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Lato roku 2018 było zupełnie wyjątkowe. Przedłużający się remont dzwonni-

cy, w który byłem zaangażowany po uszy nie tylko ja, ale też i Jola, nie pozwalał na 

planowanie odpoczynku zawczasu. Całe szczęście, że np. nie wymyśliliśmy sobie 

urlopu w sierpniu… remont zakończył się 7 września. 

Został więc urlop letnio-jesienny. Początkowo zakładaliśmy wyjazd 8 wrze-

śnia, ale i prywatnie, i służbowo wyszła nam konieczność przesunięcia urlopu 

o tydzień. Termin więc już był ustalony. Pytanie teraz, dokąd? Tu mieliśmy zupeł-

nie rozbieżne pomysły. Od Portugalii i Włoch przez Słowenię do Rumunii. A zbie-

raliśmy się z wyborem miejsca tak długo, że wszystkie tanie bilety lotnicze zostały 

wyprzedane, liczba wariantów się kurczyła, w końcu została Słowenia; nie ukry-

wam, że bardzo mnie pociągała zwłaszcza okolica Triestu, pogranicza słoweńsko-

chorwacko-włoskiego. Triest zresztą kojarzył mi się zawsze z miejscem tajemni-

czym.  

Do Triestu dołożyliśmy Lublanę, a dodatkowo wymyśliliśmy parodniowy po-

stój na Morawach. Przejeżdżaliśmy tyle razy przez Znojmo lub Mikulov w drodze 

na narty do Włoch i nigdy nie było czasu na gruntowne zwiedzenie terenu, który 

we wszystkich przewodnikach jawił się jako atrakcyjny turystycznie i dogodny dla 

rowerów, a rowery ze sobą zabieraliśmy. 

Nie zaplanowaliśmy ostatnich kilku dni wakacji, jak się okazało, bardzo słusz-

nie. Natomiast z założenia nocleg przed Warszawą miał być w Świdnicy. 

Wyjechaliśmy w niedzielę przed południem. Celem była miejscowość Slup 

niedaleko Znojma. Mieliśmy nocować się tam u niejakiego Petera. Przyjechaliśmy 

nieco przed czasem, uprzednio zatrzymując się w tradycyjnym miejscu w nieodle-

głych Lechovicach na obiad. Zastaliśmy gospodarza przy ostatnich porządkach. 
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Szybko nawiązaliśmy przyjazne rela-

cje, Peter zaprosił nas na wewnętrzne 

podwórko, gdzie na werandzie w lo-

dówce chłodziło się wspaniałe mo-

rawskie wino. Poznaliśmy historię 

naszego gospodarza. Wiele lat praco-

wał w Stanach na budowach, uległ 

bardzo ciężkiemu wypadkowi 

(pistolet budowlany wbił mu gwóźdź 

prosto w czaszkę), po którym cierpi na 

niedowład prawej ręki i nogi. Zaniedbał rehabilitację, ale dzięki nie do końca roz-

trwonionemu odszkodowaniu całkiem dobrze żyje; ma dom w Slupie, urządza 

pokoje gościnne na północy Czech w Jesenikach. Kobiety tylko brak… 

Wielką korzyścią ze spotkania z Peterem była informacja o mobilnej aplikacji 

mapy.cz, jaką czeski portal seznam.cz opracował za unijne pieniądze. Peter rekla-

mował aplikację jako najlepszą na świecie i dość szybko się z nim zgodziliśmy. Od 

tej pory bez mapy.cz nie ruszamy się donikąd! 

Poniedziałek to plan wyprawy rowerowej przez 

południowe Morawy. Celem była miejscowość 

Hnanice. Szlak przy bardzo ładnej pogodzie przez 

urocze wsie doprowadził nas do Chvalovic. Tam 

napotkaliśmy szereg morawskich winnych piwnic, 

z których jedna wyjątkowo zachęcała do wejścia. 

