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 Pomysł odkrycia Gór Rodniańskich kiełkował w głowie Roberta – 

naszego przewodnika  i pomysłodawcy wypraw już od kilku lat. Poprzedni 

rok przyniósł nawet konkretne przygotowania do wyprawy, jednak 

przeciwności się piętrzyły, zmuszając nas do przesunięcia planów na lepszy 

czas. Rok 2015 okazał się łaskawszy i wyznaczone cele udało się zrealizować. 

Możemy ogłosić sukces.  

PODRÓŻ 

W piątek 07.08.2015 zwarci i gotowi spotkaliśmy się wieczorem przy rondzie 

Matecznego w celu ustalenia ostatnich szczegółów dotyczących trasy 

przejazdu. Zdecydowaliśmy się na podróż dwoma samochodami przede 

wszystkim ze względów ekonomicznych, ale na naszym wyborze zaważyła 

również kwestia wygody. Ruszyliśmy pełni radości i nadziei na 

niezapomniane wrażenia. Podróż przebiegła bez większych kłopotów. 

Sprawnie pokonywaliśmy kolejne kilometry i  późnym rankiem zawitaliśmy 

na granicy rumuńskiej. Na pierwszej stacji benzynowej powitały nas brudne, 

żebrzące cygańskie dzieci, ogromne kolejki i dokuczliwy smród. Zderzenia z 

rzeczywistością, której pewne znajome elementy tlą się jeszcze w naszej 

pamięci również z polskiego podwórka, jakże jednak odległe. Stanęliśmy 

grzecznie w kolejce celem nabycia winiety niezbędnej do kontynuowania 

podróży. Po dość długim oczekiwaniu, dotarliśmy do lady, gdzie stało się 

jasne, że wspólne porozumienie wcale nie będzie łatwe. Mimo to, z pomocą 

jednego z oczekujących kierowców, udało nam się winiety zakupić i mogliśmy 

podążyć  w ostatni, zmechanizowany etap  naszej podróży. Okazał się on nieco 

dłuższy od naszych przewidywań, ale po południu dotarliśmy w okolice, z 

których mieliśmy wyruszyć pieszo w góry.  Pozostała jeszcze tylko kwestia 

zabezpieczenia samochodów na okres naszej wędrówki. Po rozeznaniu 

wszelkich możliwości, zdecydowaliśmy się na pozostawienie aut na parking 

w jednym z pobliskich pensjonatów. Fakt, że były one zamknięte i pod 



czujnym okiem właścicieli dawało nam wewnętrzny spokój, że będziemy mieli 

czym wracać do domu. Musieliśmy jeszcze dostać się na przełęcz Setref, z 

której rozpoczynała się nasza wędrówka. Nim całkowicie porzuciliśmy konie 

mechaniczne, dotarliśmy na miejsce wymarszu. W czasie kiedy zaczęliśmy 

ostatnie przygotowania do wyjścia w góry, Darek i Kamil odwieźli 

samochody we wcześniej ustalone miejsce. W powrocie na początek szlaku 

przyszedł im z pomocą właściciel pensjonatu. Przy okazji podwiezienia 

zafundował im porządne uderzenie adrenaliny wywołane małym rajdem w 

stylu Monte Carlo, wymijając raz za razem samochody na górskich 

serpentynach w rytmie lokalnej muzyki. Taki bonus przed wymarszem,  na 

szczęście bez konsekwencji. W komplecie mogliśmy rozpocząć naszą przygodę 

z Górami Rodniańskimi. Nie bez kłopotów zarzuciliśmy nasze ciężki plecaki i 

ruszyliśmy w góry.  

   

I DZIEŃ 

Pasul Setref – Culmea Muntelui 

Naszym pierwszym celem była La Jghraburi. Pogoda nam dopisywała, wręcz 

za bardzo. Nie spodziewaliśmy tak wysokich temperatur na tych 

wysokościach, choć trzeba przyznać, że Darek niezwykle trafnie przewidział 

je kilka miesięcy wcześniej.  Czytaliśmy relacje z wcześniejszych wypraw o 

niedogodnościach, wynikających z dość złego oznaczeniu szlaku. Wszyscy 

byliśmy uczuleni na tę kwestię i staraliśmy się zwracać szczególną uwagę na 

kolorowe kierunkowskazy. Niemniej jednak po pewnym czasie zaczął nas 

niepokoić całkowity ich brak. Z niekrytą radością powitaliśmy pasterzy  

i skrzętnie skorzystaliśmy z możliwości dopytania się o właściwy kierunek. 

Mimo przemiłego spotkania i wymiany uprzejmości, również  po polsku, nie 

dowiedzieliśmy się niczego konkretnego. Postanowiliśmy zatem ruszyć „na 

oko” wg wskazań kompasu i wyczucia Roberta. Po pierwszym mocnym 

podejściu, które dało nam się we znaki ze względu na brak ścieżki i 

konieczność przedzierania się przez trawy, kiedy my oddawaliśmy się 

relaksowi, Robert pobiegł na poszukiwania szlaku.  



