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NASZA S£OWENIA, sLOVEnia, SLOWenia
Część 3.1

Postanowiliśmy pojechać na południe, a przed deszczem schronić się w jaskini. Kilka lat temu
zwiedziliśmy jaskinie Škocjanske, po których chodzi się w towarzystwie przewodnika i 300 osób.
Jaskinia Postojna przyjmuje jeszcze większe liczby turystów. My szukaliśmy czegoś mniej turystycz-
nego. Wybór padł na jaskinię Križną. Dzień, mimo średnich zapowiedzi, okazał się całkiem przyjem-
ny, a im bardziej jechaliśmy na południe, tym robił się słoneczniejszy. Przyjechaliśmy przed wejście
do jaskini i okazało się, że zwiedzać będziemy w małej sześcioosobowej grupie, wliczając w to prze-
wodnika, co było bardzo miłą perspektywą. Towarzyszyła nam trójka Francuzów – ojciec z dwiema
córkami. Byli bardzo sympatyczni, a ojciec tej gromadki, co chwila przekazywał nam informacje od
przewodnika, których ze względu na specyfikę miejsca moglibyśmy nie usłyszeć. Było to nasze dru-
gie zetknięcie z Francuzami w Słowenii. Jaskinia nie zawiera szczególnej szaty naciekowej, trochę
stalaktytów i stalagmitów, ale nic wybitnego. Posiada za to stropy upstrzone koloniami bakterii, za-
trzymujące na swojej powierzchni krople wody, które oświetlone pod odpowiednim kątem błyszczą
srebrem lub złotem, zależnie od gatunku bakterii. Jaskinia jest też bogata w pamiątki po występują-
cych tu kiedyś niedźwiedziach jaskiniowych. Pierwsze ślady zwierząt odkryte zostały w połowie XIX
w. Od tamtego czasu znaleziono wiele tysięcy kości, ale wiele z nich wciąż znajduje się pod warstwa-
mi nacieków. Ze względu na ciemności panujące w jaskini niedźwiedzie nie mogły poruszać się w
niej, polegając na wzroku. Wspomagały się więc węchem i szły przez tysiące, a nawet dziesiątki
tysięcy lat tymi samymi ścieżkami, ocierając się o te same fragmenty skał, zostawiając na nich zapach
i polerując je do gładkości. Te gładkie fragmenty możemy teraz podziwiać, choć niektóre, ze względu
na zmieniające się w ciągu tych lat poziomy wody i nanoszone osady, znajdują się wysoko nad głowa-
mi. W jaskini można zobaczyć też jedną z największych czaszek, jakie zostały tam znalezione i plan-
szę z porównaniem wielkości czaszek innych niedźwiedzi. Ta od niedźwiedzia brunatnego wygląda
przy jaskiniowej wyjątkowo mizernie. Zwiedzanie jaskini trwało około dwóch godzin, mieliśmy więc
dużo dnia jeszcze przed sobą. Kolejnym punktem było miasteczko Lož i znajdujące się nad nim ruiny
zamku. Zostawiliśmy Eryka za punktem informacji turystycznej, w której dostaliśmy zadanie spraw-
dzenia stanu szlaku – czy nie jest zbyt zarośnięty i czy da się przejść. Zapaliła nam się czerwona
lampka, że chyba nie jest on nadmiernie używany. Jednocześnie odezwał się duch przygody, mówią-
cy: „My nie damy rady?”. Poszliśmy więc najpierw drogą, potem dróżką, następnie ścieżką, ścieżyną,
ścieżynką, zaroślem i chaszczem, aby dotrzeć do dwóch starych ścian. Trudno się dziwić, że tłumów
nie ma. Zysk ze spaceru jednak był – znalazłem austrowęgierską monetę dwuhalerzową z 1899 roku.
Będąc w okolicy, chcieliśmy też zobaczyć zamek Snežnik, znajdujący się kilka kilometrów na połu-
dnie. Obeszliśmy go dookoła, podziwiając bardzo dobry stan obiektu i otoczenia. Przespacerowali-
śmy się po parku i dookoła fosy, żeby obejrzeć go ze wszystkich stron. Atrakcją, poza samym za-
mkiem, był czarny pies szczekający na ryby pływające w fosie. Ponieważ plany na kolejny dzień
obejmowały wizytę w Trieście, to z powrotem skierowaliśmy się na północ. Nocleg zaplanowaliśmy
na kempingu w wiosce Škoflje. Miejsce było nam już znane, niekoniecznie nadmiernie ulubione, ale
przynajmniej niedrogie i dogodnie położone.