Zaczęło się od kawy i herbaty, później właściciel 

piwnicy, sympatyczny starszy pan w bereciku 

z pomponem (może to jakaś miejscowa tradycja?) 

zaproponował zwiedzanie winnicy. Warto było! 

Obejrzeliśmy beczki, słoje i butelki, popróbowali-

śmy napoju winnego we wszelkich jego stadiach, 

przede wszystkim burčaka (jeszcze nie wino, już 

nie sok), zakończyliśmy konsumpcją wina i zaku-

pem kilku butelek… Rozanieleni tymi okoliczno-

ściami pojechaliśmy jednak dalej, przez miejscowość Šatov. Skręciliśmy z głównej 

drogi, aby po ponad kilometrze wdrapać się na niewielkie wzgórze, którego 

grzbietem ciągnie się granica austriacko-czeska. 

Kto by pomyślał jeszcze 30 lat temu? Że po tej strzeżonej ongiś ziemi będzie 

prowadziła rowerowa ścieżka szlakiem żelaznej kurtyny, a pozostałości dawnych 

Renesansowy młyn wodny w Slupie 

W chvalovickiej winnicy 
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umocnień zamienią się w atrakcję turystyczną? 

Piękna droga, po jednej stronie winnice, po 

drugiej pola, widok to na Austrię, to na Cze-

chy, przydrożne krzyże, drzewa orzechowe… 

Nie mogło tak być zawsze? 

Zjechaliśmy do wsi Hnanice, za nią znajdowała 

się wskazówka na punkt widokowy na prze-

łom Dyji. Obejrzeliśmy, popodziwialiśmy, pora 

teraz znaleźć jakąś knajpę. Przecież w Cze-

chach w każdej wsi jest hostinec! W każdej, ale 

nie w poniedziałek po sezonie. Na szczęście po 

pół godzinie dotarliśmy do bardzo czeskiej 

w klimacie gospody w znanym nam już Šato-

vie. Usiedliśmy przy dużym stole sami, ale w 

ciągu kwadransa dobili do nas miejscowi cykli-

ści w naszym wieku lub starsi. Zrobiło się 

gwarno, żeby nie powiedzieć – głośno.  

Wracaliśmy nieco naokoło, ponownie zdoby-

wając czesko-austriacką granicę i zjeżdżając 

gładkimi asfaltowymi ścieżkami rowerowymi 

wśród winnic do Seefeld. Do domu mieliśmy 

niewiele ponad 5 km, gdy na granicy Jola zła-

pała gumę. Podjeżdżaliśmy trochę, dopompo-

wywaliśmy koło, ale przegraliśmy z materią 

w Jaroslavicach. Do Slupa zjechałem sam po 

samochód. Piękny trzykilometrowy zjazd 

z wiatrem po równej drodze… bajka. 

Kolejny dzień to wycieczka samochodowa do 

Znojma oraz Vranova nad Dyją. Najpierw jed-

nak na chwilę podjechaliśmy do nieodległych 

Jaroslavic, w których miał według Petera być 

cotygodniowy targ staroci. Na nic takiego nie 

natknęliśmy się, jedynie zajechaliśmy pod miej-

scowy zamek, ogromną budowlę położoną nad 

miastem, zaniedbaną, ale podobno wykupioną już przez jakiegoś bogatego au-

striackiego lekarza. 

Na szlaku żelaznej kurtyny na granicy 

czesko-austriackiej 

Dawne umocnienia graniczne pod 

Čižovem 
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Królewskie miasto Znojmo — 

bo tak się ono dumnie przedstawia 

— to zadbana starówka położona 

na wzgórzystym terenie, co od ra-

zu dodaje uliczkom uroku, zabyt-

kowa wieża ratusza, a nad samą 

Dyją romańska rotunda i pozosta-

łości zamku, sąsiadujące z daw-

nym piwowarem, obecnie mu-

zeum. Na wszystkie atrakcje nie 

starczyło nam czasu, a i tak zeszło 

nam w mieście dłużej, niż plano-

waliśmy. 

