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BLACHOWANIE 2022
Jamna 26–27.02.2022

Za nami kolejne Blachowanie, które z po-
wodu pandemii odbyło się z rocznym opóźnie-
niem. Blachowany był kurs 2019/2021, którego
kierownictwo stanowili: Agata Kubiczek (obe-
cnie Przyłucka) oraz Sebastian Lenartowicz.
Być może trudny okres pandemii, na który przy-
padł okres tego kursu, miał spory wpływ na to,
że blachę otrzymało w tym roku tylko dwoje no-
wych przewodników – Marta Przybyłowska
(blacha 419)  i Maciej Gwadera (blacha 420).

Na miejsce blachowania wybrane zostało
wschodnie obrzeże Beskidu Wyspowego, a do-
kładniej Schronisko Dobrych Myśli na Jamnej.
Mimo iż okolice Jamnej, to bardziej pogórza niż
góry, a pod samo miejsce blachowania dało się
dojechać samochodem, to tym razem zabrakło
wśród uczestników wielu Mamutów i ci, którzy
przybyli, zdziwili się nieco, że przy ognisku pod-
czas składania gratulacji znaleźli się w pierwszej
dziesiątce. Pierwszy był Kajetan, drugi Marek
Turlej, trzeci – niżej podpisany. W sumie przy
ognisku zjawiło się ok. 40 Harnasi. Niewielka
wysokość Jamnej i ogólne warunki pogodowe
sprawiły, że nie udało się znaleźć na ognisko
miejsca z choćby odrobiną śniegu.

W zastępstwie nieobecnego Prezesa cere-
monię wręczenia blach poprowadziła v-ce Pre-
zes d/s szkolenia Marysia Orzechowska-Maćko-
wiak czyli „Orzech”.  Po powrocie do schroni-
ska rozpoczęła się część artystyczna. W tym
roku była ona nieco nietypowa, bo zamiast czę-
stych w tym miejscu skeczów, czy pokazów
multimedialnych usłyszeliśmy opowieści bla-
chowanych o ich drodze od kursanta do przewo-
dnika. Były też stałe punkty programu jak nagro-
dy i upominki dla kierownictwa kursu i wyróż-
niających się w szkoleniu przewodników. Na
koniec zostały wniesione torty. Prócz dwóch tor-
tów od blachowanych pojawiły się jeszcze czte-
ry dodatkowe torty – od Rady Koła i od  kierow-
nictwa zakończonego oraz dwóch bieżących
kursów.

Po konsumpcji słodkości kursanci oraz
część przewodników usiłowała rozpocząć śpie-
wanie. Niestety przeważająca część towarzy-
stwa prowadziła ożywione i dość głośne rozmo-

wy, co utrudniało grajkom przebicie się przez ogólny hałas. Jest to coraz częstszy problem na tego
typu większych imprezach. Po
części jest to zapewne efekt pande-
mii i chęci nadrobienia braków w
kontaktach towarzyskich, choć ten
trend dało się już zauważyć nawet
przed pandemią. Może na przy-
szłość warto tak zorganizować im-
prezę, aby rozdzielić grupę gada-
jącą od grupy śpiewającej.

Okazja nadarzy się już najbliż-
szej jesieni, gdyż czeka nas 55-le-
cie Koła oraz kolejne Blachowanie
kursu 2020/2022, które odbędzie
się w takim właśnie nietypowym
terminie.
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KLIMCZOKGATE
czyli kołowa afera mailowa

Dawno w Kole nie było żadnej poważniejszej afery. W polityce afera za aferą, a u nas nuda panie,
nuuuda. Ale póki co, nic nie zapowiadało skandalu. W niedzielę 30 stycznia 2022 r. postanowiliśmy
się wybrać rodzinnie (ja, Jola i Ola) na krótką wycieczkę, aby przewietrzyć się po dłuższym okresie
siedzenia w domu. Prognozy pogody były paskudne (przepraszam Paskudę, parszywe), ale postano-
wiliśmy jechać wbrew wszelkim alertom RCB, które wieszczyły huraganowe wiatry i zamiecie śnie-
żne. Nie licząc specjalnie na odzew, wysłałem jednak maila do grupy Mamutów z propozycją wy-
cieczki. Pierwszy odpowiedział Darek, że może na Turbacz. Potem chęć wyraził Sławek, a przeczy-
tawszy, że wyjazd ma być „lajtowy” (chłe, chłe lajtowy :)), dołączył Rafi – jak się potem okazało, z
rodziną.

Zaproponowałem jednak bliższą i krótszą wycieczkę niż w Gorce, bo przy prognozowanej pogo-
dzie nie miało znaczenia, dokąd pójdziemy. Stanęło zatem na Klimczoku z Bystrej.

Telefonicznie chęć wyraził również Nowy, a na koniec zgłosili się Marek i Gosia Franke z psem
Kajko, który nie pierwszy raz miał się wybrać z nami w góry. Umówiliśmy się na godz. 10:00 w
Bystrej przy knajpie.

