Bella vista, czyli wyprawa do Czarnogóry
28 września – 9 października 2012
Bella vista to nic innego jak beautiful view, albo bardziej swojsko – piękny widok.
Piękne widoki towarzyszyły nam w czasie całego tego wyjazdu. Głowami kręciliśmy na wszystkie
strony. AŜ dziw, ze się nam one – te głowy – nie pourywały.

Piątek, 28 września: z Polski do Słowenii
Zaczęło się juŜ w Czechach, dokąd dotarliśmy po południu. Za Brnem postanowiliśmy pojechać
sugerowaną alternatywną drogą na Mikulov. Porzucając znaną nam trasę do Wiednia znaleźliśmy się
na autostradzie do Bratysławy, z której mieliśmy nadzieję skręcić w odpowiednią boczną drogę. W
praktyce okazało się to nie takie bardzo oczywiste. Zjechaliśmy w bok nieco za daleko i wracając przez
Park Krajobrazowy ze sztucznym jeziorem dotarliśmy „od tyłu” do Mikulova. Okolica całkiem
urodziwa, prawie zasługująca na miano bella vista. Przynajmniej tak nam się wtedy wydawało.
Przyszłość miała pokazać, Ŝe to dopiero przedsmak prawdziwych pięknych widoków.
Zaraz za Mikulovem uczepiliśmy się grzecznie autostrady i prostą drogą przez Wiedeń i Graz
podąŜaliśmy w kierunku Słowenii. Z braku jakiegokolwiek miejsca noclegu dotarliśmy aŜ do Mariboru
i tutaj zjechaliśmy do miasta. Hotel znalazł się stosunkowo szybko. Spaliśmy teŜ szybko, bo
następnego dnia naszym celem miał być Dubrownik w Chorwacji.

Sobota, 29 września: Przejazd przez Chorwację
Znalazłszy się na pięknej chorwackiej autostradzie pomknęliśmy w kierunku Morza Adriatyckiego,
podziwiając okoliczne bella vista. A widoki były, jak dla nas, ciut egzotyczne. Takie westernowe
bardziej. Szerokie skaliste doliny z jakimiś krzewami i górami na horyzoncie. Brakowało tylko
Winnetou na koniu. Kiedyś w dawnej Jugosławii kręcone były westerny. Nie dziwota, istotnie okolica
westernowa była.
Po drodze zarezerwowaliśmy telefonicznie nocleg w Dubrowniku, w apartamencie – nomen omen –
Bella Vista. Zamierzaliśmy dotrzeć tam przed zmrokiem.
Gdzieś w połowie drogi zatrzymaliśmy się przy figurze „Gospa od puta”. A cóŜ to takiego? Gospa to
Matka Boska. A put do podróŜ. Składając całość – „Matka Boska patronka podróŜnych”. Parking
połoŜony był koło mostu na rzece Krka z widokiem na głęboko wrzynającą się w ląd adriatycką zatokę.
Bella vista.
Po zjechaniu z autostrady na
wąską zwykłą drogę mieliśmy
okazję po raz pierwszy zerknąć
na
k ra j
jako
tak i .
PrzejeŜdŜaliśmy przez wioski i
miasteczka, aŜ dotarliśmy
w re s zc ie
do
mo rza j u Ŝ
niedaleko granicy z Bośnią i
Herc egowiną. Zrobiło się
pięknie. Góry z morzem
stanowią zazwyczaj udana
kompozycję, gdziekolwiek by
się nie znajdowały.
Na granicy bośniackiej stali
jacyś panowie i sprawdzali
WybrzeŜe Chorwacji gdzieś między Szybenikiem
nawet dokumenty, ale obyło się
a Dubrownikiem
bez
s e ns a c ji .
S po ko jn i e

p o j e c h a l i ś m y d a l e j w zd ł u Ŝ
adriatyckiego wybrzeŜa Bośni i
Hercegowiny. Mają Bośniacy tego
wybrzeŜa kilka kilometrów. Taki
wyłom w terytorium państwa
chorwackiego, dzielący ten kraj na
dwie nierówne części. Większa
północna i południowa – duŜo
mniejsza, ale z Dubrownikiem.
Gdyby nie Dubrownik, to pewnie
nikt by się juŜ nie zapędzał na ten
południowy skrawek kraju, ale dla
tego miasta naprawdę warto. Co
prawda, w tamtym momencie
jeszcze tego nie wiedzieliśmy.
Kilka kilometrów wybrzeŜa Bośni
Bośniackie wybrzeże – miasto Neum
nie pozostało specjalnie w pamięci.
Zatrzymaliśmy się tylko na chwilę w
okolicach jedynego nadmorskiego bośniackiego miasta – Neum. Stamtąd juŜ podąŜaliśmy w miarę
szparko w kierunku Dubrownika. Tam czekała na nas „Bella Vista” i, jak się okazało na miejscu, nie
jedna!
Wynajęty pokój okazał się być samodzielnym mieszkaniem na 3. piętrze w dzielnicy portowej, bez
windy, za to z duŜym tarasem i widokiem (bella vista!) na zatokę i port pasaŜerski. Trochę się
ogarnęliśmy i wyruszyliśmy na spotkanie z Dubrownikiem. Poszliśmy na piechotę, bo informacja w
internecie głosiła, ze to „zaledwie” 2 km do Starego Miasta. Te 2 km miały spory hak, dotarliśmy w
okolice Starego Miasta juŜ po ciemku. Stare Miasto jakieś dziwne było na pierwszy rzut oka. Owszem,
dostaliśmy się tam schodząc po stromych i długich schodach, ale na miejskim placu była pętla
autobusowa, obok ekskluzywny hotel, jakieś sklepy, knajpy i mnóstwo ludzi. Dla ustalenia uwagi, nie
mieliśmy mapy i poruszaliśmy się na tzw. czuja. Wypatrzyliśmy jednak, Ŝe jakiś większy, regularny
tłum ludzi wydobywa się z jednego kierunku, Postanowiliśmy sprawdzić, co to moŜe być. Przeszliśmy
przez mostek (w ciemnościach nie było widać nad czym), potem po kamiennych schodach w dół,
skręciliśmy w prawo, przeszliśmy przez bramę i nas
wmurowało. Znaleźliśmy się nagle w innej bajce, a Witek
tylko cicho zapytał: „Czy ta brama przez którą właśnie
przeszliśmy to był peron 9 i trzy czwarte?”.

Dubrownik

Ujrzeliśmy szeroką ulicę Placa, której kamienna
nawierzchnia lśniła w świetle lamp jak najpiękniej
wypolerowany parkiet w królewskim pałacu. Ten, kto to
widział, wie o czym piszę, ten, kto nie widział, powinien
zobaczyć.
Po obu stronach deptaka w równych szeregach
błyszczały ślicznie podświetlone dwupiętrowe domy z
białego kamienia. Mnóstwo ludzi przechadzających się i
rozmawiających, z prawej strony jakiś bezkształt na
pierwszy rzut oka. Później rozszyfrowaliśmy, Ŝe to słynna
fontanna Onufrego. Między kamienicami, po obu
stronach odchodziły prostopadle wąziutkie uliczki. Te z
lewej strony zaraz zamieniały się w strome schody, na
których stały stoliki niezliczonych knajpek, pełnych
ludzkiego gwaru.
Jako, ze strudzeni byliśmy wielce (Jola) i głodni trochę
teŜ (Witek) zasiedliśmy w jednej z nich i uraczyliśmy się
bałkańskim specjałem – ćevapčići.
Posileni ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie. A podobało
nam się juŜ tylko coraz bardziej. Dotarliśmy do portu
nad morze, posiedzieliśmy chwilę na skałach,
powłóczyliśmy się po uliczkach i zaułkach do późnych
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godzin nocnych, posiedzieliśmy w knajpce na głównym placu słuchając ulicznego koncertu gitarowego
i zmęczeni, ale pełni wraŜeń udaliśmy się w podróŜ powrotną do naszego apartamentu Bella Vista.
Zgodnie z tradycją rodzinną wracaliśmy inną drogą, nad zatoką. Dzięki temu mogliśmy popodziwiać
cumujące tam ekskluzywne jachty i stateczki. Wartość kaŜdego z nich to zapewne równowartość
niezłej kumulacji w lotku, a stało tego na nabrzeŜu kilkanaście sztuk. Wracaliśmy juŜ po północy.
Koło naszego mieszkania był otwarty sklep ze świeŜym pieczywem i nawet jacyś klienci byli

Widok na miasto z dubrownickiej twierdzy
obsługiwani! Przekonaliśmy się potem niejednokrotnie, Ŝe w tych krajach normą są sklepy przy
piekarniach czynne całą dobę.
Trzeba jeszcze dodać, Ŝe temperatury były nawet nocą bardzo wysokie. Było gorąco i duszno.