Osobnym kolorytem był mały incydent rowerowy. Mieliśmy problemy z na-

prawą zepsutej opony Joli. W sklepie rowerowym obsłużono nas niezwykle sym-

patycznie, pan sprzedawca 

z uśmiechem na ustach pomógł. 

Od tej pory do teraz koło kręci się 

bezawaryjnie. 

Dalszy etap wędrówki to pałac we 

Vranovie, jeden z cudów Południo-

wych Moraw. Zapisaliśmy się na 

regularną wycieczkę z przewodni-

kiem, sławiącym imię najważniej-

szego właściciela, polskiej rodziny 

Mniszchów. We Vranovie posili-

śmy się nieco i przemieściliśmy się 

do Čižova. Stąd czekała nas piesza 

wycieczka do odległego o ok. 5 km 

Hardeggu, najmniejszego austriac-

kiego miasta leżącego po drugiej 

stronie Dyji. Do Hardeggu doszli-

śmy drogą obecnie dostępną dla 

lokalnego ruchu i rowerów, kiedyś 

oczywiście absolutnie zakazaną, 

znajdowała się bowiem na pasie 

ziemi niczyjej między demoludami 

a zachodem Europy. Zachował się 

Widok z wieży ratusza na Znojmo 

Pałac we Vranovie nad Dyją 

Hardegg—widok na miasteczko z czeskiego brzegu Dyji 
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przy niej zresztą, ponoć jedyny w Czechach, kompletny pas umocnień broniących 

socjalizm przed zgubnym wpływem gorszej cywilizacji. 

Samo Hardegg to tak naprawdę senna wioska, jeżeli jest miasteczkiem, to tyl-

ko przez przypadek. Nie jest nastawiona na najazd turystów, nie ma sklepów 

z pamiątkami ani fastfoodów. Posiedzieliśmy na skwerku (może to był rynek?) pa-

rę chwil i inną drogą, leśną, wróciliśmy już po zmroku do Čižova i na nasz parking. 

Ostatni dzień na Morawach to wycieczka rowerowa z Mikulova do Valtic 

i Lednic. Najpierw jednak odwiedziliśmy muzeum w obecnie już nie pracującym 

młynie wodnym w pięknym renesansowym budynku w Slupie, 100 metrów od 

miejsca naszego noclegu. Byliśmy jedynymi chętnymi na pierwszą turę zwiedzania, 

zostaliśmy bardzo dokładnie oprowadzeni przez pracownicę, która dla demonstra-

cji działania mechanizmów włączała poszczególne części młyna, kończąc spektaku-

larnym odblokowaniem koła wodnego. Woda buch, koła w ruch. Młyn w Słupie 

jest jednym z kilku podobnych, rozstawionych wzdłuż kanału, specjalnie wykopa-

nego wiele wieków temu wzdłuż rzeki Dyji. Jest nawet specjalny czesko-austriacki 

szlak młynny. 

Do Mikulova dojechaliśmy samochodem znów wąskimi dróżkami, zapewne 

ostatnio wyasfaltowanymi, raz to przez Czechy, raz przez Austrię. Mikulovski za-

mek, pobudowany na wysokim wzgórzu, wskazywał drogą już z bardzo daleka. 

W samym mieście spędziliśmy jednak tylko 

kilkadziesiąt minut potrzebnych na solidną 

porcję lodów. 

Jak jechać do Valtic? Postanowiliśmy posłu-

chać się aplikacji mapy.cz, skoro już ją mamy. 

I to był bardzo dobry pomysł! Aplikacja po-

prowadziła nas nieco naokoło, świeżo wyre-

montowaną asfaltową ścieżką rowerową 

wzdłuż torów kolejowych. Ta alejka to pozo-

stałość dawnych umocnień na granicy z Au-

strią. Tak naprawdę kiedyś był to ciąg trzech 

linii: kolejowej, drogowej dla patroli i drutów. 