Zapytacie, gdzie tu afera? Na razie nic jej nie zapowiadało, choć pojawiła się pewna wątpliwość.
Już w aucie Ola zapytała, jak dokładnie idziemy, na co odpowiedziałem, że wysłałem linka do trasy w
aplikacji mapy.cz. Okazało się, że ani Ola, ani Jola maila z linkiem nie dostały. Gdy dojechaliśmy do
Bystrej, zastanawialiśmy się też, dlaczego nie ma Darka, ale uznaliśmy, że widocznie zrezygnował,
skoro z nikim się nie umówił, ani nie dał znać, że jedzie.

Pogoda była faktycznie iście goprowska. Wiało, sypało i niewiele było widać. Uznaliśmy, że
zmienimy planowany kierunek marszu i najpierw odwiedzimy schronisko na Koziej Górze. Przy
okazji dokonałem kolejnego testu grzańca piwnego. Ocena wypadła średnio, ok. 5/10. W porywach
wiatru ruszyliśmy na Kołowrót, gdzie opuścili nas Rafi, Iwona i Ola – córka Iwony. Pozostała
siódemka podążyła rzadko uczęszczanym, ale za to osłoniętym nieco od wiatru zielonym szlakiem
wprost na Klimczok.

Prawdziwy hardcore zaczął
się, gdy wyszliśmy na przełęcz
między Klimczokiem i Magurą.
Te 300 m do schroniska, którego
prawie nie było widać, mogło dać
popalić. Ale taka pogoda miała też
zalety. W schronisku nie było zbyt
wielu turystów i bez trudu znale-
źliśmy wolny stolik. Posililiśmy się
(polecam zawijańce, czyli coś po-
między kluskami z mięsem, a kro-
kietami), ja i Ola przetestowaliśmy
kolejnego grzańca (wypadł podob-
nie jak ten z Koziej Góry), zagrza-
liśmy się i ruszyliśmy niebieskim
szlakiem w dół. Droga była nieco
zawiana śniegiem, a wiatr nie dawał za wygraną. Tym niemniej cali, zdrowi i nawet zadowoleni
doszliśmy do celu i wróciliśmy do domów.

Wieczorem szybko zrobiłem zdjęcia i wrzuciłem na moją stronę, wysyłając maila z linkiem do
mamuciej grupy. A rano się zaczęło. Najpierw odezwał się Darek:

– Szkoda, że najpierw piszecie o wyjeździe, a potem jedziecie cichaczem. :-(
Myślałem, że wyjazd odwołany bo w wątku cisza.

Potem Jasiu, który w ogóle się wcześniej nie odzywał, przyłączył do Darka:
– Też tak uważam
hans

Grupa i podejrzany Rafi S.
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Sławek postanowił wziąć winę na siebie, pisząc, że od jego maila lista adresatów została ucięta. Ja
również pokajałem się, że nie sprawdziłem listy adresów i ponad połowa adresatów od pewnego
momentu nie dostawała maili z ustaleniami.

Na koniec wkroczył Nowy, który niczym Citizen Lab przeanalizował wszystkie maile i stwier-
dził, że winny jest Rafi S., gdyż od jego maila korespondencja się niektórym urwała.

Rafi, w przeciwieństwie do niektórych polityków, od razu i po trzykroć przyznał się do winy i
przeprosił.

Sławek zasugerował jeszcze Darkowi i Jasiowi, aby bardziej zadbali o komunikację z żonami,
gdyż dostały one informacje, nie przekazując ich mężom. Jak się jednak okazało, była to tylko czę-
ściowa prawda, gdyż Danka na liście pozostała, ale Paskuda już nie.

Na koniec Darek nałożył na winnego prof. Rafiego S. karę, proponując, by na następny wyjazd
Rafi przyniósł przepisane ręcznie, pismem czytelnym (tzn. nie lekarskim) 100 (słownie: sto) razy
zdanie:

Nie będę samowolnie ograniczał listy adresatów wątków o wyjazdach.
Na co Rafi odpisał:

– Zabieram się do pisania. Będzie gotowe już 29 lutego 2022.
I na tym kończymy raport Mamuciej Komisji Śledczej dotyczący afery mailowej „Klimczokgate”.
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WSPOMNIENIE O MARKU
Poproszono mnie o napisanie artykułu wspomnieniowego o Belfegorze. Podjąłem się tego z za-

strzeżeniem, że będzie to moje
wspomnienie, a nie pełna biogra-
fia. Marka dobrze znałem ponad
czterdzieści lat. Na podstawie tej
długiej znajomości z pełną odpo-
wiedzialnością mogę stwierdzić, iż
nikt nie znał Go w pełni. Jego
życiorysem można by obdarzyć
kilka osób i jeszcze by zostało.