Po drodze postanowiliśmy odwiedzić jeszcze raz wąwóz Rakov Škocjan. Jest to jedno z naszych
ulubionych miejsc w Słowenii. Nie jest skomercjalizowane, jak niektóre tego typu atrakcje. Ma wy-
znaczone ścieżki, ale bez kierunku zwiedzania i można chodzić według własnego uznania. System
obejmuje wąwóz rzeki Rak i wiele mostów skalnych, okien, jaskiń, grot i innych pięknych form
krasowych. Można zagłębić się na kilka godzin, odkrywać kilku-, kilkunasto-, kilkudziesięcio- i kilku-
setmetrowe jamy i korytarze odchodzące od wąwozu. W tym roku odkryliśmy nowy dla nas korytarz,
w którym znaleźliśmy, podobnie jak w poprzednio odwiedzonej jaskini, błyszczące bakterie. Wąwóz
jest na pewno miejscem, które odwiedzimy, będąc w okolicy następnym razem. Z nim wiąże się też
historia o Francuzie, którego trzy lata wcześniej spotkaliśmy zbiegającego ze stromej ściany wąwozu.
Zasapany zapytał cywilizowaną angielszczyzną, czy mówimy po angielsku. Usłyszawszy odpowiedź
twierdzącą, od razu przeszedł na niezrozumiały dla nas język Moliera. Daliśmy mu znalezioną kilka
minut wcześniej na ziemi mapę, pobełkotał coś i pobiegł dalej. Wspominając Francuza, pojechaliśmy
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Praktyczny kursu 2020/22 cz. 1
W weekend 20–22.05 odbył się I termin eg-

zaminu praktycznego kursu 2020/22. Do egza-
minu podeszło 5 kursantów: Martyna Pietra-
szek, Krzysztof Wosik, Krzysztof Kulik, Daniel
Stanowski i Mateusz Sylwa. W składzie Komisji
Egzaminacyjnej znaleźli się: Zbigniew Drapała
– przewodniczący, Marek Turlej, Staszek
Wierzchowski oraz Paweł „Kleryk” Pękacz. Eg-
zamin zakończył się wynikiem 4:1 dla kursan-
tów. Pozytywny wynik otrzymała pierwsza
czwórka z wymienionych kursantów. Mate-
uszowi zaproponowano kolejną próbę w drugim
terminie, za dwa tygodnie.

Egzamin rozpoczął się w piątek o 18:00 w
Katowicach na placu OMP. Pierwszym celem
były bielskie Trzy Lipki. Następnie udaliśmy się
do centrum miasta w celu zwiedzenia Bielska-
Białej w podgrupach. Już po zmroku dotarliśmy
do PTSM w Żywcu na nocleg. Sobota przywita-
ła nas umiarkowanymi opadami (przez nie-
których zwanymi ścianą deszczu), jednak pro-
gnozy były optymistyczne. Na pierwszy tego
dnia przystanek – Średni Grojec – podchodzili-
śmy już w słońcu. Po zejściu przeszliśmy do eta-
pu ciągłego pilotażu na trasie Żywiec – Strysza-
wa – Jordanów – Mszana Dolna – Szczawa.
Tam, podzieleni na dwie ekipy, z ostatecznym
sukcesem zaatakowaliśmy Wielki Wierch i wi-
dokowy przysiółek Polanki. Po zejściu do samo-
chodów udaliśmy się na nocleg do agroturystyki
w Zalesiu. W niedzielę rano zajechaliśmy na Pa-
proć, a następnie udaliśmy się do Mszany Dol-
nej, gdzie egzamin dobiegł końca.

Praktyczny kursu 2020/22 cz. 2
4.06.2022 odbył się II termin egzaminu

praktycznego kursu 2020/22. Do egzaminu
podszedł Mateusz Sylwa. Komisja w składzie:
Zbyszek Drapała, Marysia Orzechowska-Mać-
kowiak i Jasiek Pizoń została pokonana.

Egzamin rozpoczął się w sobotę o 8:00 w
Katowicach na placu OMP. W towarzystwie opa-
dów deszczu o rożnych natężeniach w różnych
godzinach. Przejechaliśmy trasę: Katowice –
Pcim – Sucha Beskidzka – Węgierska Górka –

Istebna – Wisła. Tam, zatrzymawszy się w doli-
nie Dziechcinki, nie bez trudu fizycznego, ale
już bez deszczu, zdobyliśmy bezszlakowo Cie-
ślar. Egzamin zakończył się w centrum Wisły.

Zbyszek Drapała
Egzamin Państwowy

11.06.2022 odbył się egzamin państwowy na
Przewodnika Beskidzkiego kl. III. Do egzaminu
praktycznego podeszło 9 osób, w tym troje Har-
nasi: Asia Kureczko-Skowronek, Krzysiek
Skowronek i Darek Wisełka. Egzamin zakoń-
czył się wynikiem 6:3 dla zdających. Wszyscy
Harnasie zdali. Harnasie reprezentowani byli
również w Komisji Egzaminacyjnej przez Sta-
szka Wierzchowskiego i Mirka Barańskiego.
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na kemping. Następnego dnia
trzeba było wstać wcześnie rano.