Druty się nie zachowały, ale co pewien czas 

stoją przy drodze tablice informacyjne, eduku-

jące młodzież o dawnych czasach. Jedna jest 

szczególna, postawiona bowiem przy współpracy naszego IPN. To lista Polaków, 

którzy na tym odcinku podczas prób ucieczki zostali zastrzeleni przez czechosło-

wackie służby. W ogólnej liczbie ludzi usiłujących wówczas uciec naszych rodaków 

Pomnik ku czci zabitych podczas prób 

ucieczki za żelazną kurtynę koło Mikulova 
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była większość. Wszystkie ofiary pochodzą z lat 50. i 60. Tylko jeden przypadek 

jest z późniejszego czasu — w 1975 roku zestrzelono śmiałka próbującego przebić 

się do Austrii samolotem rolniczym. 

Valtice to kompleks pałacowo-ogrodowy, który nie zrobił na nas jakiegoś 

szczególnego wrażenia, może dlatego, że nie bylibyśmy w stanie szczegółowo 

miejsca zwiedzić. Ruszyliśmy zatem do Lednic przez park leśny, w którym co rusz 

napotykaliśmy romantyczne miejsca warte chwili postoju.  

W Lednicach pałac również 

pozostawiliśmy na inny czas. Zo-

stawiliśmy rowery i odbyliśmy 

ponadgodzinny spacer przez park 

naokoło bardzo długiego jeziora. 

Na końcu jeziora stoi meczet z ga-

tunku romantycznych, który jed-

nocześnie jest punktem widoko-

wym. Weszlibyśmy na górę, ale 

właśnie akurat tego dnia pani me-

czetowa kończyła pracę wcze-

śniej. 

Po spacerze szybki posiłek i powrót do Mikulova, bo do zmroku pozostało 

niewiele ponad godzinę, a około 20 km do przejechania. Znów sugerowana przez 

mapy.cz droga okazała się strzałem w dziesiątkę. Wspaniałe ścieżki dedykowane 

dla turystyki rowerowej doprowadziły nas przed Mikulovem do znanej już drogi 

wzdłuż torów. Do Slupa wracaliśmy po nocy. 

Ładne te Morawy, oj ładne. Burčak dobry. Będziemy tu jeszcze wracać. Ale 

na razie czas na zmianę miejsca i kraju. Ruszamy do Lublany. Bez specjalnych 

przygód przez Wiedeń, Graz i Maribor dojechaliśmy do stolicy Słowenii. Nasz lo-

kal to samoobsługowa noclegownia w suterenie w śródmieściu, przespać tam trzy 

noce można, ale w ciągu dnia wytrzymać byłoby trudno, bo ciasno i duszno. Par-

king koło naszego domu był płatny i możliwy tylko na dwie godziny, przestawili-

śmy więc na cały kolejny dzień auto na nieodległy plac przy stołecznej stacji kole-

jowej. 

Dojście do ścisłego centrum do mostów na Lublanicy zajęło nam 15 minut. 

Zdążyliśmy na ostatnie promienie słońca, a potem włóczyliśmy się ulicami tu i 

tam w bardzo przyjemny ciepły wrześniowy wieczór.  

Park w Lednicach 
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Kolejny dzień cały przeznaczyli-

śmy na Lublanę, był to już piątek, 

początek weekendu. Poza wszyst-

kimi standardowymi atrakcjami 

załapaliśmy się na dni otwarte 

miejscowych knajp. Na plac targo-

wy nad rzeką wyległy stoiska 

z jedzeniem wszelkiego rodzaju, 

wszędzie rozchodziły się smako-

wite zapachy. Wokół mnóstwo 

ludzi, rozsiadających się gdzie się 

da, na schodach, na zmontowa-

nych specjalnie ławkach, na tro-

tuarze.  

Rozczarowaniem okazał się za-

mek w Lublanie, sztampowo od-

restaurowany i niespecjalnie 

atrakcyjny. Za to ciekawostką jest 

miejscowy parlament opatrzony 

wielopiętrowym zbiorowiskiem 

naturystycznie wykonanych rzeźb. 

