać. Po południu
znalazłem się w stolicy Słowenii.
Po zameldowaniu w hostelu,
wcześniej zarezerwowanym na
booking.com, trochę pospacero-
wałem po mieście. Następny
dzień, 8 września, przeznaczyłem
w całości na zwiedzanie Ljubljany. Miasto okazało się sympatyczne i interesujące. Nie zdążyłem
wszystkiego zwiedzić i już myślę o kolejnym wyjeździe w te strony.

Kolejny dzień był już początkiem wycieczki górskiej. Za cel obrałem sobie Triglav. Dlaczego? Bo
to po pierwsze „honorna” góra, najwyższa w Słowenii (2864 m n.p.m.) i nie całkiem łatwa. Po drugie
– w jej otoczeniu nie brakuje miejsc noclegowych, więc można podzielić trasę na krótkie odcinki
dzienne (co przy mojej obecnej po-
wolności ma istotne znaczenie).
Pojechałem więc pociągiem do
miasteczka Jesenice, następnie au-
tobusem do dużej wsi Mojstrana i
pieszo ruszyłem w głąb doliny
Krmi. Nie uszedłem daleko, gdy
zatrzymał się samochód i miła pani
zaproponowała podwiezienie.
Przejechałem prawie połowę drogi
przewidzianej na ten dzień. I znów
nie zdążyłem wiele przejść, kiedy
kierowca kolejnego samochodu
zatrzymał się bez proszenia i
podwiózł mnie pod samo schroni-
sko Kovinarska Koča (870 m
n.p.m.). Tak więc na miejscu noc-
legu byłem bardzo wcześnie, ale
nie na tyle wcześnie żeby tego sa-
mego dnia iść dalej. Zanocowałem więc w schronisku i zostawiłem część rzeczy, żeby nie dźwigać
zbyt wielkiego ciężaru w góry.

Następny dzień to już naprawdę górska wycieczka piesza. Doliną Krmi doszedłem do pasterskie-
go domu „Prgarca” (1763 m n.p.m.). Dom był zamknięty, ale otwarta była mała izdebka, opisana
jako „bivak”, gdzie można było
rozłożyć się na ławie lub na podło-
dze. Zanocowałem w niej, bo do
schroniska „Triglavski Dom”
(2514 m n.p.m.) przyszedłbym
bardzo późno. Do tego schroniska
dotarłem następnego dnia i zamel-
dowałem się na dwie noce. W ko-
lejnym dniu, 12 września, ruszy-
łem na szczyt Triglava. Tu już nie
było żartów. Droga ma charakter
„via ferrata”, dzięki linom służą-
cym do asekuracji i jako chwyty
nietrudna, ale w wielu miejscach
mocno eksponowana. Dawniej,
gdy nie było tych lin, był to ponoć
naprawdę trudny szlak. Powoli,
przepinając lonże pomiędzy po-
szczególnymi odcinkami liny, pią-
łem się do góry, aż wreszcie stanąłem na szczycie. Towarzyszyły mi tłumy turystów: jedni mnie
wyprzedzali, inni mijali. Na szczycie pojawiły się również bardzo towarzyskie ptaki – wieszczki.
Pstryknąłem kilka zdjęć okolicznych gór. Jeden z turystów sfotografował mnie moim aparatem. Po-
tem zejście do schroniska (i znów to ciągłe przepinanie karabinków przy lonżach).

W zejściu do „cywilizacji” nocowałem w tych samych miejscach co przy podejściu. W sumie
wycieczka zajęła mi prawie tydzień. Kilkadziesiąt lat temu zrobiłbym to w trzy dni, a może nawet w
dwa. Dysponując samochodem, można podjechać do parkingu z innej strony i ograniczyć czas trwa-

nia wycieczki do jednego dnia (ale wtedy to jest
naprawdę solidna wyrypa). Dla mnie obecnie
wycieczka ta była możliwa tylko dzięki dużej ilo-
ści miejsc noclegowych na trasie. Porównałem
również czasy wejścia na szczyt ze schroniska
„Triglavski Dom”. Według drogowskazu przed
schroniskiem była to 1 godzina. Polski przewo-
dnik podawał 1 godz. 15 min. opierając się na
przewodnikach słoweńskich, ale zaznaczał, że
Słoweńcy podają czasy dla prawdziwych wyczy-
nowców, dla przeciętnego turysty zupełnie nie-
realne. Ja oceniam, że w młodości wszedłbym
na szczyt w 2 – 2,5 godziny. Obecnie zajęło mi
to 5 godzin (niektórzy mówią, że nie starzejemy
się, ale to jednak nie zawsze jest prawda). Muszę
jeszcze dodać, że trafiłem na tydzień naprawdę
idealnej pogody.

I tak dnia 15 września dotarłem do Mojstra-
ny, na końcowym odcinku drogi podwieziony
przez Polaków, którzy przy drodze żegnali się ze
swoimi kolegami wybierającymi się na Triglav.
Autobusem dojechałem do Jesenic. W miastecz-
ku nie ma nic ciekawego, więc połaziłem tylko
trochę po ulicach i rozglądałem się za nocle-
giem. Na stacji kolejowej była informacja o ho-
stelu, gdzie nocleg kosztuje 20 €. Na miejscu
okazało się, że można zanocować, ale za 40 €,
plus 10 € jakiejś dopłaty, plus jakaś jeszcze inna
dopłata... W rezultacie przesiedziałem noc na
ławeczce na skwerze koło stacji kolejowej. Rano
pojechałem pociągiem do miasta Nova Gorica.
Trasa kolejowa jest bardzo interesująca, prowa-
dzi skrajem Alp Julijskich. Korzystając z czasu
na przesiadkę przespacerowałem się do Włoch.
Wystarczyło przejść na drugą stronę placu przed
dworcem i już było się we włoskim mieście Go-
rizia. Kolejnymi pociągami dojechałem do miej-
scowości Divača. Na noc poszedłem do pobli-
skiego lasu.

Zastanawiałem się nad krótkim wypadem
nad Adriatyk. Ostatecznie jednak zrezygnowa-
łem z tego i rozpocząłem powrót do domu. Po-
stanowiłem zaoszczędzić na przejazdach i nie
korzystać z bezpośredniego pociągu Ljubljana –
Budapest. Lokalnymi pociągami dotarłem do
granicznej miejscowości Hodoš, potem jeszcze
musiałem zapłacić w węgierskim pociągu „oso-
bowym-międzynarodowym” i zaczął się bezpłat-
ny przejazd przez Węgry osobowymi pociągami
lokalnymi (w tym około pięciogodzinna przerwa
nocna w poczekalni na stacji Celldömölk). Odci-
nek graniczny Rajka – Bratislava prawdopodob-
nie jest płatny, ale konduktor nie raczył wyjść do
pasażerów, więc z konieczności przejechałem
ten odcinek „na gapę”. Następnie za 90 euro-
centów przejechałem trasę Bratislava – Skalité
Serafínov. W ostatnim pociągu poprosiłem o bi-
let na odcinek graniczny Skalité Serafínov –
Zwardoń. Konduktor powiedział, że taki bilet
kosztuje 2 €, co jest ceną bardzo wysoką za taką
odległość (około 1 km) i zaproponował przejazd
za 1 € bez biletu. Dałem się skusić i zapłaciłem
to 1 €. Ze Zwardonia do domu – to już rutynowy
przejazd. I tak zakończyła się ta wycieczka.

Andrzej Kajetan Kowalski.

Kajetan na szczycie Triglava.

Widok z Triglava.

Schronisko „Triglavski Dom” i cień Kajetana.
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