Dzień zaczął się bardzo wcze-
śnie. Obudziliśmy się chwilę przed
wschodem słońca. Chcieliśmy jak
najszybciej się zebrać, zjeść śnia-
danie i zdążyć na pociąg. Plan za-
kładał dojechanie do Triestu ko-
munikacją publiczną, co pozwala-
ło uniknąć wjeżdżania do dużego
miasta samochodem i szukania
miejsca do parkowania. Najbliższa
stacja kolejowa była w Divačy i
tam dojechaliśmy samochodem.
Po krótkim poszukiwaniu kasy bi-
letowej, której nie było, udaliśmy
się na peron. Była to już końcówka sierpnia, więc nikogo nie powinno dziwić, że mieliśmy na sobie
czapki. Rękawiczek nie pamiętam, ale niewykluczone, że też były założone. Pociąg przyjechał, wsie-
dliśmy i świadomi zwyczajów zajęliśmy miejsca i poczekaliśmy na konduktora w celu zakupu bile-
tów. Chcieliśmy kupić bilet do Triestu, ale byłoby to zbyt proste. W tym momencie mogliśmy kupić
bilet do Sežany – ostatniej stacji w Słowenii i drugi bilet z Sežany do Opiciny – pierwszej włoskiej
stacji. Do biletów dołączona była gratis informacja, że bilet z Opiciny do Triestu kupimy już za gra-
nicą, po objęciu pociągu przez włoską załogę. Nauczeni doświadczeniem, siedzieliśmy i czekaliśmy
na konduktora, a po kilkunastu minutach wyszliśmy z pociągu nie niepokojeni przez nikogo. Po
wyjściu z budynku dworca skierowaliśmy się w stronę Canal Grande w celu przywitania się z Jame-
sem Joycem stojącym na moście. Tu zaczęliśmy się cieszyć zapachem morza, za którym już zaczęli-
śmy tęsknić. Dalsze kroki skierowaliśmy na Piazza Unita d'Italia, w międzyczasie znajdując plastiko-
wego białego królika o wymiarach sporej krowy, wiszących głowami w dół z balkonów siedem czer-
wonych żab i stado fuksjowych, psopodobnych stworzeń. Będąc na molo, unikając nalotów mew,
oglądaliśmy wielki statek wycieczkowy MSC Splendida. W dalszej kolejności udaliśmy się przez
Schody Gigantów na wzgórze zamkowe i pod katedrę San Giusto oraz do ruin rzymskiego amfiteatru
wyposażonego w artystyczne instalacje. Odwiedziliśmy sklep Eataly, znajdujący się na wybrzeżu i
stanowiący raj dla smakoszy. Jest tam wszystko co włoskie, choć raczej w wersji komercyjnej. Udało
się jednak kupić kilka smakowitych pamiątek, które pomagają przetrwać zimowe wieczory. Wizyta w
tym miejscu przyspieszyła moment, w którym konieczne było zjedzenie obiadu. Wcześniejsze bada-
nie możliwości wskazało nam malutką pizzerię w bocznej uliczce bocznej uliczki. Był to lokal zdecy-
dowanie nieturystyczny, z nastawieniem na lokalnych klientów i wystrojem przypominał pizzerię w
Rajczy. Aktualnie beskidzka restauracja jest krótko po remoncie i ma ładniejszy wystrój. Pizza była
jednak bardzo dobra i posileni mogliśmy zwiedzać dalej.

Zależało nam na odwiedzeniu zamku Miramare. Ponieważ znajduje się on kilka kilometrów na
północ od Triestu, to trzeba było się tam jakoś dostać. Połączenia kolejowe zamieniono na komunika-
cję zastępczą, więc pojechaliśmy w ten właśnie sposób. Prawie przejechaliśmy, nie zatrzymując się w
pobliżu zamku, ale Kinga przytomnie zapytała kierowcy, czy daleko jeszcze? Szybkie hamowanie,
otwarcie drzwi i krótkie przejście wzdłuż drogi, kawałek tunelem, schodami w dół i już byliśmy nad
morzem. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, a niestety kupiliśmy bilety powrotne, co okazało się niezbyt
mądre. Dość sprawnie i szybko obeszliśmy tereny wokół zamku, nacieszyliśmy oczy majestatyczną
sylwetką i widokami, które zdecydowanie poprawiły się od rana. Dobrze jest jednak zarezerwować
sobie więcej czasu na to miejsce. My musieliśmy zacząć wracać. Przeszliśmy park wokół zamku
jeszcze raz, tym razem w górę, doszliśmy na przystanek i czekaliśmy na autobus, który radośnie
przejechał obok nas, nawet się nie zatrzymując. Ponieważ nie wiedzieliśmy, na którym przystanku
powinniśmy właściwie czekać – wyrzuceni z autobusu zostaliśmy w miejscu dość dowolnym i w
akompaniamencie klaksonów – to chyba czekaliśmy na złym. Kolejny autobus się zatrzymał, wsiedli-
śmy i z biletami zupełnie innego przewoźnika w garści pojechaliśmy do Triestu. Na szczęście nikt nas
nie chciał kontrolować. Myślimy jednak, że bariera językowa, bo przecież na ten czas na pewno nie
umielibyśmy żadnego języka poza polskim, pozwoliłaby na wyłganie się z posiadania złych biletów.
Mając chwilę czasu do pociągu powrotnego, zajrzeliśmy jeszcze do jednej z triesteńskich świątyń –
Cerkwi San Spiridione, należącej do Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Wrażenie robią tu zdobie-
nia, w tym mozaiki w kolorach złota i błękitu. Ikonostas ma dość prostą formę, jest jednak bardzo
bogato i złoto zdobiony, zdecydowanie inny od tych, które znamy z naszego podwórka. Powrót po-
ciągiem do Divačy i dalej Erykiem na kemping nie obfitował w przygody. Przyjechaliśmy jednak już
po zmroku. To był długi dzień.