Przede wszystkim Marek był
niezwykle lojalny oraz niezwykle
bezinteresowny. Nigdy nie za-
wiódł jako przyjaciel. Na jego
obietnicy, czy nawet tylko na jego
wewnętrznym poczuciu uczciwo-
ści zawsze można było polegać.
Dla innych potrafił zrobić wszyst-
ko, począwszy od niespodziewanego poczęstowania piwem na szczycie alpejskiego czterotysięczni-
ka, poprzez zabranie na swój grzbiet większości zawartości plecaka osoby, która akurat słabo się
poczuła w trakcie wędrówki, aż po odbycie nieraz kilkudniowego wyjazdu, aby pomóc coś komuś
załatwić.

Belfegor był, z czego większość znających Go osób nie zdawała sobie sprawy, osobą „w pełni”
niepełnosprawną. Ukrywał to starannie i nawet po dłuższej znajomości trudno było się w tym zorien-
tować. Najprawdopodobniej ta niepełnosprawność powodowała pewne cechy Marka charakteru,
które nie przez wszystkich spotykały się z akceptacją. Mam na myśli Jego zadziorność, nieustępli-
wość, no i niejaką złośliwość.

Marka bliżej poznałem na kursie przewodników tatrzańskich w 1978 roku, choć wcześniej nie
był mi postacią obcą. Przez jakiś czas żeglowałem w towarzystwie Jego młodszego brata Jacka. Obaj
mieszkaliśmy w Zabrzu zaledwie kilkaset metrów od siebie, kończyliśmy tę samą szkołę. Znajomość
szybko przerodziła się w przyjaźń, która dotrwała aż do Jego niespodziewanej i przedwczesnej śmier-
ci.

Pamiętam, jak ktoś z prowadzących kurs przewodnicki zwrócił się do mnie w sekrecie i z pełną
obawą, czy Marek Zygmański na pewno nadaje się, czy inaczej mówiąc, spełni wymagania stawiane
przed każdym przewodnikiem. Obawa ta wynikała z historii Belfegorowej działalności sportowej, w
trakcie której, zginęło kilkoro z jego towarzyszy wypraw. Rozwiałem te wątpliwości i uważam, że
postąpiłem słusznie.

W tym czasie Marek praktycznie zakończył już swoją burzliwą działalność alpinisty jaskiniowe-
go, choć w następnych latach wielokroć korzystał z wcześniejszych doświadczeń, zaznajamiając nas,
przewodników, z większymi i mniejszymi dziurami w Tatrach i na Jurze. Również pod Jego wpły-
wem rozpocząłem się wspinać, a właściwie uprawiać turystykę ścianową.

 Utrzymywaliśmy całkiem częste kontakty towarzyskie nie tylko  w górach, ale i w „cywilu”.
Miałem zaszczyt być świadkiem na ślubie Basi i Marka. Chodziliśmy razem na piwo, ale też spędza-
liśmy długie godziny, dyskutując na wszelakie górskie i okołogórskie tematy. Z takich rozmów naro-
dził się między innymi pomysł powstania słowacko-polskiego słowniczka alpinistycznego.

Z Belfegorem przeżyłem jedne z najpiękniejszych w moim życiu chwil w górach, gdy włóczyli-
śmy się po urwistych lasach Gór Choczańskich, docierając w miejsca zdecydowanie nieodwiedzane
przez turystów, przez leśników pewnie też nie. Pamiętam doskonale pierwszy wyjazd w to nieznane
mi dotychczas pasmo w towarzystwie Basi, Grażyny, Kajetana i Bogienki. Było to w maju i kopuła
szczytowa Wielkiego Chocza pokryta była biało–fioletowym dywanem kwiatów dębika i goryczki.

Zawiązaliśmy wtedy nieformalne stowarzysze-
nie „Choczverein”. Później, w innych górach,
wpisując się do książek szczytowych, zazwyczaj
używaliśmy określenia „Member of Choczvere-
in”. Te wyjazdy odbywały się najczęściej we-
dług mniej więcej stałego schematu. W piątek po
południu dojeżdżaliśmy na własną rękę do Cie-
szyna, następnie już wspólnie pociągiem przez
Żylinę do jakiejś stacyjki na linii Koszycko-Bo-
gumińskiej, w pobliżu której nocą szukaliśmy
miejsca noclegowego. W sobotę bardzo inten-
sywnie chodziliśmy, aby pod wieczór dojść do
hostinca w którejkolwiek wiosce. Wtedy w każ-
dej słowackiej wsi można się było napić piwa.
Teraz to już niemożliwe, w większości miejsco-
wości knajpy zostały polikwidowane. Po wypi-
ciu kilku kolejek piwo – rum, piwo – borowicz-
ka wychodziliśmy gdzieś w góry szukać dogod-
nego miejsca na nocleg. Jeździliśmy zawsze bez
namiotów, więc w przypadku opadów musieli-
śmy nieraz nieźle się nachodzić, dopóki nie zna-
leźliśmy odpowiedniego obiektu. W niedzielę
wędrowaliśmy zawsze w kierunku stacji kolejo-
wej, aby wieczorem dojechać do Cieszyna i zła-
pać połączenie do Katowic. Nie zawsze się to
udawało. Eksploracja Gór Choczańskich zao-
wocowała ostatecznie przewodnikiem napisa-
nym przez Basię.