Niedziela, 30 września: Dubrownik
Niedzielny poranek powitał nas słoneczkiem i ciepełkiem.
Śniadanie na tarasie z widokiem na port, na śniadanie
świeŜe bułeczki z pobliskiej piekarni – prawda, Ŝe brzmi
obiecująco? Potem, Ŝeby nie tracić zbyt wiele czasu,
wsiedliśmy w miejski autobus i pojechaliśmy znów do
Starego Miasta. Dojechaliśmy na róg ul. Brsalja i Iza
Grada, na plac przed Bramę Miejską, która wczoraj była
dla nas peronem dziewięć i trzy czwarte. Dzisiaj,
wszystko wyglądało juŜ mniej tajemniczo, ale wciąŜ
niezwykle
urokliwie.
Tłumy
ciągnęły
mostem
nieprzebrane. Z ciekawością zagłębiliśmy się w zaułki i
wąskie uliczki. Na pierwszy ogień poszły mury miejskie.
Świetnie zachowane, otaczające Stare Miasto szczelnym
pierścieniem. Wejście na mury kosztuje, ale warto wydać
te pieniądze. Widoki z murów i baszt na czerwone dachy
domów, pałaców i kościołów – bezcenne! Do obejrzenia na
rozlicznych,
popełnionych przez
nas
zdjęciach.
Fascynujące były równieŜ zakątki bardzo współczesne,
jak na przykład boisko koszykówki z nowoczesną
nawierzchnią na dachu jednej z kamienic. Wszędzie
mnóstwo knajpek pełnych ludzi i dzieci. No i
wszechobecne, suszące się między murami pranie.
Kolorowe szmaciane plamy, furkoczące na wietrze, często
wchodziły w kadr zdjęć niejednokrotnie ubarwiając
wykonywane fotografie. W czasie tego spaceru udało się
nam rozwikłać zagadkę sposobu, w jaki pranie jest
zawieszane wysoko ponad ulicami i chodnikami. Linka
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Placa i wieża zegarowa

zamocowana jest na bloczkach. Jeden pod oknem, drugi gdzieś dalej na przeciwległym murze. Pranie
wisi nad podwórkiem, nad chodnikiem, nad knajpą. Co rusz z okna wychyla się pani domu i zwinnymi
ruchami przypina kolejne sztuki upranej odzieŜy do linki przesuwając ja po bloczku, a sztuka uprana
i powieszona się oddala. Niestety jedyną wadą rozwiązania jest zastosowany model LIFO, jeŜeli
czytelnik wie, co mamy na myśli. Mówiąc inaczej, sztuka ostatnio powieszona musi wyschnąć, aby
zabrać z linki poprzednie. Wśród nagrzanych dubrownickich murów nie jest to chyba specjalny
problem.
Po zakończeniu wycieczki po murach wyszliśmy na chwilę ze Starego Miasta przez bramę Ploce w
poszukiwaniu przejścia do twierdzy Revelin, znajdującej się na sąsiednim półwyspie. Twierdza została
zbudowana w XVI wieku i miała za zadanie bronić miasta od wschodu. Widać ja pięknie z murów, ale
dojście do niej nie jest zbyt proste. Nie wiedzieliśmy niestety w który zaułek skręcić, więc dostaliśmy
się do niej drogą okręŜną, aczkolwiek uroczą. Zapędziliśmy się niechcący na kolejną skarpę, dzięki
czemu mieliśmy bella vista na cały kompleks starówki, a w dodatku mogliśmy obfotografować
klasyczne kaktusy, rosnące nad adriatyckim urwiskiem. Twierdza, na planie nieregularnego
czworokąta jest w zasadzie pusta, nie licząc stert kamiennych kul armatnich ułoŜonych na
dziedzińcu. Roztaczają się z niej natomiast piękne widoki na zatokę i Stare Miasto od strony
zachodniej. Po krótkim odpoczynku od tłumów, gwaru i hałasu wróciliśmy z powrotem do miasta.
Dubrownik przyciąga do siebie. Ma niepowtarzalny charakter i duszę. Trudno uwierzyć, Ŝe tak
niedawno, bo w latach dziewięćdziesiątych ponad 60% substancji miejskiej uległo zniszczeniu w czasie
wojny bałkańskiej. I dziw bierze, Ŝe tak mało się ten fakt eksponuje. Jakby mieszkańcy nie chcieli
pamiętać o tych cięŜkich dla nich dniach, kiedy to Serbowie i Czarnogórcy bombardowali zabytkowe
domy z sąsiedniego wzgórza.
Pod koniec dnia zmęczeni całodziennym chodzeniem zakotwiczyliśmy w jednej w rozlicznych knajpek,
Ŝeby posłuchać odbywającego się
tam koncertu.
Do kwatery wróciliśmy autobusem.
Opowiadając o Dubrowniku nie
sposób nie napisać o kotach. Koty
wygrzewające się na kamieniach nad
wodą, okupujące ławki w najbardziej
zaludnionych i ruchliwych miejscach
miasta (nikt kotu nie przerwie
drzemki, a tak chciałoby się gdzieś
u si ąś ć) , k oty na d ach a ch i
parapetach, koty czekające na
portowym nabrzeŜu na świeŜe rybki
z rybackich sieci. Szkoda, Ŝe kot nie
jest symbolem miasta. MoŜe wtedy
pamiątki w licznych sklepach byłyby
choć trochę mniej kiczowate? W
sumie kota trudno popsuć…

Widok na Dubrownik z wzgórza Srd

Poniedziałek, 1 października: Witamy w Czarnogórze!
Rano opuściliśmy nasz gościnny apartament. Najpierw udaliśmy na górujące nad Dubrownikiem
wzgórze Srd. WjeŜdŜa nań, po 19 latach przerwy spowodowanej zniszczeniami wojennymi, kolejka
linowa. Wjazd kusi wspaniałym widokiem na miasto. Podobno przy dobrej pogodzie moŜna stąd
dostrzec nawet wybrzeŜe Włoch. Na szczyt moŜna teŜ dojechać samochodem, wąską drogą asfaltową.
Na podjeździe zatrzymywaliśmy się kilkakrotnie. Nie sposób było oprzeć się widokom, Dubrownik z
kaŜdej wysokości i odległości był inaczej piękny.
Po powrocie na Jadranską Cestę udaliśmy się w kierunku południowo-wschodnim. Celem naszym
była tego dnia juŜ Czarnogóra. Mieliśmy upatrzoną kwaterę w pensjonacie Villa Perla w miejscowości
Bušat między Barem a Ulcinj.
Najpierw jednak próbowaliśmy jeszcze zobaczyć miejscowość Cavtat, oddaloną od Dubrownika o
jakieś 10 km. Niestety zamknięte dla samochodów centrum, z płatnym dość słono parkingiem, jako
jedyną moŜliwością zostawienia samochodu, odstraszyło nas. Transadriatycka magistrala przed
granicą chorwacko-czarnogórską stała się nagle szutrowa i dziurawa. W pyle dojechaliśmy do
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szlabanu. Czarnogóra przywitała nas na
szczęście gładkim asfaltem. I tak było w tym
kraju cały czas – drogi były wąskie, ale równe
i raczej dobrze utrzymane.
Pierwszą czarnogórską miejscowością było
Herceg Novi, miasto kwiatów, jak opisywały je
zgodnym chórem przewodniki. Podobno z
racji wyjątkowo przychylnego mikroklimatu
świetnie rosną tam rozliczne egzotyczne
rośliny. Fakt, ze roślinności jest tam sporo,
ale nasza znajomość botaniki nie pozwoliła
nam docenić rosnących tam osobliwości.
Eukaliptusa Jola sfotografowała tylko dlatego, Ŝe był ładny, a zidentyfikowała przy
pomocy literatury fachowej dopiero po

Herceg Novi – eukaliptus (prawdopodobnie)

powrocie do Polski. Choć i tak do końca nie wiadomo, czy to
nie jakaś inna roślina…
W Herceg Novi znajdują się twierdze tureckie. Do jednej z nich,
Kanli Kula (Krwawej WieŜy) udaliśmy się na początek. Są to w
zasadzie ruiny z ogromną estradą, gdzie latem jest urządzone
kino letnie. Potem przespacerowaliśmy się po urokliwych
uliczkach Starego Miasta, na krótko usiedliśmy w kawiarence
na rynku, gdzie po raz pierwszy zapoznaliśmy się z baklawą –
typowym bałkańskim deserem. Potem udaliśmy się do
monastyru Savina. Jest to barokowa perła architektury
sakralnej. Tworzą go trzy cerkwie, klasztor oraz cmentarz; dwie
cerkwie stoją obok siebie, do trzeciej trzeba się było wspiąć na
pobliski wzgórek, Na górze spotkaliśmy parę sympatycznych
Rosjan, którzy przylecieli tutaj na tydzień z Nowosybirska i
bardzo polecali wizytę w drugiej tureckiej twierdzy Spaniola,
leŜącej trochę na uboczu, Drogę dojazdową pokazywali nam na
ipadzie! Wot tiechnika!
Z braku czasu zrezygnowaliśmy jednak ze zwiedzania Spanioli.
Udaliśmy się nad Bokę Kotorską, zatokę głęboko wcinającą się
w ląd, której krajobraz, jak opisują przewodniki, wygląda jak
fiordy północy. Linia brzegowa przypomina swym kształtem
omegę. W najwęŜszym miejscu moŜna przedostać się na drugą
stronę promem, ale nam wydawało się ciekawsze objechanie
Monastyry w Savinie
całej zatoki, zwłaszcza, Ŝe tuŜ nad wodą biegnie droga. Widoki
istotnie ciekawe i jest to na pewno jedno z piękniejszych
miejsc, ale trochę zabrakło słońca, Ŝeby w pełni zachwycać się okolicą. Nie starczyło czasu na
zwiedzanie pięknych niewątpliwie miasteczek Risan i Perast, które rozłoŜyły się na brzegu. Mieliśmy
zresztą w planie jeszcze jedną
wizytę nad zatoką, zamiar udał się
niestety tylko częściowo.
Przemknęliśmy przez zwany małym
Dubrownikiem Kotor i przez tunel
wyjechaliśmy nad Adriatyk. Droga
c a ł y c za s p ro w a d zi ł a n a s
wybrzeŜem. Minęliśmy miasto
Budv a, obiecując sobie jego
dokładne zwiedzenie. 6 km dalej
u k a za ł s i ę n a s zym o c zo m
osławiony półwysep Sveti Stefan.
Kiedyś była to typowa osada
rybacka, której mieszkańcy do