Część 4
Znowu stojąc przed wyborem celu, zerknęliśmy na prognozy. Oba kolejne dni miały być przy-

zwoite pogodowo, drugi z nich nieznacznie ładniejszy w miejscu, które chcieliśmy odwiedzić, a zale-
żało nam na jak najlepszej pogodzie. Ten dzień przeznaczyliśmy więc na góry. Nad głowami mieli-
śmy błękitne niebo z pojedynczymi chmurami. Naszym celem była tego dnia Velika Vremščica. Zo-
stawiliśmy samochód na pustym parkingu i udaliśmy się ścieżką: najpierw po płaskim, po chwili w
dół, wśród sosnowego lasu i zdziczałych łąk. Szło nam się trochę nieswojo – pusty parking, absolutny
brak ludzi, informacja o występujących dzikach i ASFie, teren o obcym charakterze powodowały, że
był w nas jakiś niepokój. Na szczęście nasze odczucia nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywisto-
ści. Po paru kilometrach musieliśmy rozpocząć podejście i wspiąć się gwałtownie 300 metrów w
górę. Na grzbiecie doświadczyliśmy uderzeń wiatru, przed którym byliśmy do tej pory chronieni. Złe
myśli trochę się rozwiały, usłyszeliśmy beczenie owiec i rozwinęły się widoki na drugą stronę grzbie-

tu. Odsłonił się masyw Nanosa. Widzieliśmy go
już wcześniej, ale w tym wydaniu robił spore
wrażenie. Został wpisany na listę „do zrobie-
nia”. Od tego miejsca szliśmy grzbietem, trochę
walcząc z wiatrem. Zobaczyliśmy też pierwsze-
go człowieka, który wyraźnie przyszedł tu tak
jak my – w celu turystycznym. Złe myśli rozwia-
ły się jeszcze bardziej, ale tylko na chwilę, bo
usłyszeliśmy szum helikoptera, który towarzy-
szył nam potem przez dłuższy czas, kręcąc się
dookoła. Myśleliśmy, że albo jest to jakaś akcja
ratunkowa, albo kogoś szukają. Znajdowaliśmy
się w pobliżu granic z Włochami i Chorwacją, a
przecież wczoraj nie zapłaciliśmy za co najmniej
dwa bilety. Na wszelki wypadek nie wychodzili-
śmy z cienia drzew. W międzyczasie pojawiło
się więcej osób – stwierdziliśmy, że wmieszamy
się w tłum. Później wydedukowaliśmy, że jest to
prawdopodobnie latająca eLka i ktoś się uczy la-
tać i parkować w terenie górskim. Helikopter był
w końcu czerwony. Ze szczytu Velikiej
Vremščicy rozciągała się panorama na wszyst-
kie strony świata. Zobaczyliśmy więc Snežnik
na wschodzie, Slavnik na południu, Nanos na
północy i morze na zachodzie. Teren powyżej
granicy lasu jest bardzo przyjemny i przypomina
fragmentami północnochorwackie pasma Gór
Dynarskich, które odwiedziliśmy w trakcie po-
przedniego wyjazdu. Na szczycie posililiśmy się
i zaczęliśmy wracać do samochodu. Początek
zejścia stanowiła ta sama ścieżka, która prowa-
dziła nas w górę. Dalej szutrową drogą i kawałek
wąską ścieżką zeszliśmy na parking.

W następnym dniu mieliśmy dotknąć mo-
rza. Spakowaliśmy się więc i ruszyliśmy do mia-
steczka Strunjan, położonego między Piranem i
Izolą, które znajdują się na krótkim odcinku sło-
weńskiego wybrzeża. Strunjan znany jest z pro-
dukcji soli morskiej i obecności parku krajobra-
zowego, obejmującego najwyższe wybrzeże kli-
fowe Adriatyku. Klif – ucięta ściana o znajomej
fliszowej budowie – wznosi się nawet na kilka-
dziesiąt metrów nad poziom morza. Na parkin-
gu rozwinęliśmy jeszcze sznurki wewnątrz Ery-
ka w celu wysuszenia prania. Rozpoczęliśmy
spacer, idąc najpierw dookoła solnisk z wido-
kiem na pirańską campanilę i kościół św. Jerze-
go. Potem, zaopatrzeni w paczkę świeżych fig,
wśród domów, gospodarstw, sadów, gajów
oliwnych i pojedynczych winnic, w górę na
szczyt Ronek. Stamtąd zeszliśmy na górę klifu i
dalej po schodach na dół, na plażę. Plażyczka
jest wąska, miejscami leżąc w poprzek, zajmuje
się prawie całą jej szerokość. Pogoda nie była
najlepsza na wylegiwanie się, ale i tak spędzili-
śmy na plaży jakiś czas, popływaliśmy trochę,
poczytaliśmy książki, poobserwowaliśmy ludzi i
przede wszystkim odpoczęliśmy po kilku inten-
sywnych dniach. Po paru godzinach wspięliśmy
się ponownie na klif i poszliśmy w stronę parkin-
gu. Zwinęliśmy suche już pranie, sznurki i poje-
chaliśmy przez Koper, Divačę, Postojną i Idriję
do Cerkna i znanego nam już kempingu w Za-
križu. Mieliśmy tam jeszcze jeden pomysł na
wycieczkę.