Wspólnych wyjazdów w góry Słowacji
odbyliśmy wiele, przede wszystkim zimowych i
letnich obozów tatrzańskich. Niejednokrotnie
też łaziliśmy we dwójkę po Jurze, wyszukując
jakieś nieeksplorowane wspinaczkowo większe
i mniejsze kamole, obarczeni nie tylko sprzętem
wspinaczkowym, ale i kilkudziesięcioma piwa-
mi.  Skałki miały swoje wymagania.

Te  wszystkie wyjazdy turystyczno – eksplo-
racyjne odbywały się według jakże często przez
Marka rzucanego hasła „gdzie wola, tam dro-
ga”.

Razem byliśmy też na obozie w Alpach Del-
finatu, gdzie odbyliśmy kilka (-naście?) wycie-
czek, głównie wejść szczytowych.

W Tatrach wspólnie wspinaliśmy się nie-
wiele, pamiętam doskonale zimowe wejście na
Mnicha, jeszcze przed zaliczeniem kursu skał-
kowego. W późniejszych latach odbyliśmy kilka
pięknych wspinaczek w Tatrach Słowackich.
Moim stałym partnerem był Mały, ale to już zu-
pełnie inna historia.

Niestety z wielu przyczyn nie uczestniczy-
łem w żadnym wyjeździe Marka w góry Azji.
Oczywiście po każdym powrocie do Polski uma-
wialiśmy się na dłuuugie spotkanie, na którym
Marek dosyć szczegółowo omawiał przebieg
wyjazdu.

Teraz, po kilkudziesięciu latach uprawiania
turystyki i łatwego alpinizmu, mogę z pełnym
przekonaniem powiedzieć, że to Belfegorowi w
dużej mierze zawdzięczam poszerzenie i rozwój
mojego spectrum górskiego. Gdyby nie Marek,
pewnie bym został przewodnikiem – turystą, nie
poznałbym pewnie żadnej prawdziwej jaskini,
nie wspinałbym się zimą na Staroleśną, nie prze-
szedł wielu pięknych skalnych dróg w Tatrach.
Za to Mu bardzo dziękuję i zawsze będę Marka
miał w dobrej pamięci.

Jan Kowalik

Fot. Michał „Świstak” Zygmański
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NASZA S£OWENIA, sLOVEnia, SLOWenia
Część 1

Tego(zeszło)roczny wyjazd do Słowenii był trzecią wizytą w tym malutkim i bardzo różnorod-
nym kraju. Ten dwumilionowy kraj rozciąga się od morza po Triglav o wysokości 2864 metrów nad
jego poziomem. Niby podobnie jak Polska, ale skrajnie różna jest odległość, na której tę wysokość się
zdobywa. W Polsce jest to 570 kilometrów, w Słowenii 70. Wybrzeże oddzielone jest niezbyt szero-
kim pasem niższych wzniesień
Krasu od leżących na północ od
niego Alp Julijskich – najwyższe-
go pasma Słowenii. Na zachód od
morza wznoszą się Góry Dynar-
skie, w tej części osiągające naj-
wyższą kulminację Snežnika
(1796 m). Drugim pod względem
wysokości pasmem górskim Sło-
wenii są Alpy Kamnicko-Savinj-
skie, na północy płynnie przecho-
dzące w ciągnące się jednocześnie
na wschód i zachód od nich,
wzdłuż granicy z Austrią, Kara-
vanki, oddzielone głęboką doliną
Savy od Alp Julijskich i doliną
Myslinji od beskidzkiego w cha-
rakterze pasma Pohorji i pasma
Kozjaka. Na południe od Alp Kamnicko-Savinjskich i Pohorji, a na północny wschód od Gór Dynar-
skich, wznoszą się wzgórza Posavskego Hribovja z najwyższym Kumem o wysokości naszej Bara-
niej Góry. W samym środku, między opisanymi pasmami, znajduje się stolica tego małego, górzyste-
go kraju – Ljubljana. Hen, daleko (jeśli w Słowenii może być dokądś daleko) na wschodzie znajduje
się Maribor – drugie, co do wielkości miasto Słowenii, położone już na skraju Kotliny Panońskiej.