Boka Kotorska
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mniej więcej 1950 roku ledwo wiązali koniec z końcem. Z tego powodu w latach pięćdziesiątych
wioska zaczęła podupadać, gdy mieszkańcy masowo emigrowali do USA. Wtedy pojawił się pomysł
przesiedlenia pozostałych rybaków i stworzenia na półwyspie zamkniętego kompleksu hotelowego. Jak
się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Po pięciu latach prac restauracyjnych (podobno nie ma tam
dwóch jednakowych apartamentów) otworzono tę jaskinię luksusu. Zaczęły tu spędzać wakacje
najsłynniejsze gwiazdy. Podobno bywali tutaj Sofia Loren, Ingemar Stenmark, Silvester Stalone i
Claudia Schiffer. Przewodniki piszą, Ŝe półwysep jest zamknięty dla zwykłych śmiertelników, a
najtańszy nocleg grubo przekracza nasze moŜliwości. Popatrzyliśmy sobie więc z daleka na to
najdroŜsze miejsce w Czarnogórze i pojechaliśmy dalej na południowy wschód.

Detal architektoniczny naszego pensjonatu

Jechaliśmy drogą, którą przyszło nam w ciągu najbliŜszych dni poznać
dokładnie. Wtedy jeszcze nazwy mijanych po drodze miejscowości
(Sutomore, Petrovac) niewiele nam mówiły. TuŜ za Barem zwiększyliśmy
czujność, bo z otrzymanego opisu wynikało, Ŝe wkrótce naleŜy skręcić w
bok. Opis dojazdu do pensjonatu nie był moŜe najszczęśliwszy, ale
poradziliśmy sobie i bez problemu zaparkowaliśmy przed okazałym,
świeŜo wybudowanym domem, w typowym dla tutejszych terenów stylu,
zwanym przez Jolę stylem cukierniczym. Jak twierdzi, nic nie poradzi na
to, Ŝe obfitość półkolistych balkonów wyposaŜonych szczodrze w tzw.
balaski w intensywnych kolorach (u nas było to Ŝółto-białe, ale często
spotyka się tu mocny róŜ) kojarzy się jej z ozdobami na torcie. Pokoik
dostaliśmy malutki z łazieneczką, wnęka kuchenną, balkonem i
sąsiadami Ślązakami na sąsiednim, blisko połoŜonym balkonie. A Ŝe
wieczory mimo października wciąŜ były ciepłe, nasi sympatyczni
skądinąd sąsiedzi prowadzili oŜywione dysputy na balkonie, a my
słyszeliśmy kaŜde ich słowo. I tak to w dalekiej Czarnogórze, wieczorami
przyswajaliśmy sobie co ciekawsze zwroty gwary śląskiej. W ogóle
gośćmi pensjonatu byli wyłącznie nasi rodacy i to był jeden z powodów,
dla którego woleliśmy całe dnie spędzać poza pokojem.

Wtorek, 2 października: Okolice Ulcinj
Ranek powitał nas lekkim zachmurzeniem, ale dość szybko się pojawiło się słoneczko. Po śniadaniu
udaliśmy się jeszcze dalej na wschód do miasteczka Ulcinj.
Ulcinj to najdalej na południe połoŜone miasto Czarnogóry. Stąd juŜ tylko dwa kroki do Albanii.
Miasteczko jest bardzo stare; przewodniki wspominają, Ŝe było zamieszkane juŜ w epoce brązu. Osadę
załoŜyły podobno plemiona Ilirów, a nazwę nadali Rzymianie, którzy opanowali te tereny.
Zaparkowaliśmy na głównej ulicy i udaliśmy się w poszukiwaniu Starego Miasta. Najpierw dotarliśmy
do starej kamiennej cerkwi otoczonej gajem oliwnym! Było to nasze pierwsze, ale nie ostatnie w czasie
tego pobytu, spotkanie z Ŝywymi drzewami oliwnymi (nie licząc oliwki w doniczce, którą Jola usiłowała
rok temu uprawiać i którą udało się
ususzyć), a są one istotnie niezwykłych
kształtów. Po drugiej stronie uliczki jest
brama do Starego Miasta, którego
zabudowania nie są jeszcze w całości
odbudowane
i
o d re s ta u ro w a n e .
Intensywne prace wciąŜ trwają. Stare
Miasto urocze, wiele zaułków, wąziutkich
uliczek, z murów widok na szmaragdowy
Adriatyk. W tym otoczonym murami
obronnymi Starym Mieście mieszkają
ludzie i starają się prowadzić normalne
Ŝycie, choć pewnie nie jest to łatwe, tak na
oczach turystów.
Przed wyjazdem z Ulcinj postanowiliśmy
jakoś rozegrać kwestię wyjazdu do Albanii.
Uznaliśmy, Ŝe na pierwszy raz warto
Ulcinj – zabudowania starego miasta
pojechać tam z kimś i lepiej nie swoim
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samochodem. śadna zorganizowana wycieczka nie wchodziła w grę – było poza sezonem. Jedno biuro
turystyczne nas zbyło, w drugim (O nazwie, no, kto zgadnie? Oczywiście, Bella Vista!) udało nam się
uzgodnić wynajem taksówki na czwartek.
W samym Ulcinj jest miejska plaŜa, tzw. Mała PlaŜa. Nawet w początku października było na niej
sporo ludzi, co tu się musi dziać w sezonie! My, a dokładnie Jola, chcieliśmy na Wielką PlaŜę.
Kilometry złotego piasku opisywane w przewodnikach podziałały na wyobraźnię. Wielka PlaŜa rozciąga
się wzdłuŜ Adriatyku jeszcze dalej na południowy wschód w kierunku Albanii. I tu nastąpiło
rozczarowanie, bowiem ten złoty piasek wcale nie jest złoty. Jest szary i brudny. Ale spacer (razem) i
kąpiel (Jola) zaliczyliśmy. Potem jeszcze pojechaliśmy nad rzekę Bojanę, która stanowi granicę między
Czarnogórą a Albanią. Rzeka tuz przy ujściu się rozwidla, a w jej widłach połoŜona jest wyspa Ada
Bojana. Nad rzeką znajdują się domki rybackie, gdzie ostatni rybacy tradycyjnie suszą swe sieci, oraz
mnóstwo knajp specjalizujących się w potrawach z ryb, jeszcze chwilę temu pływających w rzece. W
jednej z nich zjedliśmy obiad. I czas było wracać na nocleg. Po raz pierwszy dotknął nas problem
krótkiego dnia. O tej porze roku robi się ciemno duŜo wcześniej niŜ w sierpniu, lipcu czy czerwcu, tak
Ŝe czas na zwiedzanie znacznie się skraca. Dokuczać nam będzie to zjawisko cały tydzień. Po kolacji
„zaliczyliśmy” jeszcze wieczorny spacer na „naszą” plaŜę o dumnej nazwie Rocky Beach i pierwsze
zbieranie kamieni.
PlaŜe adriatyckie nam się nie podobają,
bo są kamieniste, małe i brudne. Ale
k a m i e n i e n a n i c h s ą ś l i c zn e .
Wymuskane przez morze, o gładziutkiej
powierzchni, przewaŜnie białe, zdarzają
się teŜ kolorowe. Postanowiliśmy
nazbierać ich trochę w charakterze
pamiątki. Tym bardziej, Ŝe – jak juŜ
przekonaliśmy się w Dubrowniku – na
sensowne, mało szkaradne pamiątki w
tym regionie nie ma co liczyć.