Następnego dnia obudziliśmy się około 7
rano i nie zobaczyliśmy nic poza gęstą mgłą i
mżawką. Zasnęliśmy z powrotem. Wstaliśmy o
9 i nie zanotowaliśmy znaczącej poprawy, choć
mżawka zelżała. Zarejestrowaliśmy za to uczu-
cie głodu. W trakcie jedzenia śniadania niebo

Ojstrica.
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dawało optymistyczne sygnały,
postanowiliśmy więc czym prę-
dzej zwinąć mokry namiot i udać
się przez znajomą przełęcz ze zna-
jomymi robotnikami na inną prze-
łęcz – Bohinjsko Sedlo pod Lajna-
rem. Na jego zboczach znajduje
się ośrodek narciarski z szerokim
stokiem, który posłużył nam za
ścieżkę do góry. Spod szczytu Laj-
nara zobaczyliśmy odwiedzony
niedawno Porezen. Od tej strony
też wygląda ciekawie. Grań Alp
Julijskich, wiodąca przez Črni
Vrh, Vogel, Kal, Veliko Špičje na
Triglav, tonęła w chmurach. Co
jakiś czas wyłaniały się pojedyncze
wierzchołki, ale najwyższy szczyt
pozostawał zakryty. Na północy
pokazywały się fragmentaryczne
widoki na Alpy Kamnicko-Savinj-
skie i Karavanki. Ze względu na
ograniczoną widoczność skupili-
śmy się na tym co blisko. Skiero-
waliśmy się na zachód. Obszar, po
którym się poruszaliśmy, był bar-
dzo ciekawy. Chodziliśmy po tere-
nie krasowym ze wszystkimi jego
przejawami. Trawa i ziołorośla po-
krywały zbocza, szczyty, przełącz-
ki, żleby i leje. Wszystkie te formy
przenikały się i płynnie przechodziły jedna w drugą, trzecią i kolejne. Całość przyprószona była
mniejszymi i większymi fragmentami skał wapiennych. Brakowało tylko jaskiń, a przynajmniej tych
widocznych i naturalnych. Cały masyw jest poprzecinany tunelami umocnień Wału Alpejskiego. Co
klika minut natrafialiśmy więc na kolejne wejścia do wnętrza góry. Większość z tych tuneli zwiedzi-
liśmy. Niewiele z nich było dłuższych niż na kilkanaście metrów. Prawie wszystkie kończyły się
stanowiskami strzelniczymi. Jeden z tuneli przechodził na drugą stronę góry. Między dwoma szczy-
tami Slatnika znajduje się duży szałas pasterski. Ale czy obiekt dwukondygnacyjny, murowany moż-
na nazwać szałasem? Chwilę wcześniej spotkaliśmy trójkę Czechów, w miejscu dokąd z doliny do-
cierała kiedyś kolejka transportująca zapasy. Może nadal działa, bo choć jest solidnie zardzewiała, to
jest wyposażona w liny i wagonik. My, wśród stada owiec, skierowaliśmy się na szczyt Možic, na
którym znajduje się schron bojowy przykryty betonową kopułą, wyposażoną w żelazną wieżyczkę
strzelniczą. Da się do niego wejść, choć nie było to intuicyjne. Po chwili okazało się, że wręcz prze-
ciwnie, bo wejście jest na widoku i minęliśmy je kilka minut wcześniej, sądząc, że już w nie wchodzi-
liśmy. Ten schron posiada dłuższe korytarze, kilka rozwidleń i pomieszczeń. Po zwiedzeniu bunkra
usiedliśmy na jego betonowej kopule, aby zjeść obiad. Nagle zobaczyliśmy na zachodzie zbierające
się ciemne chmury, które szybko zasłoniły widok i nieprzyjemnie mrucząc, zachęcały do szybkiego
odwrotu. Udało nam się zejść z grani i wejść na drogę prowadzącą spod szałasu do wyciągu. Tu
trzeba było włożyć kurtki i pokrowce na plecaki. Zrobiliśmy to pierwszy raz od początku wyjazdu.
Gdy byliśmy na stoku, wspomogłem się jeszcze parasolem, którego wyraźnie zazdrościli wspomniani
wcześniej Czesi. Zeszliśmy do samochodu, przebraliśmy się w suche rzeczy i pojechaliśmy do Ka-
mnika. Chyba lubimy tam wracać, a do wykonania planu na następny dzień ciężko wymyślić lepszą
bazę wypadową.