Pierwszy nasz wyjazd w 2018 roku, Słowenią miał się tylko rozpocząć, a zakończyć się w Czar-
nogórze. Ostatecznie zakończył się w Istrii, ucieczką w chorwackie pasmo Risnjaka i powrotem w
chłodniejsze góry Słowenii, ze względu na upały i brak klimatyzacji w Czesiu. Podczas tego wyjazdu
zwiedziliśmy Maribor i urokliwy Ptuj oraz zobaczyliśmy winiarski region wokół miasta Ljutomer.
Wtedy też odkryliśmy kemping w Kamniku, do którego wielokrotnie jeszcze wracaliśmy. Odwiedzi-
liśmy miejsca topowe – Dolinę Logarską (zdobywając nasz pierwszy alpejski szczyt – Strelovec i
schodząc z niego bezszlakowo, (momentami chaszczując), Veliką Planinę, jeziora Bled i Bohinjsko,
wąwozy Vintgar, Tolmin, Rakowy Škocjan, jaskinie Škocjanske oraz Ljubljanę. Podczas tego wyja-
zdu przejechaliśmy Czesiem najwyższą przejezdną przełęcz Alp Julijskich – Vršič, zaznaliśmy trek-
kingu wokół szczytu Zadnjiški Ozebnik, zdobyliśmy szczyty Gór Dynarskich – słoweński Snežnik i
chorwackie Vojak, Risnjak oraz Snježnik. Najdalej na południe, męcząc się w upale, dotarliśmy na
sam południowy skraj Istrii (odwiedzając Pulę, Rovinji i Hum), i męcząc się w tłumie, do Jezior
Plitvickich.

Drugi wyjazd odbył się w 2019 roku. Zaczął się od krótkiej wizyty w południowej części Moraw
– odwiedziliśmy okolice Lednic i Valtic oraz zdobyliśmy najwyższy szczyt w okolicy – Děvín. Obspa-
cerowaliśmy również Mikulov. Wakacje w Słowenii były nakierowane na zgłębienie gór – głównie
Alp Kamnicko-Savinjskich, wzniesień nad Škofjią Loką (parking za 20 euro, płatne na posterunku
policji). Zwiedziliśmy kolejne słoweńskie miasta – Škofji Lokę i Kranj. Ponownie umiłowaliśmy so-
bie kemping w Kamniku – niedrogi, przestronny i z fajnym zapleczem. Słowenia w tym przypadku
była dla nas nie tylko celem, ale również drogą. Drogą do Chorwacji, jak na Polaków przystało. My
jednak na cel wybraliśmy Velebit – pasmo gór Dynarskich stromo schodzące do brzegu Adriatyku.
Nad samym morzem spędziliśmy pół dnia. W pozostałe dni patrzyliśmy na nie z odległości kilku
kilometrów w poziomie i nawet z ponad 1500 metrów w pionie. Wracając do domu, jeszcze raz
zwiedziliśmy kawałek Istrii, zdobyliśmy jeden z najładniejszych szczytów północnej Chorwacji –
Obruč i odwiedziliśmy jedno z najbardziej turkusowych jeziorek północnej Słowenii – Zelenci.

W 2020 roku mieliśmy już pomysł na kolejną wizytę w Słowenii, ale tydzień przed wyjazdem
zamknięto granice, a my plany zmieniliśmy. Za to w 2021 roku…

W 2021 roku wjechaliśmy do Słowenii 11 sierpnia około godziny 7 rano, po całonocnej podróży
przez Słowację i Austrię. Granicę przekroczyliśmy w okolicy Dravogradu, jadąc drogą o numerze
B80 po austriackiej stronie granicy i numerze 1 już w Słowenii. Pierwsza wycieczka miała charakter
rozgrzewkowy, ale świetnie charakteryzowała przyjętą przez nas taktykę. Polegała ona na podejmo-
waniu jednodniowych wypadów na lekko, przy równoczesnym wyjeżdżaniu jak najwyżej się (legal-
nie) tylko da, aby mieć więcej sił i czasu na podziwianie widoków zamiast żmudnie podchodzić 700
metrów przez las. To i tak nie pozbawiło nas konieczności pokonywania dużych przewyższeń, ale
przecież pojechaliśmy w góry i to góry momentami wysokie. Realizację obranej strategii umożliwił
pożyczony od taty samochód, nazwany Erykiem (samochody muszą mieć imiona, żeby było do kogo
wracać), którym dało się przejechać wiele dróg, na których Czesio (którego z bólem serca zostawili-
śmy w Polsce) miałby problem.

Nasz pierwszy górski cel znajdował się na granicy austriacko-słoweńskiej, miał 1522 metry i
nazywał się, w zależności od punktu siedzenia: Košenjak lub Hühnerkogel, należący do pasma Ko-
zjaka. Wyruszyliśmy spod kościoła św. Jana Chrzciciela, znajdującego się na 1000 m n.p.m. Podej-
ścia, jak na rozgrzewkowy dzień przystało, było tylko 650 m. Po drodze minęliśmy planinski dom
Košenjak. Szczyt nie oferuje wybitnych walorów widokowych, są za to mniej lub bardziej piersiaste