U nas by to nie przeszło. Przy oka-

zji wizyt w centrach informacyj-

nych miasta podjęliśmy decyzję, 

jak spędzimy ostatnie parę dni 

urlopu. Wybór padł na Bled.  

Wieczorem znów miasto, kolacja 

z winem przy dźwiękach dobrej 

muzyki. Do Lublany na pewno 

warto wrócić. A tymczasem 

opuszczamy stolicę Słowenii. Kie-

runek Triest. Na przejechanie nie-

całych dwustu kilometrów mieli-

śmy ponad pół dnia. 

Po drodze do Triestu obowiązko-

wy postój w Postojnej. Tutejsza ja-

skinia jest jedyna w swoim rodza-

Różne odcienia Lublany: centrum, zmaj czyli smok (symbol 

miasta), targ kulinarny, słoweński parlament 
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ju. Do głównych atrakcji dojeżdża się podziemną kolejką. Wielkość kolejnych pod-

ziemnych sal oraz rozmaitość stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów oszałamia. 

Można zrozumieć, jakim krótkim momentem w skali historii świata jest ludzkie 

życie, jeżeli ogromne nacieki rosną z prędkością dwóch centymetrów na… wiek.  

Ciekawostką jaskini są jaszczurki, które na skutek wielowiekowej egzystencji 

w zupełnych ciemnościach zatraciły zmysł wzroku, a ich skóra stała się wręcz 

przezroczyście biała.  

Wycieczka trwała ok. dwóch godzin. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, okazało 

się nagle, że jest tu zimniej niż w dość chłodnej jaskini. Przez ten czas po prostu 

załamała się pogoda. Nici ze spokojnego przejazdu do Triestu i zwiedzania cieka-

wostek. Do tego wszystkiego zaczęło mocno padać. Pojechaliśmy zatem do Predja-

my – zamku wkutego w skałę, nigdy nie zdobytego. Zabytek zwiedziliśmy z po-

mocą nienagannie przygotowanego polskiego audioprzewodnika. Zamek to nie-

prawdopodobne połączenie wysiłku budowniczych i daru natury. Co któraś ścia-

na w korytarzach to po prostu skała. A wewnętrzna część twierdzy to stromo pną-

ca się jaskinia. Z niej było tajemne przejście na płaskowyż nad zamkiem, pozwala-

jące nawet przy oblężeniu na zaopatrywanie załogi w świeże produkty. 

Do Triestu mieliśmy mniej niż 100 km, więc najwolniej jak się da, spędzając 

chwile w markecie w Postojnej, delektując się obiadem we wsi Lokev na granicy 

słoweńsko-włoskiej, dojechaliśmy do Triestu na godzinę uzgodnioną z naszą go-

spodynią. Gospodyni nas przywitała, oprowadziła po miejscu i się ulotniła, więcej 

jej nie widzieliśmy. A tak chciałem sobie porozmawiać trochę po włosku…  

Było wciąż zimno, także wiało, ale przestało padać. Nie mieszkaliśmy i tu 

zbyt daleko od centrum, więc jeszcze wieczorem zapoznaliśmy się z miastem. 

Jaskinia Postojna Zamek w Predjamie 
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W kilkadziesiąt minut, zahaczając 

o nabrzeże, doszliśmy do głównego 

placu. Kawiarnie i restauracje pocho-

wały się w swoich ścianach, pozosta-

wiając puste ogródki, ludzie przemy-

kali się chyłkiem. Wtem doszły nas 

odgłosy ulicznej kapeli. Najpierw je-

den zespół rockowy, drugi nieco da-

lej folkowy, z repertuarem od tyrol-

skich rubasznych pieśni po znane 

nam klimaty bałkańskie. Obiecaliśmy 

sobie któregoś wieczoru wrócić w te miejsca. 

Mieliśmy kwaterę koło jedynej w Trieście linii tramwajowej, prowadzącej 

z centrum na brzeg leżącej ok. 500 m wyżej równiny krasowej. Niestety parę lat 

temu tramwaje się popsuły i od tego czasu miasto zbiera fundusze na remont.  