Pojechaliśmy rano na parking pod Veliką Planiną. W tym roku okazał się płatny, a jeszcze dwa
lata temu nie był. Wtedy parkowaliśmy na parkingu pod Planiną Gojška. W tym roku pojechaliśmy na
parking znajdujący się kilka kilometrów na północ i 200 metrów wyżej. Cel również był inny niż
poprzednio – tego dnia chcieliśmy zdobyć Rzenik – szczyt od południa dostępny łatwo, podobnie jak
Raduha i tak samo jak ona spadający na północ kilkusetmetrową ścianą skalną. Za doliną Kamniškej
Beli znajdują się szczyty głównej grani Alp Kamnicko-Savinjskich. Na ten widok liczyliśmy. Pogoda
była doskonała. Błękitne niebo, urozmaicone nielicznymi chmurami nad naszymi głowami, było
wszystkim, czego oczekiwaliśmy od pogody na górską wycieczkę. Początkowo szliśmy drogą w stro-
nę Planiny Dol, znajdującej się między Rzenikiem a Veliką Planiną. Stamtąd ostrym, lesistym podej-
ściem pokonaliśmy 350 metrów do Planiny Rzenik. Znajduje się tam dawny szałas pasterski, zago-
spodarowany teraz na obiekt letniskowy. Scenerię zdobią rzeźby wykonane z konarów i gałęzi koso-
drzewiny. Instalacje przedstawiają rzeczywiste i mityczne stworzenia. Jest też samoobsługowy barek
z pustą już butelczyną po bimbrze. Od tego miejsca idzie się już łagodniej, wśród kosodrzewiny aż do
przełęczy między Rzenikiem i Konjem. Na grzbiecie otwierają się miejsca z widokiem 300–400 me-
trów w dół. Z góry otworzyła się przepiękna panorama – ustępująca chyba tylko tej z Vrhu Korena.
Na północy i północnym zachodzie, na wyciągnięcie ręki wznoszą się najwyższe szczyty Alp Ka-
mnicko-Savinjskich – Grintovec, Skuta, Planjava, Brana i Ojstrica; na zachodzie Vrh Korena, Kom-
potela i Kalški Greben; na wschodzie i północnym wschodzie Deska, Dleskovec i Velika Zelenica; na
wschodzie Veliki Rogatec i Lepenatka, na południu Velika Planina, Kamnik, Ljubljana i odległy o
około 80 kilometrów Snežnik w Górach Dynarskich oraz wiele, wiele innych gór. Nacieszywszy się

widokami, zeszliśmy na Planinę Dol, a mając je-
szcze sporo dnia przed sobą, postanowiliśmy
wybrać się po raz trzeci na Veliką Planinę. Za
pierwszym razem nie wiedzieliśmy, co z niej wi-
dzimy – był to jeden z pierwszych dni w Słowe-
nii. Za drugim, pojechaliśmy na nią, ponieważ
wcześniej już tam byliśmy, a pogoda nie dawała
nadziei na dalekie obserwacje. Ten trzeci raz po-
zwolił nam na świadome spojrzenie na to, co
otacza ten bardzo często odwiedzany przez tury-
stów rejon. To i klimat Planiny, zabudowanej
dawnymi pasterskimi chatami bez śladów nowo-
czesności (z wyjątkiem kilku parasoli i paneli fo-
towoltaicznych) sprawia, że nikt nie powinien
się dziwić popularności tego miejsca. Na jednym
ze szczytów znajduje się miejsce ikoniczne – ka-
plica Matki Boskiej Śnieżnej. Tam spotkaliśmy
anglojęzycznego przewodnika z małą grupką i
skorzystaliśmy z jego opowieści. Towarzyszył
mu góral w sukience z traw, stylizowanej na tra-
dycyjny strój tutejszych pasterzy z dawnych cza-
sów. W ręce dzierżył róg o wibrującym dźwięku.
Obeszliśmy całą Veliką Planinę i przez Planinę
Dovje Raven zeszliśmy na parking, aby zakoń-
czyć jedną z najbardziej widokowych wycieczek
tych wakacji. Mieliśmy ochotę na jeszcze jeden
rejon – widoczne tego dnia z Rzenika i sąsiadu-
jące z Veliką Planiną przez dolinę Lučkej Beli –
Deskę i Dleskovec. Bliżej do nich jednak mieli-
śmy z kempingu w Luče.

Następny dzień zaczęliśmy od wjazdu na re-
kordową w tym roku wysokość dla Eryka –
1450 m n.p.m. Szutrowe, wąskie, dziurawe dro-
gi przestały już na nas robić większe wrażenie.
Rzadko jednak musieliśmy po nich jechać aż kil-
kanaście kilometrów, pokonując 900 metrów w
pionie. Początek wycieczki stanowiło krótkie i
niezbyt strome podejście pod chatę turystyczną
na Planinie Podvežak. Ponad nią zaczynał się
ciekawszy teren – leśne, stromsze podejście do
wypłaszczenia, na którym rozwidlają się szlaki.
Ścieżka w prawo wiedzie najkrótszą drogą na
Planinę Korošica, ścieżka w lewo, odrobinę
dłuższą drogą w to samo miejsce. Wybraliśmy
lewą, żeby móc zdobyć Deskę. Podejście pod nią
prowadzi wśród pięknie pachnących kęp goździ-
ków, dość stromą ścieżką wzdłuż wysokiej skal-
nej ściany. Ze szczytu podziwialiśmy Rzenik,
Konj, Veliką Planinę, Ojstricę i Planjavę.
Później zeszliśmy do jeziora Vodotočno. Przy
nim spotkaliśmy stado krów, co też przestało nas
już dziwić – krowy są tu wszędzie. Stąd do Pla-
niny Korošica wiedzie szlak przez siodło Prag, z
którego widok na Ojstricę jest bezbłędny. Plani-
na Korošica jest jednym z najbardziej płaskich
miejsc, jakie można sobie wyobrazić w takim
otoczeniu. Jest na niej nawet boisko piłkarskie.
Jest ono lekko nachylone w kierunku poprzecz-
nym, ale po zmianie połów szanse się wyrów-
nują. Na Planinie znajduje się również tymcza-
sowy zespół baraków, mieszczących bufet i chy-
ba nieliczne miejsca noclegowe. Obiekt wybu-
dowany został po pożarze dużego schroniska,
które znajdowało się tam do października 2017
roku. Nas ścieżka poprowadziła przez środek
płaskiego terenu, aby po chwili zacząć się wzno-
sić na przełęcz i dalej na Planinę Molički, na
której znajduje się murowana kaplica i szałas
pasterski z samoobsługowym bufetem, który
wyposażył nas w zimne, grejpfrutowe radlery.
Po posileniu i schłodzeniu się poszliśmy dalej i