rzeźby i słupek graniczny z wyrytą datą traktatu
z Saint-Germain, podczas którego zdecydowano
o zaistnieniu granicy w tym miejscu. Odsłaniają-
ce się panoramy ukazały fragmenty Karavan-
ków – Pecę oraz Raduhę oraz Ojstricę i Planjavę
– najwyższe partie Alp Kamnicko-Savinjskich.
Schodząc do Eryka, napotkaliśmy przy chatce
myśliwskiej jeszcze jedną rzeźbę, która wyszła
spod tego samego dłuta co piersiasta rzeźba na
szczycie, ale przedstawiała atrybut męski, i to
znajdujący się zdecydowanie niżej niż pierś (au-
tor dysponuje dokumentacją fotograficzną, ze
względu na obyczajność niepublikowaną szero-
ko, ale dostępną na życzenie). Będąc już blisko,
ale jeszcze nie widząc kościoła, zobaczyliśmy
wielką kupę nawozu, cudownie obrośniętą roz-
łożystymi dyniami. Napotkaliśmy tam również
hodowlę danieli. Po zejściu do Eryka i przebra-
niu się, pojechaliśmy przez Slovenji Gradec do
Velenje – miasta, w którym zaplanowaliśmy
nocleg na kempingu przy jeziorze. Kemping
okazał się zamknięty, ale po krótkim przeszuka-
niu zasobów sieci wybraliśmy, co prawda droż-
szy, ale bardzo przyjemny kemping w miastecz-
ku Mozirje. Tam założyliśmy bazę na kilka naj-
bliższych dni.

Drugiego dnia przenieśliśmy się w Karavan-
ki, które wymagały od nas tylko 13 kilometrów
dreptania, ale okraszonych 1100 metrami prze-
wyższenia. Celem był najdalej na wschód wysu-
nięty szczyt tej grupy górskiej – Uršlja Gora o
wysokości 1699 m. Droga z parkingu przy jezio-
rze Ivarčko wiodła głównie lasem aż do samego
szczytu, który na szczęście był bezleśny (stąd
druga nazwa szczytu „Plešivec”, w dosłownym
tłumaczeniu „Łysy”) i oferował ciekawą panora-
mę Alp Kamnicko-Savinjskich, Karavanków i
Pohorji. Stamtąd dostrzec mogliśmy cele na ko-
lejne dni słoweńskiej przygody – alpejskie Radu-
hę oraz Komen, karavankovą Pecę i pohorjański
Črni Vrh. Na szczycie Uršljej Gory znajduje się
schronisko, wieża przekaźnikowa i kościół pw.
św. Urszuli. Ciekawostką jest, że kościół ten jest
najwyżej położoną świątynią Słowenii, niestety
jest też najwyżej położoną zamkniętą świątynią
Słowenii. Tuż pod wierzchołkiem, zmachani i
spoceni, dotarliśmy do drogi, którą jechał samo-
chód dostarczający piwo do schroniska. Tu po
raz pierwszy stwierdziliśmy, że jesteśmy stra-
sznymi frajerami, zostawiając własny ponad
1000 metrów niżej, skoro można wjechać.
Stwierdzaliśmy to podczas tego wyjazdu jeszcze
wielokrotnie, po dłuższych podejściach napoty-
kając tam samochody jadące lub zaparkowane.
Zejście do punktu startu okazało się dość stro-
me, całkowicie zalesione i upstrzone sporymi
mrowiskami.

Trzeciego dnia postanowiliśmy pozostać w
Karavankach i zdobyć pierwszy ponad dwuty-
sięczny szczyt – Pecę, o drugiej bardziej słoweń-
sko i słowiańsko brzmiącej  nazwie Kordeževa
Glava. W tym celu wjechaliśmy na jeden z naj-
wyżej położonych parkingów podczas tych wa-
kacji, znajdujący się na 1370 m n.p.m. Droga
była gruntowa, w średnim stanie technicznym,
ale niesprawiająca problemów dla Eryka. W
trakcie kilkukilometrowej jazdy myślałem sobie,
że Czesiem miałbym problem przejechać, po
czym na parkingu zobaczyliśmy opla corsę dru-
giej generacji i stwierdziłem, że skoro oni wje-
chali tutaj, to my wjedziemy wszędzie. Na par-
kingu, poszedłem za potrzebą za winkiel, a Kin-



ga została zaczepiona przez parę
Słoweńców, którzy z troską zapy-
tali, czy się nie zgubiliśmy, po-
prawnie zakładając, że Polacy za-
zwyczaj przejeżdżają przez ich
kraj tranzytem do Chorwacji i że w
takim miejscu mogą znaleźć się
wyłącznie przez przypadek. To, że
wiemy,  gdzie jesteśmy, i idziemy
w góry, zaskoczyło ich bardzo, ale
chyba też sprawiło trochę radości.
Niedaleko, trochę ponad parkin-
giem, między drzewami zobaczyli-
śmy nasze wczorajsze osiągnięcie
– Uršlją Gorę i nasz przyszły cel –
Črni Vrh. Pod Malą Pecą jest
schronisko Dom na Peci, przy którym ujrzeliśmy pierwszą z jam, w której schronienie znalazł król
Matjaž, legendarny król Słowenii, Węgier, Chorwacji i kilku innych narodów. Druga z jam, sporo
dłuższa, znajduje się w odległości około kilometra od schroniska, jest zelektryfikowana i posiada
figurę Króla, wykonaną z brązu. Legenda opowiada o Królu Matjažu, uciekającym ze swoimi naj-
wierniejszymi przybocznymi przed Turkami, aby schronić się na stokach Pecy. Ta, widząc wielkie
zagrożenie ze strony nieprzyjaciela, otworzyła swe wnętrze i skryła króla. Podobno władca śpi pod
górą do dziś, tak jak legendarni rycerze śpią pod Giewontem, i podobnie, jak oni, czeka na moment,
kiedy kraj będzie trzeba ratować przed wielkim niebezpieczeństwem. Kiedy to nastąpi? Cóż, legendy
mają swoje prawa i nie nam oceniać, czy to już. Spod szczytu, ale oczywiście, również z niego, widok
rozciągał się na pobliskie pasma. Piękną panoramą odsłoniły się najwyższe partie Alp Kamnicko-
Savinjskich – Velika Zelenica, Ojstrica, Planjava, Brana, Skuta i w końcu najwyższy –  Grintovec,
zamknięte klamrą Raduhy i Olševy. W drugą stronę otwierał się widok na Uršlją Gorę, Črni Vrh i
Roglę. Na Pecy zostawiliśmy kołową naklejkę. Zejście zrealizowaliśmy tą samą drogą, a będąc już
przy parkingu, usłyszeliśmy jadący pojazd. Okazał się nim traktor wiozący do schroniska deski i dwie
lodówki na jedno z najpopularniejszych piw Słowenii – Laško.