Środa, 3 października: Bar i Budva
Znowu na dzień dobry na niebie
chmury. I to one do spółki z prognozą
p o go d y za d e c y d o w a ł y , z e n i e
pojechaliśmy w góry. Postanowiliśmy zwiedzić miasta na wybrzeŜu. Na pierwszy ogień wzięliśmy Bar, a
dokładnie Stary Bar.
Nowy Bar, zwany po prostu Barem, połoŜony jest nad morzem. To w nim tętni obecnie Ŝycie. Tu jest
kolej, port, zakłady przemysłowe, sklepy. I tutaj mieszkają ludzie.
Stary Bar rozciąga się na niewysokim wzniesieniu, na zachód od Baru, po drugiej stronie drogi
biegnącej wzdłuŜ wybrzeŜa, u stóp masywu Rumija. Wiele lat temu było to ogromne jak na owe czasy i

Wielka Plaża na południe od Ulcinj
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tętniące Ŝyciem miasto. Znalezione tu ślady cywilizacji pochodzą sprzed ok. 2 tys. lat. Było to przez
wiele lat najpotęŜniejsze miasto Czarnogóry. W XVI wieku zostało podbite przez Turków. Doznało
powaŜnych zniszczeń w roku 1878 w czasie wojny turecko-rosyjskiej. Był to początek końca
świetności Baru. Ludzie zaczęli je opuszczać, nad morzem powstał nowy Bar. JuŜ opuszczone miasto
zostało dodatkowo zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1979 roku.
Dotarliśmy samochodem na parking. Najpierw odwiedziliśmy rozłoŜony tuŜ obok targ staroci, a potem
wąskimi uliczkami ruszyliśmy w kierunku opuszczonego miasta. Te wąskie uliczki prowadzące do
bram Starego Miasta z uroczymi kamiennymi domkami to przedmieścia Starego Baru, zamieszkane do
dzisiaj. Atmosfera senna, spokojna. Knajpki, a przed nimi małe stoliki, przy nich siedzący ludzie
zatopieni w rozmowie. Czuć, ze Ŝycie toczy się tutaj swoim własnym rytmem. Bez pośpiechu i
harmidru – pewnie to urok porannych godzin, kiedy turyści nie zdąŜyli jeszcze wylać się z autokarów i
ruszyć na podbój zabytku wyposaŜeni w aparaty, takie czy inne phony, a przede wszystkim – w
pieniądze.

Akwedukt w Starym Barze

Główna droga zamieszkanego Starego Baru niespiesznie
doprowadziła nas do bram Starego Miasta. Po jej
przekroczeniu i kupieniu biletów wstępu zostaliśmy z
historią sam na sam. Kamienne ruiny, piękne widoki i
my. Oczywiście, jak to mamy w zwyczaju, zupełnie
bezwiednie rozpoczęliśmy zwiedzanie w kierunku
odwrotnym do proponowanego, a zorientowaliśmy się
dopiero pod koniec. Po mieście istotnie pozostały
jedynie ruiny, chociaŜ gdzieniegdzie widać próby
odbudowywania niektórych budowli. Być moŜe za kilka
lat będziemy mogli zobaczyć Stary Bar w pełnej krasie
tak, jak przypuszczalnie wyglądał kilkaset lat temu. Ale
dzisiaj musieliśmy zaprząc do pracy wyobraźnię.
Włóczyliśmy się śladami dawnych uliczek zarośniętych
roślinnością, zaglądaliśmy do starych kościołów, lub
pozostałości po nich, próbowaliśmy się domyślić gdzie
było wejście, gdzie prezbiterium, gdzie łaźnie tureckie.
Trzeba przyznać Rzymianom, Ŝe wiedzieli co robią
zakładając wiele lat temu miasto w tym miejscu. Walory
obronne niezaprzeczalne, a widoki rozciągające się ze
wzgórza zapierają dech w piersiach. Nad miastem
góruje stosunkowo dobrze zachowana wieŜa zegarowa,
a na samej górze znajdują się ruiny pałacu biskupiego,
skąd jest dobry widok na pozostałości tureckiego
akweduktu. Ze zdumieniem stwierdziliśmy, Ŝe tuŜ obok
tak szacownego zabytku, jakim jest akwedukt,
wybudowano, bez Ŝadnego szacunku dla historii nowy
budynek z pustaków, który prawie styka się z mostem.
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Spacerowaliśmy po Starym Barze
dość długo spotykając dosłownie
kilka osób, w większości Polaków. Bo
jakaŜ inna nacja przyjechałaby do
takiego miejsca bladym świtem, czyli
przed południem?
W drodze powrotnej zajrzeliśmy do
jednego ze sklepów z pamiątkami.
Uprzejma właścicielka zaprosiła nas
s ch od k am i na gó rę z d u m ą
pokazując taras z
rosnącym tam
drzewkiem pomarańczowym. CóŜ –
dla nas to egzotyka, dla tutejszych –
normalka.
Potem nastąpił etap poszukiwań
Najstarsze (ponoć) drzewo oliwne w Europie
najstarszego na świecie drzewa
oliwnego, liczącego podobno ok. 2
tys. lat. Znaki „Stara Maslina”
kierujące nas na ten zabytek ustawione były raczej dość rzadko. Ale koniec języka za przewodnika i w
końcu znaleźliśmy. Stoi sobie w środku wsi. Faktycznie stare to drzewo i ogromne, otoczone parkanem
i za wstęp trzeba niewiele, ale jednak zapłacić. Drzewa oliwne przybierają zadziwiające kształty. Im
starsze tym bardziej niesamowite.
Następnie zajrzeliśmy do współczesnego Baru. Głównie chodziło nam o stację kolejową i kupienie
biletów na podróŜ powrotną autokuszetką do Belgradu. I nawet się dogadaliśmy z panią w kasie i
prawie kupiliśmy te bilety, ale pokonało nas ostatnie pytanie: jak wysoki jest nasz samochód? Okazało
się, Ŝe z powodu niecałych pięciu centymetrów musimy zrezygnować z wygodnej podróŜy pociągiem za
stosunkowo nieduŜe pieniądze. Niestety – nasz samochód nie mieścił się w granicach normy, czyli
przekraczał wysokość 155 cm, co najłatwiej było sprawdzić, przystawiając do auta wzorzec wysokości,
czyli Jolę. Czekała nas modyfikacja planów podróŜy powrotnej.
Samochodowo zwiedziliśmy Bar. Faktycznie niespecjalnie ciekawe miasto. Poza palmami rosnącymi
na ulicach, jak u nas nie przymierzając kasztany czy topole, nie zanotowaliśmy ciekawszych wraŜeń.
Udaliśmy się więc w kierunku, z którego przyjechaliśmy przedwczoraj: w kierunku Budvy, kolejnego
kamiennego miasta z dobrze zachowana architekturą, układem ulic i murów obronnych sprzed wielu
lat.
Po drodze zatrzymaliśmy się na półwyspie Ratac. Zwiedziliśmy ruiny monastyru o tej samej nazwie.
Półwysep rozciąga się na wysokim klifie, porośniętym lasem sosnowym. Z góry roztaczają się
przepiękne widoki (bella vista!) na szmaragdowe morze. Na dole dostrzec moŜna było opalających się
nagusów. Dopiero potem doczytaliśmy się w przewodniku, Ŝe znajduje się tam plaŜa nudystów.
Budva przywitała nas pięknym światłem. Skąpane słońcem jasne mury na tle ciemnych chmur
wiszących nad sąsiednimi górami to prawdziwy raj dla oka i obiektywu. Samochód zostawiliśmy na
ulicy na płatnym parkingu, w odległości niedługiego pieszego spaceru od Starego Miasta. NabrzeŜe
ładnie zagospodarowane z aleją palmową prowadzącą do samego morza, a nad nim plaŜa i na
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wysuniętym w morze cyplu kamienna starówka, otoczona
świetnie zachowanymi murami miejskimi. Do środka
moŜna dostać się przez jedna z trzech bram miejskich.
W Budvie, podobnie jak w Dubrowniku, zachował się
kompletny układ murów miejskich i wycieczka po murach
jest obowiązkowa. Podobnie zresztą jak powłóczenie się po
uliczkach i zaułkach. Zwiedziliśmy tez twierdzę – jest
stamtąd ładny widok (bella vista!) na okoliczne góry,
zajrzeliśmy do kilku kościołów i cerkwi. Az się wierzyć nie
chce, ze zaledwie 33 lata temu, w 1979 roku miasto
powaŜnie ucierpiało podczas trzęsienia ziemi. Tego samego,
które przyczyniło się do zniszczenia Baru.
Trudno wybrać dobry moment na zakończenie łaŜenia po
uliczkach i zaułkach, bo wciąŜ odnosi się wraŜenie, Ŝe
jeszcze nie wszystko widzieliśmy. Tym niemniej zachód
słońca się zbliŜał i trzeba było powoli udać się w kierunku
parkingu, do samochodu. Jeszcze tylko rzut oka na statek
z polska banderą, cumujący przy nabrzeŜu, spacer pośród
palm i wyjazd. Chcieliśmy przed zachodem słońca dotrzeć
do jakiejś plaŜy. Udało się gdzieś w okolicach Petrovaca.
Jola wykapała się w jeszcze ciepłym morzu (przypominamy,
ze to początek października), Witek obfotografował zachód
słońca i pozbierał kolorowe kamyczki. A potem juŜ tylko do
pensjonatu i spać. Dotarliśmy do celu po ciemku.