Strunjan.

Widok na Triglav.



TO BY£O
4 20–22.05 odbył się I termin egzaminu prak-
tycznego kursu 2020/22. Do egzaminu podeszło
pięcioro kursantów, zdało czworo: Martyna Pie-
traszek, Krzysztof Wosik, Krzysztof Kulik, Da-
niel Stanowski.
4 28–29.05 w PTSM w Soblówce odbył się
Kwadratlon, czyli coroczne spotkanie studenc-
kich kół przewodnickich z całej Polski organizo-
wany przez nasze Koło.

W trakcie imprezy reprezentanci Kół szlifo-
wali przydatne w przewodnictwie umiejętności
podczas gry na orientację, integrowali się na
wspólnym śpiewograniu, a w niedzielę odbyli
wycieczkę z Soblówki na Muńcół.

Pierwszy po pandemicznej przerwie Kwa-
dratlon odbył się w bardzo przyjaznej i otwartej
atmosferze, dzięki której nawiązane zostały
nowe relacje w społeczności turystyki studenc-
kiej.

Imprezę zorganizował Sebastian Lenarto-
wicz (blacha 391), ze wsparciem Michała Wie-
czorka (blacha 394), Martyny Pietraszek (kurs
2020/22) i Piotra Ścigały (blacha 417).

Gospodarzem przyszłorocznego Kwadratlo-
nu będzie SKPB Warszawa.
4 4.06 na II termin egzaminu praktycznego
kursu 2020/22 zgłosił się Mateusz Sylwa, które-
mu nie powiodło się w pierwszym terminie.
Tym razem zakończył starcie z komisją sukce-
sem.
4 11.06  odbył się egzamin państwowy na
Przewodnika Beskidzkiego kl. III. Zdało troje
Harnasi: Asia Kureczko-Skowronek, Krzysiek
Skowronek, Darek Wisełka.

Gratulacje dla całej trójki!

TO BEDZIE,
c 28.06 godz. 17:30 odbędzie się zebranie o
charakterze ogniskowym w parku pałacowym w
Świerklańcu.
Wynajmujemy w parku palenisko pod starą
basztą. W ramach wynajmu mamy zapewniony
opał, ławy do siedzenia itp.
Posiłki i napoje każdy zapewnia sobie we wła-
snym zakresie.
Możemy zrobić sobie również spacer po parku.
c 1–3.07 Rajd Letni z zakończeniem w stu-
denckiej bazie namiotowej Przysłop Potócki.

Do wyboru będą dwie trasy:
– 2,5 dniowa, piątek: Rycerka – Hutyrów – Cha-
łupa Chemików (nocleg), sobota (20 km): Cha-
łupa Chemików – Muńcół – Bacówka na Ryce-
rzowej – Schronisko na Przegibku – Bendoszka
Wielka – Przysłop Potócki (nocleg)
– 2 dniowa: sobota (16 km): Zwardoń – Oźna –
Magura – Rycerka Kolonia – Przysłop Potócki

W niedzielę planowany jest wspólny powrót
dla obu tras (14 km): Przysłop Potócki – Młada
Hora – Hutyrów – Rajcza.
c 21–23.10.2022 w OW Niagara w Międzybro-
dziu Żywieckim odbędzie się 55-lecie SKPG
„Harnasie”.

Na forum oraz drogą mailową zostały prze-
kazane bliższe informacje o Leciu. Na głównej
stronie SKPG można znaleźć link do strony z
zapisami. Termin zapisów i wpłat to
15.07.2022.

trawersując Veliką Zelenicę, mi-
nęliśmy odejście szlaku w lewo na
jej szczyt i drugie w stronę przełę-
czy Sedelce i Dleskovca. Poszli-
śmy przed siebie w stronę rozej-
ścia, na którym wybraliśmy lewą
ścieżkę rano tego dnia i przez Pla-
ninę Podvežak wróciliśmy do sa-
mochodu i kilkanaście kilometrów
drogi szutrowej dalej byliśmy na
kempingu.