Dzień czwarty miał stanowić trochę odpoczynku od nadmiaru podejść. Wjechaliśmy na parking
na przełęczy o wysokości 1370 m n.p.m., znajdującej się między Črnim Vrhem i Veliką Kopą. Na-
szym celem był najwyższy szczyt pasma Pohorji – Črni Vrh. Jego wysokość wynosząca 1543 m
n.p.m. i charakter zbliżony do beskidzkiego, nie stanowiły wielkiego wyzwania. Przenikające się po-
lany i połacie lasu, przywodziły na myśl znajome tereny Bieszczad czy Gorców. Kulminację osiągnę-
liśmy błyskawicznie i po szybkiej panoramce zaczęliśmy iść w stronę Malego Črnego Vrhu i Jezer-
skiego Vrhu – szczytów tylko kilka metrów niższych, oddzielonych niezbyt głęboką przełęczą od
Črnego Vrhu. Pod Jezerskim Vrhem znajduje się jezioro Ribniško – niewielki zbiornik wodny, oto-
czony torfowiskami i zaroślami kosodrzewiny. Jeziorko, do którego prowadzą drewniane pomosty,
jest płytkie, lecz o czarnej od kwasów humusowych wodzie, co sprawia wrażenie większej głęboko-
ści. Na jego powierzchni pływają kępki lilii wodnych. Według legendy, w jeziorku mieszka Jezernik
– wodnik, który stulecia temu przegnany został ze swojego jeziorka na szczycie Uršljej Gory, gdzie
wybudowano kościół i zaczęto bić w dzwony. Tego typu otoczenie nie było miłe dawnym stworze-
niom i bóstwom, które musiały szukać innych, bardziej oddalonych od ludzi miejsc. Kilkadziesiąt
metrów nad jeziorkiem znaleźliśmy przyjemne miejsce na łące. Tam rozłożyliśmy koc i oddaliśmy się
błogiemu popołudniowemu odpoczynkowi.

Gór nam było ciągle mało, pogoda dopisywała, a charakter lesisto-łąkowy tak nam się spodobał,
że kolejnymi celami były Smrekovec i Komen – góry nieznacznie wyższe od tych z poprzedniego
dnia i o podobnym charakterze, ale znajdujące się już w Alpach Kamnicko-Savinjskich, bezpośrednio
połączone grzbietem z najdalej na wschód wysuniętym ponaddwutysięcznym szczytem tej grupy
górskiej – Raduhą. Eryka zostawiliśmy pod schroniskiem, w pobliżu półlegalnego pola namiotowe-
go, zarządzanego przez całkowicie nietrzeźwego, mimo porannej godziny, właściciela ziemskiego.
Pierwsze podejście doprowadziło nas na szczyt Smrekovca. Już tu widoki były ładne, choć szczegól-
nie w kierunku wschodnim, jeszcze nieco przymglone porankiem. Idąc zalesionym grzbietem ku
szczytowi Krnes, co jakiś czas otwierały się fragmentaryczne widoki na północ i południe. Spomiędzy
drzew majaczyły znajome z poprzednich dni: Peca, Uršlja Gora i znany jedynie z widzenia Boskovec.
Szczyt Krnesa widoków nie oferuje, zapewnił nam jednak około godzinny wypoczynek w formie
zbierania jagód i wypełnianiem nimi dwóch 800-mililitrowych pudełek (i brzuchów). Desery z jago-
dami jedliśmy przez następne trzy dni. Bez przygód dotarliśmy na Komen i po zachwycie nad nieda-
leką już Raduhą zeszliśmy pod pobliską kapliczkę w celu konsumpcji drugiego śniadania. Wróciliśmy
znowu po swoich śladach, nie wchodząc już powtórnie na Krnes i Smrekovec, a trawersując je od
południa. Tego popołudnia przenieśliśmy się na kemping w Luče.