Czwartek, 4 października: Albania (Shqiperia, czyt. Sziperia)
Wstaliśmy raniutko, bo byliśmy na 8
umówieni w Ulcinj z taksówkarzem,
który za niewygórowaną opłatą
zgodził się nas zawieźć do Szkodry –
a l b a ń s k i e go m i a s ta l e Ŝą c e go
niedaleko granicy z Czarnogórą.
Taksówkarz, sympatyczny Albańczyk
(w Ulcinj Albańczycy to zdecydowana
większość mieszkańców) przyjechał o
czasie. Po krótkim potwierdzeniu
dotychczasowych uzgodnień
wyruszyliśmy w kierunku granicy
albańskiej.
Niedaleko za miastem
wjechaliśmy w kamienny ciasny
wąwóz. Taksówkarz szybko wyjaśnił,
Ŝe tu grano sceny z filmu o Winnetou
i … za trzyma ł si ę. Wys ia dł i
Zachód Słońca nad Adriatykiem
go rą czk owo zac zą ł grzeb ać w
papierach. No pięknie – przestraszył
się Witek – juŜ po nas. Pewnie zapomniał jakiegoś waŜnego dokumentu, bez którego Albańczycy nas
nie wpuszczą. A on tylko szukał… fotosów z filmu! Granicę przekroczyliśmy szybko i po parunastu
minutach dojechaliśmy do Szkodry (alb. Shkodër), największego miasta w północnej części Albanii i
czwartego pod względem ludności miasta w całym państwie. Na wzgórzu jeszcze przed Szkodrą
znajdują się ruiny tureckiej twierdzy Rozafa. ZaŜyczyliśmy sobie jej zwiedzanie. Pan nas podwiózł
prawie pod samą bramę, zaliczając nieco wcześniej jazdę tyłem pod prąd, co spowodowało u Joli
nerwowy chichot. Ale nie zapominajmy – jesteśmy w Albanii przecieŜ! Pan był fachowym,
przygotowanym na wszystko towarzyszem podróŜy. Zapewne niejednokrotnie odbywał tego rodzaju
wycieczki z turystami. Od niego dowiedzieliśmy się, ile kosztuje bilet wstępu do twierdzy, nawet
wyposaŜył nas w stosowną ilość leków (czyli tutejszych pieniędzy). Nie mieliśmy przecieŜ jeszcze
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moŜliwości wymiany waluty. Byliśmy na tyle wcześnie, Ŝe kasa była nieczynna, ale na szczęście brama
stała otworem. Na początku byliśmy jedynymi zwiedzającymi. Ruiny jak ruiny – kupa kamieni. Trzeba
mocno wysilać wyobraźnię, Ŝeby zobaczyć to, co tam było kiedyś, chociaŜ trzeba przyznać, Ŝe robi
wraŜenie ogrom tej budowli. No i połoŜenie. Widoki niesamowite, po prostu bella vista! Z jednej strony
ogromne Jezioro Szkoderskie (tam pojedziemy pojutrze), z drugiej strony rzeka Bojana, która wypływa
z jeziora i wpada do Adriatyku – (tam byliśmy przedwczoraj). Do Bojany wpływa jeszcze rzeka Drini,
której malownicze rozlewiska błyszczące w słońcu widać u stóp wzgórza. A w niedalekiej oddali miasto
Szkodra w całej okazałości (tam pojedziemy dzisiaj). śal tylko, ze widoczność nie była najlepsza. I tak
spędziliśmy tam około godziny fotografując i podziwiając widoki,
Witek zwiedził nawet jakieś małe muzeum, które jak się okazało znajduje się w jednym z mniej
zrujnowanych budynków. Kupiliśmy tam widokówki i porozmawialiśmy chwilę z niezwykle
sympatycznym młodym człowiekiem, który najwyraźniej pełnił tam rolę kustosza, sprzedawcy i
przewodnika. Opuszczając twierdzę, poniewaŜ kasa się w międzyczasie otworzyła, uiściliśmy naleŜność
za bilety wstępu i udaliśmy się do czekającej na nas taksówki. Jeszcze tylko rzut oka na połoŜony u
stóp wzgórza tzw. ołowiany meczet – jego dach ma charakterystyczny siwo-niebieski kolor, gdyŜ
istotnie został w końcu XVIII w. wykonany z ołowiu. Pojechaliśmy do centrum Szkodry. Pan
taksówkarz znał swój fach. Najpierw przewiózł nas przez handlowy fragment Szkodry, manewrując
zręcznie w tłumie samochodów, jeŜdŜących pod prąd rowerzystów i chodzących w dowolnych
kierunkach pieszych, następnie pokazał, gdzie są waŜne
trzy budowle, tzn. meczet, kościół i cerkiew, na końcu
pokazał palcem miejsce, gdzie mieliśmy się spotkać za
cztery godziny. On poszedł załatwiać swoje sprawy, a my w
miasto. Udało nam się dość sprawnie wymienić pieniądze,
znaleźć pocztę, kupić znaczki pocztowe i wysłać kartki, a
potem została juŜ sama przyjemność wałęsania się po
zatłoczonych uliczkach i podziwiania tego całego
miszmaszu, jaki się tam znajduje. Jest to niesamowity
tygiel kultur, zwyczajów i architektury. Kraj z dawien
dawna muzułmański, doświadczony przez ortodoksyjny
komunizm, a jednocześnie przecieŜ Szkodra jest
największym ośrodkiem katolicyzmu w Albanii… W 1997
roku tutejszą katedrę św. Stefana odwiedził papieŜ Jan
Paweł II w czasie swej pielgrzymki po Albanii. Jest tu nawet
plac Jego imienia. A całkiem niedaleko widać wieŜę
meczetu, skąd za chwilę głos muezina wezwie wiernych do
rytualnych modłów. W tym czasie, kiedy muzułmanie będą
się modlić w meczetach, na ulicy toczy się normalne,
ruchliwe Ŝycie. W sklepach handel trwa w najlepsze, na
skwerkach starsi panowie, popijając piwo, układają kostki
domina. MoŜna prowadzić wielokulturowe Ŝycie? MoŜna.
Spod meczetu udaliśmy się na spacer w kierunku dworca
kolejowego. Po drodze usiedliśmy na krótki odpoczynek w
jednej z licznych tutaj kafejek na kawę espresso. Jola
Scenka ze Szkodry
twierdzi, Ŝe była to najpyszniejsza kawa, jaką kiedykolwiek
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piła. W ręce malutka filiŜaneczka z
aromatycznym naparem, a na ulicy
ruch i harmider, JeŜdŜą samochody,
rowery, autobusy. Chodzą kobiety
zakutane z tradycyjne muzułmańskie
stroje, tuŜ obok eleganccy panowie w
eleganckich garniturach i teczkami w
rękach. Częstym zjawiskiem są dwulub trzyosobowe grupki ludzi,
stojących i prowadzących oŜywioną
rozmowę. Spotkać moŜna i babę z
kogutem w ręce, i młode urodziwe
muzułmanki zatopione w rozmowie, i
osiołka ciągnącego wózek, i woźnicę
zacinającego ostro batem na konia
pewnie przestraszonego trąbiącymi
Nowoczesna część Szkodry
samochodami, i młode przystojne
mamy wiozące na bagaŜniku roweru
swoje dzieci. A jeśli wzrok oderwiemy
od ludzi i popatrzymy na okoliczne
budynki to wcale nie lepiej. Zabytki,
meczet, kościół, cerkiew, nowoczesny
l ś n i ą c y s zk ł e m b a n k , s ta re
k o mun i st y c zn e b ud y nk i
z
odpadającym płatami tynkiem, małe
stareńkie domki chylące się do ziemi
pokryte winoroślą.
Dworzec kolejowy okazał się być
opuszczoną, pamiętającą dobrze
komunizm i nie remontowaną od
tamtych czasów budowlą. Na torach
stały całe składy wagonów, które juŜ
nigdzie nie pojadą. OdjeŜdŜa stąd
jeden pociąg dziennie do Tirany. Ale
być moŜe kiedyś zostanie
odremontowany tak jak remontuje
się dziś większość Szkodry. W czasie
Albański trójkołowy wóz dostawczy
s w e j w ę d ró w k i p o m i e ś c i e
przechodziliśmy przez tereny będące
obecnie jednym wielkim placem
budowy. Z zerwanymi do „Ŝywego” nawierzchniami dróg, walącymi młotami pneumatycznymi i
unoszącym się wszędzie kurzem. A kilkaset metrów dalej, teren po remoncie – nowoczesny skwerek,
na nim alejki, drzewka i fontanny. I absolutnie europejska architektura budynków stojących obok.
Miejsce, jakby Ŝywcem wyjęte z jakiegoś zachodnioeuropejskiego miasta. Z drugiej strony fontann stoi
kolejny meczet, w uliczkach za nim rozłoŜyło się miejskie targowisko. Kupić moŜna chyba wszystko,
chociaŜ o jakości tutaj nie będziemy dyskutować. ŚwieŜe ryby wyłoŜone wprost na ulicznych
chodnikach, sterty ciuchów, słodyczy, warzyw i owoców na ulicznych straganach. Między tym
wszelkim dobrem tłumy ludzi na rowerach i przeciskające się samochody. Tędy wjechaliśmy przecieŜ
do miasta z naszym taksówkarzem. Tutaj trzeba mieć oczy naokoło głowy! I to zarówno kierowcy, jak i
piesi. Ale jakoś to funkcjonuje, a atmosfera jest niepowtarzalna.
Pół godziny przed umówionym czasem zasiedliśmy w jakiejś knajpce i za marne grosze zjedliśmy suty
obiad. Pan oczywiście juŜ na nas czekał, zapakował do samochodu zrobione zakupy (w Albanii jest
duŜo taniej niŜ w Czarnogórze) i ruszyliśmy w drogę powrotną nienasyceni, obiecując sobie powrót do
tego kraju. Stawaliśmy jeszcze parę razy w mieście, nasz kierowca odbierał jakieś przesyłki, zamieniał
ze spotkanymi ludźmi po parę zdań. Widać było, Ŝe czuje się, jak u siebie.
W Ulcinj rozstaliśmy się z naszym przewodnikiem, zaliczyliśmy jeszcze krótki spacer po głównej ulicy i
wyjechaliśmy z miasta. PoniewaŜ na powrót do pensjonatu było stanowczo za wcześnie, pojechaliśmy
jeszcze nad Zatokę Valdanos, gdzie miała znajdować się piękna i cicha plaŜa, a miejsce znane jest z
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tego, Ŝe w dawnych wiekach statki,
na których byli chorzy marynarze,
przed zawinięciem do Ulcinj odbywały
tutaj kilkutygodniową kwarantannę.
Przeszliśmy się wzdłuŜ kamiennobetonowej plaŜy. Zatoka jest otoczona
wysokimi skałami i dzięki temu jest
tu na pewno zacisznie i przytulnie
podczas nadmorskich wiatrów. Warto
j e szc ze ws po mni e ć, ze d ro ga
prowadząca na plaŜę wiodła przez
wspaniałe gaje oliwne, przy których
zatrzymaliśmy się na dłuŜej wracając.
Oliwki są niesamowitymi drzewami.
Ich poskręcane z warkoczy pnie i
konary są niezwykłą poŜywką dla
wyobraźni. Trochę strach byłoby
znaleźć się w gaju oliwnym samemu