Kolejnego dnia, a była to niedziela, był czas na zwiedzanie Triestu. Zdążyło 

się wypogodzić i ocieplić. Miasto jest duże, i choć nie jest to najbardziej atrakcyjne 

miejsce Italii, było gdzie spacerować, gdzie się zatrzymywać i co oglądać. Na pew-

no szczególną atrakcją jest nabrzeże z, co by to nie znaczyło, kultowym molem 

naprzeciwko głównego placu. Na tym molo nie ma nic poza paroma ławeczkami, 

a i tak na wieczorny spektakularny zachód słońca zbierały się tam tłumy.  

Następnego dnia wróciliśmy do Słowenii, zachęcani przez przewodniki do 

odwiedzania dwóch miejscowości: Koperu i Piranu. Do Koperu dojechaliśmy sa-

mochodem z rowerami. Samo miasteczko z zachowaną starówką, choć niespecjal-

nie porywającą, z nie najbrzydszym rynkiem, dość szybko nas wypłoszyło. Po-

czątkowo z Koperu właśnie chcieliśmy jechać do Piranu na rowerach, ale patrząc 

na mapę uznaliśmy, że zaoszczędzimy kilka kilometrów jazdy przez teren dość 

mocno zurbanizowany, jeżeli zaczniemy wycieczkę od kolejnego miasteczka — 

Isoli. 

I tak zrobiliśmy. Po pierwsze Isola zrobiła na nas lepsze wrażenie niż Koper. 

Po obowiązkowej kawie w jednej z miejscowych kawiarenek ruszyliśmy szlakiem 

Canal Grande w Trieście 

Panorama Triestu z miejskiego molo 
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rowerowym, który dość 

szybko wyprowadził nas 

na trasę dawnej linii kolejo-

wej z Triestu, rozebranej 

w  zasach, kiedy między 

Słowenią a Włochami nie 

było przyjaznych stosun-

ków. Warto bowiem wie-

dzieć, że granica między 

tymi krajami w tym rejonie 

została po II wojnie ustalo-

na dość umownie i równie 

dobrze mogła prowadzić 

zupełnie inaczej. Na słoweńskim wybrzeżu mieszka sporo Włochów, z kolei 

w Trieście i sąsiednich wsiach często spotyka się Słoweńców.  

Szlak kolejowy ma to do siebie, że łagodnie wznosi się i opada wśród wzgórz, 

a większe przeszkody pokonuje wiaduktami i tunelami. Tunele dla rowerów to na-

prawdę gratka. A też i widoki na zatoki nad Adriatykiem były bardzo rozległe. Po 

kolejnym tunelu nagle wyjechaliśmy nad miasteczko Portorož — bardzo skomer-

cjalizowany ośrodek wypoczynkowy, z którego zostało kilka kilometrów do Pira-

nu.  

Już pierwszy widok na Piran zapiera dech w piersiach. To niewielka miejsco-

wość usytuowana na skalistym wąskim półwyspie, z kolorowymi domami wręcz 

zanurzającymi się w morzu. Nad wszystkim straż pełni wzgórze zamkowe, z za-

chowanymi murami i basztami dawnej twierdzy. Mieliśmy tu dosłownie kilka go-

Włoskie miasteczko w Słoweinii : Isola 

Piran 
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Piran 

Na kolejowo-rowerowym szlaku 

Widok na port w Trieście 

Opicino—zajaezdnia triesteńskich tramwajów 

Triest 

Piran 
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dzin i pewnie warto tam jesz-

cze wrócić.  

Powrotna droga minęła nam 

szybciej. Udało się mi doje-

chać na widok ostatnich pro-

mieni słońca padających na 

Isolę. Do samochodu dotarli-

śmy już jednak po ciemku. 