Nieuchronnie dotarliśmy po
górskich szlakach Słowenii do
ostatniego dnia tych wakacji. Czu-
liśmy już zmęczenie i powoli
zmieniała się pogoda, dlatego po-
stanowiliśmy przesunąć górną
granicę Eryka o jeszcze kilkadzie-
siąt metrów w górę. Zaparkowali-
śmy na Planinie Ravne, na wyso-
kości około 1500 m n.p.m., skąd
wyszliśmy drogą w las pod szczyt
Smrekovca. Dalej niepozorną
ścieżką dotarliśmy na przełęcz Se-
delce, mijając niezauważenie ście-
żynę, prowadzącą na szczyt Dle-
skovca. Wróciliśmy się około
dwieście metrów i poszukaliśmy
odejścia jeszcze raz. Po chwili zna-
leźliśmy coś na wzór ścieżki i po-
szliśmy w górę, mając nadzieję, że
nadchodzące chmury nie skryją całego widoku, zanim wejdziemy na szczyt. Niestety zasłoniły. Ze-
szliśmy z powrotem na przełęcz i odrzuciliśmy pierwotną myśl zdobycia Velikiej Zelenicy – zmęcze-
nie i brak perspektyw na widok zniechęciły nas i zaczęliśmy iść do punktu, który minęliśmy poprze-
dniego dnia. Ścieżka na mapie wiedzie lekko pod górę, w rzeczywistości jednak idzie się ciągle, tracąc
kilka metrów i zyskując je z powrotem. Przeszliśmy ścieżką znaną z poprzedniego dnia, a po chwili
zeszliśmy z niej w lewo, kierując się w stronę Planiny Dolge Trate, trawersując Dleskovec po jego
południowej stronie. Dalej już przez las, bardzo stromo zeszliśmy na Planinę Ravne i do samochodu.
Nie było to imponujące zakończenie wakacji, ale nie żałowaliśmy i tej wycieczki – była okazją do
zwiedzenia kolejnego zakątka Alp Kamnicko-Savinjskich, a góry są piękne w każdej pogodzie.

W trakcie tego wyjazdu odwiedziliśmy wiele miejsc, które były na naszej słoweńskiej liście „do
zrobienia”, ale jeszcze więcej zostało do niej dopisanych. Może kiedyś je odwiedzimy i podzielimy się
z Wami naszymi wspomnieniami? Kto wie? A może któreś z nich zaciekawiły Was na tyle, że będzie-
cie chcieli zobaczyć je na własne oczy? Kto wie?

Kinga Konieczny-Pizoń i Jasiek Pizoń
PS Redakcja przeprasza autorów relacji za dość przypadkowe i nieadekwatne do treści rozmie-

szczenie zdjęć.

Slavnik.

KILKA SPOSTRZE¯EÑ Z „INSPEKCJI” SOG
Tej wiosny postanowiłem sprawdzić, jak wygląda Szlak Orlich Gniazd w wersji rowerowej. In-

spekcję zamierzałem wykonać odcinkami i na razie mam za sobą połowę trasy.
Szlak prowadzi z Częstochowy do Krakowa i liczy nieco ponad 200 km. Ze względu na logistykę

dojazdu podzieliłem go sobie na 4 odcinki. Jako pierwszy zrealizowałem odcinek z Żarek do Zawier-
cia z 25-kilometrowym dojazdem Zawiercie – Żarki tak, by zamknąć pętlę.

Zaznaczę przy tym, że oceniam szlak jako trasę długodystansową, która ma służyć do rowerowej
wędrówki z sakwami (choć my jechaliśmy na lekko) rowerem turystycznym (choć nasze rowerki, to
raczej górale). Ten fragment został zrealizowany prawie wzorcowo. W większości wiedzie asfaltową
drogą rowerową, poza drogami publicznymi. Na trasie można podziwiać piękne jurajskie krajobrazy
i zwiedzić takie miejsca jak Żarki, Mirów, Bobolice, Podlesice, Morsko. Nie obyło się jednak bez
może niewielkiej, ale jednak wpadki. Chodzi o ok. 300-metrowy piaszczysty odcinek za Podlesicami
i następujący po nim bardzo stromy podjazd po kiepskiej nawierzchni pod zamek w Morsku. Pokona-
nie takich miejsc na lekko, rowerem górskim nie jest czymś bardzo uciążliwym czy zaskakującym.
Natomiast szlak, który ma być nie tylko wyznaczony, ale również „zbudowany” pod turystykę długo-
dystansową nie powinien dostarczać takich niespodzianek.

Drugą wycieczkę odbyliśmy z wykorzystaniem dojazdu i powrotu koleją. Wystartowaliśmy z
Zawiercia, a skończyliśmy w Olkuszu. Ten odcinek muszę ocenić znacznie gorzej od poprzedniego.
Sporo odcinków wiedzie drogami publicznymi, jest też trochę leśnych dróg gruntowo-szutrowych,
ale o w miarę dobrej nawierzchni. Najgorszy był dość długi i bardzo piaszczysty odcinek za Jaroszow-
cem. Nawet na szerokich oponach nie dało się go w całości przejechać – szczególnie gdy dochodził
do tego podjazd.

Do przejechania czeka nas jeszcze odcinek Częstochowa – Żarki oraz Olkusz – Kraków. Podob-
no im bliżej Krakowa, tym gorzej – zobaczymy.

Redakcja

Porezen.
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