Zatoka Valdanos

nocą. Ale w towarzystwie i o zachodzie słońca, kiedy to
drzewa przybierają niezwykłe barwy, było bardzo ciekawie.
W drodze powrotnej, juŜ niedaleko Bušatu, zatrzymaliśmy
się dosłownie na chwilkę, Ŝeby uwiecznić zachodzące
słońce.

Piątek, 5 października: Dzień górski
Na niebie słońce, jedziemy w góry. Celem jest Nacionalni
Park Lovćen ze szczytem Jezerski Vrh (1657 m n. p. m.), na
który prowadzi asfaltowa droga, ułatwiająca Czarnogórcom
pielgrzymki do mauzoleum narodowego bohatera Piotra II
Petrowića Niegosza.
Wyjechaliśmy z Bušatu w kierunku północnym i za Barem
skręciliśmy w prawo w niedawno oddaną drogę,
prowadzącą przez kilkukilometrowy tunel w kierunku do
stolicy kraju – Podgoricy. Tunel (z płatnym przejazdem)
znacznie skrócił Czarnogórcom połączenie z interioru nad
adriatyckie wybrzeŜe. Dość szybko znaleźliśmy się w
miejscowości Virpazar. Tam skręciliśmy z głównej szosy w
lewo w kierunku miejscowości Rijeka Crnojevića. Boczna
droga okazała się być wkrótce tym, o czym czytaliśmy
niejednokrotnie. Wąska, asfaltowa dróŜka pięła się stromo
Kora drzewa oliwnego
w górę. Liczne zakręty, brak jakichkolwiek barierek, z
jednej strony skała, z drugiej przepaść i Ŝadnej moŜliwości
wyminięcia się z drugim pojazdem. Na nasze szczęście ruch
był niewielki, a właściwie Ŝaden. Widoki za to! Znowu bella vista! Tylko włączyć kamerę i kręcić! Bo
nawet bezpieczny postój na zrobienie zdjęć bardzo rzadko był moŜliwy. Głębokie doliny, a w nich małe
domki z czerwonymi dachami zatopione w zieleni. Ostatni widok przed zjazdem do miejscowości to po
prostu przepiękna pocztówka. Wtem po drugiej stronie doliny zauwaŜyliśmy wielka cięŜarówkę sunącą
w dół po wydawałoby się drodze podobnej do naszej. Zdrętwieliśmy. Spotkanie na takiej drodze z
cięŜarówką – nie do pozazdroszczenia. Na szczęście obawy były przedwczesne, bowiem tubylcy
doskonale wiedzą na co i gdzie mogą sobie pozwolić. Po drugiej stronie, jak się potem okazało, droga
była znacznie szersza, a cięŜarówka wiozła towar do miejscowości i robiła to pewnie nie pierwszy raz. Z
Rijeki Crnojevića udaliśmy się jeszcze do punktu widokowego, gdzie rzeka o tej samej nazwie opływa
pokaźny pagór, tworząc tzw. omegę. Punkt znajduje się przy hotelu Panorama na drodze prowadzącej
do Podgoricy. Hotel zaś czasy świetności miał juŜ za sobą. Po obfotografowaniu tego polecanego przez
wszystkie przewodniki miejsca udaliśmy się z powrotem do miejscowości Rijeka Crnojevića, a potem
dalej do Cetinje. Stamtąd w kierunku wschodnim do Parku Narodowego Lovćen.
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Okolice Rijeki Crnojevića

Widok znad Rijeki Crnojevića w kierunku Jeziora Szkoderskiego

Widok na Bokę Kotorską, w dole miasto Kotor
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Jechaliśmy i jechaliśmy, wciąŜ pod
górę, końca nie było widać. Skończyły
się lasy i zaczęły puste skaliste
tereny, a my dalej wspinaliśmy się. W
końcu dotarliśmy do parkingu i
całego kompleksu zbudowanego na
szczycie. No, niezupełnie na szczycie.
Na sam szczyt prowadziły jeszcze
schody, wybudowane w tunelu i
prowadzące do mauzoleum, gdzie
zgodnie ze swoim Ŝyczeniem został
pochowany po śmierci w 1851 roku
władyka czarnogórski, a jednocześnie
autor poematu narodowego Piotr II
Petrowić Niegosz. Mauzoleum zostało
przebudowane w latach 60. ubiegłego
w i e k u w k l a s y c zn y m s t y l u
socrealizmu. Ze szczytu góry rozciąga
się przepiękny widok (bella vista) na
okolicę, sąsiedni szczyt Štirovnik i na
Zatokę Kotorską, ale budowla jest tak
skonstruowana, Ŝe aby podziwiać
krajobraz, trzeba najpierw kupić bilet
do mauzoleum. Taras widokowy
znajduje się z dru giej strony
budynku. Mieliśmy szczęście, bo
dotarliśmy nań przed „stonką”, czyli
wycieczką młodzieŜy czarnogórskiej.
We względnym spokoju napawaliśmy
się dłuŜszą chwilę widokami. Potem
juŜ tylko zejście do samochodu i
a trakc ja w po s ta ci wi zyty w
knajpianej toalecie w całkowitej
ciemności. Prąd wył ączyli, ale
personel był na posterunku i
wyegzekwował opłatę mimo naszych
złorzeczeń. Nieco niŜej, na przełęczy
n a k ró t k o s t a n ę l i ś m y p rz y
straganach. Zwiedziliśmy w pełni
wyposaŜoną chatkę turystyczną,
darmową dla turystów rowerowych i
pieszych. Sympatyczne.
Obraliśmy kurs na Kotor i Bokę
Kotorską. Zatoka objawiła nam się po
paru kilometrach, za pierwszym
p rz e w y Ŝs ze n i e m . K i l k a k ro tn i e
zatrzymywaliśmy się, Witek zszedł
nawet jakieś sto metrów poniŜej
parkingu i natknął się na szczątki
auta, któ rego kierowca kiedyś
zapewne musiał przeszarŜować na
zakrętach. Dojechaliśmy do drogi z
Cetinje do Kotoru. Odcinek, który
mieliśmy pokonać, wg przewodników
ma 24 zakręty i jest polecany jako
n ajpi ękn iej sz y i na jba r dz ie j
niebezpieczny w Europie. Czy tak jest
w istocie? Jest pięknie, to prawda,