Wieczorem jak zwykle spacer 

po mieście. W jednym z miejsc 

kapela grała szczególnie do-

brze, zwłaszcza gdy percepcję wzmocnić zimnym piwem… 

Ostatni dzień w Trieście to także wycieczka rowerowa, tym razem wokół mia-

sta. Musieliśmy dostać się do początkowej części linii kolejowej prowadzącej do Pi-

ranu. Nawigacja poprowadziła nas przez środek właściwego miasta, nie tego dla 

turystów, lecz tętniącego życiem, pełnego aut, autobusów, skuterów i rozbieganych 

mieszkańców. Potem zaczął się spokojny podjazd z poziomu około 100 na 500 m 

n.p.m. Najpierw przez miasto, później nad autostradą, lasami dojechaliśmy do 

pierwszej dawnej stacji. A potem droga prowadziła zboczem pięknego krasowego 

wąwozu, co i raz wpadając w niedługi tunel. Na końcu szerokim łukiem wspięli-

śmy się na płaskowyż, już po słoweńskiej stro-

nie.  

Przez słoweńską ziemię przejechaliśmy 

krótko, gdzieś na polnej drodze między jed-

nym a drugim polem znów znaleźliśmy się w 

Italii, zatrzymując się na obowiązkową kawę i 

ciasto w Basovizza (czyli po słoweńsku Bazo-

vicy). Jechaliśmy już na północ, pozostawiając 

po lewej stronie w dole Triest. Tak dojechali-

śmy do Opiciny, do pętli „naszego” tramwaju. 

Tam zwiedziliśmy zajezdnię, potem zatrzyma-

liśmy się na kapitalnym miejscu widokowym z 

rozległą panoramą zatoki triesteńskiej 

(szczególnie malowniczo prezentowały się 

wielkie portowe dźwigi na tle zalanej słońcem 

tafli morza). Na końcu szaleńczy zjazd prosto 

do domu wzdłuż torów linii tramwajowej.  

Na molo w Trieście w oczekiwaniu na zachód słońca 

Ostatni wieczór nad Adriatykiem 
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I już koniec pobytu w Trieście… 

rano zawitaliśmy do centrum 

(trzeba było kupić ekspres do ka-

wy, o wymiarze jakiego jeszcze 

o dziwo nie mieliśmy) i dalej 

w drogę. Celem ostatni niewi-

dziany cud Słowenii (po Lubla-

nie, Postojnej i Piranie), czyli 

Bled. Najpierw zahaczyliśmy 

o nadmorski cesarski pałac w 

Miramare, niedługo później po-

żegnaliśmy się z brzegiem Adria-

tyku i po kilkunastu kilometrach zatrzy-

maliśmy się w Gorizii. Miasto graniczne 

(w większości włoskie, po słoweńskiej 

stronie nowe przedmieścia – Nova Gori-

ca), z całkiem ładną starówką 

i wzgórzem zamkowym. Wszyscy szyko-

wali się tu do światowego festiwalu kuli-

narnego, który miał odbyć się w nabliż-

szy weekend… my wtedy planowaliśmy 

jednak już być w Polsce, niestety. 

Droga z Gorizii do Bledu była gór-

ska, więc wąska i kręta, jechaliśmy nią 

dość wolno. Im bardziej na wschód, tym 

bardziej szosa stawała dęba. Obiad zje-

dliśmy w niewielkiej gospodzie z wido-

kiem na alpejskie szczyty. Nocleg mieli-

śmy zaplanowany 10 km od Bledu, w wiosce Lancovo, w domu nad samą Savą.  

Po drugiej stronie rzeki rozłożyła się Radovljica, miasteczko, do którego już 

po ciemku wybraliśmy się na spacer. Miejsce szczególne: sam średniowieczny plac 

miejski zachował się niezmieniony od wieków, wchodząc nań ma się nieodparte 

wrażenie przejścia do alternatywnego świata. A w tym świecie jest żywe muzeum-

wytwórnia pierników, Jola szybko nawiązała relacje nieomal zawodowe z obsługą, 

dla której zresztą Toruń nie było pusto brzmiącą nazwą. Nawet był plan świątecz-

nej wymiany wyrobów, ale skończyło się na intencjach. 