Raduhę widzieliśmy wcześniej od strony zachodniej z Doliny Logarskiej podczas naszej pierw-
szej wizyty w Słowenii. Wydała nam się wtedy bardzo stroma, groźna i niedostępna. Po rozmowach
z lokalnym przewodnikiem górskim, którego spotkaliśmy na kempingu w Mozirju, analizie możliwo-
ści Eryka i obejrzeniu jej od strony wschodniej, stwierdziliśmy, że warto spróbować zdobyć i ją.
Podejście jest lesiste i nużące, ale widoki z wierzchołka wynagradzają trud, i monotonię. Przede
wszystkim szczyt oferuje piękną panoramę Alp Kamnicko-Savinjskich ze zwornikiem Ojstricy, która
dwoma ramionami Krofički i Strelovca oraz Velikiej Zelenici, Delskovca i Križevnika, obejmuje głę-
boką doliną Robanov Kot. Za Ojstricą główny grzbiet Alp przechodzi przez Planjavę, Branę, Skutę aż
do Grintovca. Szczyt Raduhy zamieszkiwany jest przez duże, czarne ptaki o żółtych dziobach. Sądzi-

TO BY£O
4 22.02 w sali Teatralnej w Mrowisku odbyło
się przełożone ze stycznia slajdowisko o samot-
nym przejściu Łuku Karpat przez Michała Ku-
lanka (blacha 401).
4 26–27.02 po dwóch latach przerwy odbyło
się Blachowanie kursu 2019/2021. Miejscem
Blachowania było Schronisko Dobrych Myśli w
Jamnej.
4 8.03 rozpoczął się Kurs Przewodnicki SKPG
Harnasie.
? 19.02 zmarł Marek „Belfegor” Zygmański.
Pogrzeb Marka odbył się w środę 2.03 na cmen-
tarzu św. Jadwigi w Chorzowie.
? pod koniec marca zmarł Andrzej Jeżewski
(blacha nr 7), pierwszy prezes SKPG Harnasie.
Pogrzeb odbył się 23.03.2022 r. w Sosnowcu.
4 26–27.03 w chatce w Lachowicach odbyły
się wyjazdowe Paskudne Śpiewanki.
4 29.03 w ramach zebrania odbył się spacer po
Katowicach prowadzony przez autorów „Space-
rownika po Katowicach” Basię Zygmańską i
Piotra Fuglewicza.

TO BEDZIE,
c 08.04 o 18:00 w „Mrowisku” odbędzie się
koncert charytatywny na rzecz Andrzeja „Szcze-
pana” Starosolskiego (blacha 252) i jego córki
Ani. W trakcie koncertu odbędzie się kiermasz, a
w przerwach między wykonawcami – licytacje.
Dochód z całości działań zostanie przekazany
Stowarzyszeniu Cała Naprzód, którego Ania i
Szczepan są podopiecznymi. Wstęp nie jest bile-
towany – zbieramy datki do skarbonki .
W koncercie wystąpią artyści z kręgów „Krainy
Łagodności”: Przemek Bielawa, zespół „Między
Strunami”, zespół „Sąsiedzi”.
c 22.04 (piątek) o godz. 18:00 w sali konferen-
cyjnej Mrowiska odbędzie się Walne Zebranie
SKPG „Harnasie”.

liśmy, że to kruki, ale Wikipedia poinformowała
nas, że to wieszczki, faktycznie z krukami dzie-
lące rodzinę. Wikipedia podaje również, że ptaki
te nie są zagrożone, co staje się oczywiste, kiedy
zobaczy się, jakie ilości jedzenia wydzierają tury-
stom. Tak, wydzierają, ponieważ ludzie nie za-
wsze chcą się jedzeniem podzielić, ale często w
obliczu przewagi liczebnej muszą ulec, polec lub
uciec. My zjedliśmy szybko i pod naporem zbli-
żających się drapieżników wybraliśmy opcję
trzecią. Podczas ucieczki spotkaliśmy jeszcze
jednego mieszkańca gór – niedźwiedzia brunat-
nego, chowającego głowę za kamieniem. Nie-
dźwiedź podniósłszy głowę, okazał się owcą.
Dla usprawiedliwienia dodać należy, że owcą
brunatną (co nie zdarza się często) i samotną (co
zdarza się jeszcze rzadziej). Przy zejściu jeszcze
raz otworzyło się leśne okno z modrzewiowymi
ramami, ukazując nasz pierwszy alpejski szczyt
sprzed trzech lat – Strelovec. Z okolic schroni-
ska rzuciliśmy jeszcze łakomym okiem na spi-
czasty i ostry Rogatec – szczyt sąsiadujący, ze
zdobytą dwa lata wcześniej łagodną i trawiastą
Lepenatką. Wieczorem przenieśliśmy się na
nasz ulubiony kemping w Kamniku.

c.d.n.
Kinga Konieczny-Pizoń i Jasiek Pizoń

Alpy Kamnicko-Savinjskie
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