jest kręto i dość wąsko, ale znacznie węŜsza droga z
Virpazaru do Rijeki Crnojevića budziła duŜo większe
emocje. Fakt, prawie nie było tam ruchu, a drogą do Kotoru
posuwały wycieczkowe autokary. Co chwila moŜna było
jednak zatrzymać się na specjalnych „wyhladkach”, tam teŜ
było dość miejsca do wyminięcia innych pojazdów. Widoki
cudne. Jak zwykle w tym kraju – bella vista! Opisy nic nie
pomogą – popatrzeć trzeba na zdjęcia.
Trochę czasu zajął nam ten zjazd i pokonanie 24 zakrętów,
ale w końcu znaleźliśmy się na dole – w Kotorze. Miasto i
twierdza czekają na nas. Zjedliśmy jakiś obiad i udaliśmy
się do twierdzy połoŜonej wysoko na górze, ponad trzysta
metrów nad miastem. Słońce powoli zaczynało się zniŜać,
my za to drapać się w górę. To po co straciliśmy tę
wysokość – pytała Jola. A Witek nie umiał na to pytanie
odpowiedzieć. Droga zaś nic nie robiła sobie z tych
rozterek, wiodąc nas wyŜej i wyŜej. Domki na dole stawały
się coraz mniejsze i mniejsze, a widoki coraz szersze i
szersze. I po te widoki w gruncie rzeczy się drapaliśmy, bo
pozostałości po twierdzy nie są specjalnie imponujące. Ale
bella vista prima sort! ZdąŜyliśmy na górę przed zachodem
słońca, na dół dotarliśmy juŜ prawie o zmierzchu.
Powłóczyliśmy się jeszcze po kamiennych uliczkach,
wypiliśmy kawę i wróciliśmy przez tunel do naszego
pensjonatu juŜ późną nocą. Sąsiedzi Ślązacy juŜ spali
kamiennym snem.

Kotor

JeŜdŜąc kilkakrotnie w okolicach Baru dostrzegliśmy tablicę informacyjną „Russkoje radio Bar”.
Nastawiliśmy na wskazaną częstotliwość radio w aucie i od tej pory słuchaliśmy rosyskiej stacji. Raz,
Ŝe moŜna było więcej zrozumieć, a dwa, Ŝe muzyka była znacznie przystępniejsza od dyskotekowej
papki w czarnogórskich rozgłośniach. A skąd rosyjskie radio nad Adriatykiem? Rosjan koło Baru jest
mnóstwo, inwestują w ośrodki wypoczynkowe, kupują apartamenty. Szastają kasą w restauracjach.
Pewnie dlatego ceny na czarnogórskim wybrzeŜu są „europejskie”. Trudno tu zjeść obiad, nie wydając
na niego około 20 Euro na osobę.
Sobota, 6 października: Jezioro Szkoderskie
Wstaliśmy wcześnie jak zwykle i po szybkim śniadaniu wybyliśmy z pensjonatu w kierunku Jeziora
Szkoderskiego. Pierwszy przystanek był w pobliŜu Sasko Jezero, gdzie wiele lat temu tętniło Ŝyciem
wielkie miasto Svač, w którym, jak głoszą przewodniki, kościołów było tyle, ile dni w roku. W ruinach
prowadzone są intensywne prace wykopaliskowe. Jak dowiedzieliśmy się od archeologów, jest plan
odtworzenia niektórych obiektów miasta.
Ze Svacu wyruszyliśmy przez Vladimir drogą na górę w kierunku granicy albańskiej. Wjechaliśmy na
przełęcz na grzbiecie, oddzielającym Jezioro Szkoderskie od terenu nadmorskiego. Stąd do granicy
albańskiej był niecały kilometr.
Przeszliśmy się kilkaset metrów do
juŜ
dawno
o puszczon ej
jugosłowiańskiej budki wartowniczej.
Zapewne w latach siedemdziesiątych
XX wieku bylibyśmy jeŜeli nie
zastrzeleni bez ostrzeŜenia, to
przynajmniej zapakowani na dłuŜszy
czas do tiurmy za tak śmiały czyn.
Teraz juŜ jechaliśmy na północny
zachód wzdłuŜ brzegu jeziora. Po
paru minutach znaleźliśmy się jakby
Ruiny miasta Svač, prace archeologiczne
w parku. Po obu stronach drogi rosły
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Jugosłowiańska wartownia przy granicy z Albanią

drzewa, a na nich kosmate kulki,
które coś nam przypominały. I nagle
olśnienie. PrzecieŜ pan taksówkarz,
któ ry wiózł nas do Szk od ry,
pokazywa ł w tym kierunku i
opowiadał, Ŝe tutaj rosną największe
skupiska „kasztanja”. PrzecieŜ to są
po prostu jadalne kasztany! Nam
praktycznie nieznane, bo w naszym
klimacie jakoś mało popularne, a
tutaj wręcz przeciwnie. W parku
kasztanowym spotkaliśmy ludzi,
którzy zbierali kasztany tak, jak my
zbieramy w lasach grzyby. Nam teŜ
udało się kilka znaleźć, ale to było za
m a ł o , Ŝe b y e k s p e rym e n to w a ć
kulinarnie.
Dalsza droga była niemniej piękna, a

na pewno bardziej stroma. Wyjechaliśmy z terenów leśnych
na odkryte i znowu zbliŜyliśmy się do jeziora. Mieliśmy je
teraz, wielkie jak morze, po prawej stronie na dole, a po
lewej piętrzyły się skaliste góry. Bella vista! Nie na darmo
większość czarnogórskiego terenu nad jeziorem to Park
Narodowy Jeziora Szkoderskiego. Zatrzymywaliśmy się
kilkakrotnie na robienie zdjęć. W czasie jednego z postojów,
kiedy to udało się znaleźć niewielką zatoczkę i w niej
upchnąć samochód, zostawiając pustą
drogę, z
naprzeciwka wyjechał wprost na nas samochód na pełnym
gazie. Gdybyśmy tak wtedy jechali, to nie wiadomo jak by
się to skończyło. Drugą atrakcją były osiołki pasące się na
skałach i spacerujące po asfalcie oraz mercedes, do którego
zaprzęŜony był wóz pełen siana!
Na Jeziorze Szkoderskim jest wiele wysp, a na nich stare
klasztory, a nawet jeden pustelnik. Mniej więcej w połowie
południowego brzegu jeziora znajduje się wyspa Beška, na
którą postanowiliśmy przepłynąć. Lecz najpierw trzeba było
zjechać na dół wąską dróŜką z licznymi ostrymi zakrętami i
bez specjalnych oznaczeń. Wrodzony talent do orientacji w
terenie i nabyte doświadczenie kierowcy pozwoliły na
bezpieczne i udane zjechanie nad brzeg jeziora. JuŜ duŜo
wcześniej nagabywali nas tubylcy, oferujący swoje usługi
Będą małe osiołki….
jako przewoźnicy łódką. Bądź co bądź niektórzy głównie z
tego tu Ŝyją. Po dotarciu nad jezioro potargowaliśmy się
trochę z miejscowym Albańczykiem. Targowanie się nie jest
naszą najmocniejszą stroną, ale tutejsze zwyczaje tego wymagają. Po krótkiej wymianie zdań daliśmy
się namówić na jeszcze jedną wyspę i odwaŜnie wsiedliśmy do łódki z zamontowanym silnikiem. Nasz
kapitan wymościł nam ławki derkami, Ŝeby było wygodnie i popłynęliśmy.
Jezioro Szkoderskie to nie tylko piękne widoki na góry piętrzące się na brzegu. To równieŜ mekka
ornitologów. Tutaj mają swoje gniazda liczne gatunki ptaków, gdzie indziej rzadko, albo w ogóle
niespotykanych. Pelikany, czaple siwe, kormorany i wiele, wiele innych. Siedzą sobie te ptaszydła na
skałach. JeŜeli łódka podpływa zbyt blisko rozkładają swe skrzydła i gromadnie unoszą się w górę. Do
spółki z tajemniczą mgiełką na horyzoncie tworzy to niesamowity obrazek. Podobno w Jeziorze
Szkoderskim Ŝyje teŜ… hipopotam, ale nie był łaskaw nam się pokazać.
Pierwszą wyspą, do której dopłynęliśmy, była Beška. Znajduje się na niej monastyr z dwiema
cerkwiami. Widać, ze cerkwie są częściowo odremontowane, ale prace remontowe trwają nadal. A na
progu jednej z nich siedziała malarka i trzymając na kolanach rudego kota(!) malowała.
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Druga wyspa, na którą namówił nas
nasz przewoźnik, to Sta rčev o.
Zo b a c z yl i ś m y t u k l a s zto r z
jednonawowa cerkwią Zaśnięcia
Bogurodzicy z XIV wieku, poznaliśmy
prawd ziwe go p us telnika , k tóry
mieszka na wyspie tylko z małym
kotkiem o przyszłościowym imieniu –
Matuzalem. Spędziliśmy tam miłą
chwilę na rozmowie, wypiliśmy po
szklaneczce świeŜo wyciśniętego soku
jabłkowego. W drodze powrotnej
zn o w u p o d zi w i a l i ś m y w i e l k i e
ptaszyska krąŜące nisko nad wodą i
rozglądaliśmy się na wszystkie
strony, chcąc na jak najdłuŜej
Nasz przewoźnik
zapamiętać tutejsze nietuzinkowe
widoki. Na brzegu pan, który całą
drogę – trzeba przyznać – bardzo się
o nas troszczył, nagle stracił nami zupełnie zainteresowanie i szybko zajął się następnymi
potencjalnymi klientami. No cóŜ, to jego praca!
A my wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy z powrotem na górę, gdzie znajdowała się nasza droga
do Virpazaru, połoŜonego na zachodnim krańcu jeziora. Virpazar w sezonie pewnie kipi Ŝyciem i
turystami. W końcu stąd wypływają statki wycieczkowe w rejsy po jeziorze. W październiku czuje się
juŜ posezonowy spokój. Jakieś pozostałości straganów z pamiątkami, pustawe knajpy i zdecydowanie
mniejszy ruch statków na jeziorze.
W knajpie na łodzi Jola postanowiła spróbować tutejszego specjału – karpia prosto z jeziora. Był
pyszny.
Przespacerowaliśmy się przez placyk i pojechaliśmy groblą na drugą stronę jeziora w kierunku
Podgoricy, do osady rybackiej Vranjina, opisywanej w przewodnikach jako miejsce warte zobaczenia.
Wieś jest ciekawie połoŜona, jakby na wyspie, w widłach rzeki Moračy, wpadającej do jeziora i na
dodatek przyklejona do zbocza góry. Obejrzeliśmy ją z okien samochodu. Wróciliśmy nad jezioro.
Widok był wspaniały, bowiem tafla wody pokryta jest koŜuchem z Ŝółtych grąŜeli (to kwiaty takie,
przez niektórych zwane liliami wodnymi). Witek pokręcił się z aparatem, a fotografowanie zakończyło
się zabraniem autostopowiczki – belgijskiej turystki, która podróŜowała sobie samotnie komunikacją
po Czarnogórze. Chciała dotrzeć do Ulcinj, gdyŜ tam mieszka u znajomych. Podwieźliśmy dziewczynę
w okolice Baru, bo Jola chciała jeszcze zajrzeć na plaŜę. Zresztą my i tak mieszkaliśmy przed Ulcinj. A
turystka, bądź co bądź zachodnioeuropejska, tez narzekała na wysokie ceny w Czarnogórze.
Na plaŜy posiedzieliśmy chwilę, pomoczyliśmy nogi i poŜegnaliśmy się z Adriatykiem. Było to ostatnie
nasze z nim bezpośrednie spotkanie. Następnego dnia rano wyruszaliśmy w drogę powrotną.