Mieliśmy w tym regionie dwa dni. Pierwszy cel wycieczki, absolutnie obo-

wiązkowy, to Bled. Dojazd rowerami doń zajął nam poniżej godziny. Bled to pięk-

Na molo w Trieście w oczekiwaniu na zachód słońca 

Gorizia 
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ne miasteczko, z zamkiem i kościołem wzniesionym nad śródgórskim jeziorem, na 

którym na wyspie zbudowano kolejną świątynię. Jej widok na tle skalistych Alp to 

standardowy widok na kupowanych tu pocztówkach, magnesach, koszulkach 

i czym tylko się da. Objechaliśmy więc owo jezioro i zrobiliśmy kolejne kilkadzie-

siąt zdjęć do wielomilionowej kolekcji zebranej przez goszczących tu obywateli 

świata.  

Po objeździe jeziora wdrapaliśmy się na piechotę na wzgórze zamkowe, po-

tem małe co nie co i wycieczka już rowerami do odległego o 5 kilometrów najsłyn-

niejszego w Słowenii wąwozu krasowego nad rzeką Radovną koło wioski Podhom. 

Przeszliśmy się owym wąwozem w ostatnich promieniach chowającego się za góry 

słońca. Widok ładny, ale do wąwozów słowackich miejscu daleko. Przed zmierz-

chem wyjechaliśmy z Bledu i zahaczyliśmy jeszcze raz o Radovljicę, w nocy wróci-

liśmy do domu. 

Być w Alpach i nie być w górach nie wypada. Ostatni dzień wakacji to wy-

cieczka górska. Za poradą sympatycznej dziewczyny z bledzkiej informacji zdecy-

dowaliśmy się na zdobycie góry o wdzięcznej nazwie Debela Peč (2014). To znaczy 

ja się zdecydowałem, Jola planowo miała dojść do będącego w połowie drogi schro-

niska na Lipanskim Sedlu. 

I tak się stało. W pięknej pogodzie wjechaliśmy w granicę triglavskiego parku 

narodowego, zaparkowaliśmy samochód mniej więcej na wysokości 1250 m n.p.m. 

w miejscu według naszych standardów godziwym (okazało się później, że miejsco-

wi nie przejmują się ochroną przyrody i parkują zdecydowanie bardziej gdzie po-

padnie) i spokojnym spacerem, przez piękną halę Zajavornik wspięliśmy się na 

1600 m do schroniska. Tu jeszcze zrobiliśmy dobry uczynek, oddając znaleziony 

gdzieś po drodze portfel uczestniczce wycieczki szkolnej z Lublany, po czym Jola 

oddała się błogiemu relaksowi, a ja ruszyłem na Debelą Peč. Szlak miejscami trud-

Bled 
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ny (kamienisty), ale nijak nie ekspo-

nowany, doprowadził mnie po półto-

rej godziny na bardzo widokowy 

szczyt. Najważniejsze, że było z niego 

widać Triglav, narodową górę Słowe-

nii. Pomysł na inną wyprawę? 

Zejście do schroniska dość szybkie, 

potem także bez ociągania powrót do 

auta i znów Radovlijca. Tu obiad, 

ostatnie zakupy, pakowanie i… już. 

Rankiem wyjechaliśmy i przez Kara-

vankentunnel na granicy słoweńsko-

austriackiej, okolice Klagenfurtu 

i Grazu, Wiedeń, Mikulov, Brno, obo-

wiązkowe Tesco w Prostĕjovie, Oło-

muniec i Kłodzko dojechaliśmy do 

gościnnej Świdnicy. Tam sympatycz-

ny wieczór, leniwy poranek i powrót 

do Warszawy. 

Znowu było za krótko. Znowu prze-

konaliśmy się, że małe jest piękne. 

Południowe Morawy, Słowenia, wy-

brzeże Adriatyku — zapewne nie by-

liśmy tam ostatni raz. 

Alpejskie klimaty koło Bledu 

Polana Zajavornik 

Widok w kierunku Triglava z Debelej Peci 

Radovljica 
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