Widok na groblę na Jeziorze Szkoderskim

Niedziela, 7 października: Przejazd przez Czarnogórę
Wyruszyliśmy znad Adriatyku dzień wcześniej, niŜ pierwotnie planowaliśmy przy wariancie
autokuszetki. Uznaliśmy, Ŝe w dwa dni nie dojedziemy na spokojnie do Warszawy szczególnie, Ŝe
chcieliśmy wrócić inną drogą – przez Serbię.
Rano zapakowaliśmy samochód i ruszyliśmy w drogę. Do Virpazaru dojechaliśmy drogą, która przed
zbudowaniem tunelu była głównym szlakiem, łączącym Bar ze stolicą kraju. Teraz to mało ruchliwa
trasa, nieco zaniedbana. Kto by tedy jeździł, jak tuŜ obok jest wygodny tunel? Wspięliśmy się ponad
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Bar, pomachaliśmy z wysoka na poŜegnanie Adriatykowi i zjechaliśmy do Virpazaru, w którym
byliśmy nie dalej niŜ wczoraj po południu. Tym razem przejechaliśmy przezeń prosto w kierunku
Podgoricy. Stolica Czarnogóry nie jest specjalnie wielką metropolią. Minęliśmy nią dość szybko,
kierując się wciąŜ na północ.
Za Podgoricą droga wbiła się w
malowniczy kanion rzeki Moračy.
Zatrzymaliśmy się parę razy na
krótką kontemplację widoków. Około
południa zrobiliśmy przerwę na
kilkugodzinną wycieczkę do kanionu
(ponadkilometrowe ściany!) dopływu
Moračy - Mrtvicy. Mieliśmy trochę
kłopotu, Ŝeby znaleźć szlak (brak
dobrej mapy), ale w końcu udało się
odnaleźć drogę i rzekę. Dotarliśmy
przepiękne miejsce zwane Kapija
Želja (wrota pragnienia). Układ skał
utworzył istotnie coś na kształt
gotyckich wrót. I znowu były bella
vista. Jak się okazało, przedostatnie.
Ostatnie piękne widoki mieliśmy
okazję podziwiać za Kolasinem w
o k o l i c a c h P a rk u N a ro d o w e go

Kanion rzeki Moracy

Biogradska Gora. Zatrzymaliśmy się tam na obiad w
przydroŜnej knajpie, zjedliśmy narodowa potrawę –
pljeskavicę, wypiliśmy kawę i popatrzyliśmy z zazdrością na
okoliczne góry. I jeśli jeszcze zdarzy nam się kiedykolwiek
przyjechać do tego pięknego kraju to przede wszystkim w
góry.

U wrót pragnienia

Temperatura znacznie się obniŜyła i trzeba było wyciągnąć
nieliczne ciepłe ciuchy. Nakarmieni pognaliśmy w kierunku
ostatniej przed serbską granicą miejscowości Bjelo Polje.
Znaleźliśmy tam niewyszukany i bardzo tani nocleg w
hotelu nad sklepem, a Ŝe było jeszcze widno,
postanowiliśmy zwiedzić miasteczko. W miasteczku tłumy
ludzi na ulicach, brak miejsca do parkowania, policjantów
całe rzesze. W końcu nasze, a w zasadzie Witka szare
komórki zaskoczyły patrząc na ogłoszenia na słupach – toŜ
to najprawdziwszy więc wyborczy wiodącej w tym kraju
partii, której plakaty tak nas denerwowały całą drogę. Były
bowiem ponaklejane wszędzie nie wyłączając znaków
drogowych i drogowskazów. W wiecu brało udział mnóstwo
ludzi młodych i pełnych entuzjazmu. Maszerowali z
flagami, ulicami jeździły trąbiące samochody, z których
wychylali się ludzie machając flagami i krzycząc
zapamiętale. Atmosfera radości i zabawy panowała w całym
miasteczku. W zasadzie miło było patrzeć na ten
entuzjazm. W sumie Czarnogóra to bardzo młode państwo –
jeszcze ludzie się nie zrazili do polityki.

Poniedziałek, 8 października: Dzień czterech granic
Wczesna pobudka, szybkie śniadanie i ruszamy. Granica z Serbią, a potem długa, nudna i powolna
droga przez Serbię. Do autostrady pod Belgradem było jakieś 200 km, a jechaliśmy ten odcinek chyba
z 5 godzin z krótkim postojem w miejscowości Čačak, na pobranie pieniędzy z bankomatu i jakieś
małe co nieco w cukierni. A potem juŜ byle do autostrady. Na autostradzie poszło trochę szybciej, ale i
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tak serbską granicę przekraczaliśmy na tyle późno, ze Węgry pokonywaliśmy juŜ po ciemku. Ruch na
autostradzie pod Budapesztem ogromny. ZelŜał dopiero przy wylocie na Słowację. Bratysławę
zostawiliśmy po prawej i zaczęliśmy szukać noclegu. Ale jak to w takich przypadkach bywa, motele
naraz się zapadły pod ziemię, a jedyny, jaki się trafił, nie chciał nas przyjąć, tłumacząc się brakiem
wolnych miejsc, w co jakoś nie chciało nam się wierzyć.
W przypływie rozpaczy postanowiliśmy dojechać do Czech, do Mikulova, gdzie wiedzieliśmy, ze w
znanym nam hotelu Marcinëak na pewno miejsca będą. Nie wiedzieliśmy jedynie, ze od czasu naszego
ostatniego tutaj pobytu hotel podwyŜszył standard i nocleg kosztował nas nieco więcej niŜ
zakładaliśmy.
Wtorek, 9 października: Znów w domu
To juŜ dzień z bardzo małą historią. Jedyne atrakcje to przejazd autostradą przez Czechy aŜ do
polskiej granicy (po raz pierwszy jadąc z Mikulova do Polski ominęliśmy Cieszyn) z postojem na
zakupy w Boguminie. W Polsce zainaugurowaliśmy przejazd autostradą A1 od Świerklan do Pyrzowic.
I parę godzin później znów Warszawa, dom... i znowu trzeba obrobić tysiące zdjęć, i napisać coś o
wyjeździe. Trzeba? No moŜe nie. Ale pamięć ludzka jest zawodna i za parę lat dzięki temu
wypracowaniu będziemy mogli powspominać i przypomnieć sobie i Dubrownik, i Szkodrę, i Bar...
Ładnie było. Jak zwykle za krótko.
Spisała Jola
Nieco dodał i zredagował Witek

Widok na Bokę Kotorską z Jezerskiego Vrhu
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Stary Bar
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