 

Nie od razu, ale w końcu weszliśmy na odpowiednią ścieżkę. Dopiero po kilku 

dniach w rozmowie ze spotkanymi Polakami, którzy tak jak my zagubili 

szlak zanim jeszcze na niego tak naprawdę weszli, dowiedzieliśmy się, że 

wyruszyliśmy po prostu po złej stronie schroniska. Trasa, mimo, że 

początkowo wiodąca w lesie, zaczęła nas stopniowo rozpieszczać nieśmiało 

ukazującymi się krajobrazami, dając przedsmak tego, co miało się ukazać 

naszym oczom w kolejne dni. We wczesnych godzinach wieczornych 

dotarliśmy do punktu, z którego rozpościerał się widok na polanę, która 

miała stać się miejscem naszego pierwszego noclegu. „Sypialnia” zajęta 

jednak była przez dość liczne stado owiec pilnowane przez równie liczną 

watahę psów. Jako że byliśmy ostrzegani przed pasterzami na czterech 

łapach przez wszystkich, którzy mieli już doświadczenie rodniańskie za sobą, 

postanowiliśmy zatrzymać się i pozwolić im na spokojne przejście. Jednak ich 

wrażliwe nosy wyczuły nas od razu i dały wyraz swojemu niezadowoleniu 

głośnym szczekaniem. W końcu zdecydowaliśmy się kontynuować marsz, 

szczególnie, że koniec pierwszego dnia był dosłownie na  wyciągnięcie ręki. 

Okazało się jednak, że była to przedwczesna decyzja. Nagle znaleźliśmy się 

otoczeni przez kilka ogromnych psów pasterskich i mimo ogromnej sympatii 

do zwierząt poczuliśmy się zagrożeni. Na szczęście pasterze zareagowali dość 

szybko i odwołali zwierzęta. Wielokrotnie podczas naszej wyprawy 

spotykaliśmy psy pasterskie. Rzeczywiście należy na nie uważać ponieważ 

odbierają turystów jako intruzów i zagrożenie dla stada, jednak po przejściu 

całej trasy wydawało nam się, że są demonizowane trochę ponad miarę.        

W ostatnich promieniach słońca udało nam się ustawić namioty i umyć w 

pobliskim źródełku. Rozbiliśmy się obok trzech turystów zastanych na 

miejscu, którzy byli naszymi rodakami  z Warszawy, którzy jak się miało 

okazać, towarzyszyli nam prawie przez całą wyprawę.  

Pierwszy dzień mogliśmy zamknąć w pozytywnym przekonaniu, że 

dotarliśmy do celu. 



    

II DZIEŃ 

Culmea Montelui – La Jghaburi – Pasul Pietrii – Batrana – Tarnita Batranei 

Obudziły nas pierwsze promienie słońca. Zapowiadał się kolejny piękny dzień. 

Pełni zapału zabraliśmy się do zwijania obozowiska. Zrobiliśmy spore zapasy 

wody i ruszyliśmy w drogę, obiecując sobie solennie pilnowanie szlaku.  

Jak się miało szybko okazać wcale nie była to łatwa sztuka.  

Po chwili intensywnego marszu odkryliśmy, że cel wyznaczony na metę 

pierwszego dnia został osiągnięty dopiero kolejnego poranka. Jednak niczym 

nie zrażeni kontynuowaliśmy marsz szczególnie, że coraz częściej 

wychodziliśmy poza linię lasu co wiązało się z coraz liczniejszymi widokami 

na okoliczne szczyty. Oprócz górskich widoków czasami krajobraz sprawiał 

nam niespodzianki innego rodzaju, ukazując surowość mijanych miejsc. 

 

Podążaliśmy spokojnie bo chociaż oznakowań szlaku znów zabrakło, to jednak 

szeroka, prosta droga dawała nam pewność, że nie mogliśmy zboczyć z 

wyznaczonego azymutu. Ponownie weszliśmy w las, ale uspokajał nas odgłos 

dzwoneczków zwierzaków, które pasły się gdzieś w pobliżu. Zamiast 

oczekiwanych owiec, naszym oczom ukazał się dość niespotykany widok. 



Dzwonienie okazało się należeć do kilku krów spokojnie pasących się w lesie. 

Nie zważając na grupę lekko zdyszanych turystów kontynuowały swoje 

mozolne przeżuwanie. My równie chętnie kontynuowalibyśmy naszą 

wędrówkę gdyby nie fakt, że nagle nasza ścieżka urwała się i kolejny raz nie 

za bardzo wiedzieliśmy, w którą stronę iść. Zdecydowaliśmy na eksplorację 

terenu przed nami. Po kilkunastu minutach przedzierania się w gąszczu 

traw i drzew musieliśmy niechętnie pogodzić się z porażką. Poniżej nas nie 

było nic, prócz stromego urwiska. Zacisnęliśmy zęby w bezsilności i dzielnie 

zaczęliśmy wspinaczkę powrotną. Ze względu na nachylenie terenu 

wymagało to od nas dużego nakładu energii i sił. Przy okazji 

zastanawialiśmy się jak te ogromne krowy, które wciąż nam towarzyszyły, 

spoglądając zaciekawione zza drzew, tak sprawnie pokonują wszelkie 

niedogodności terenu, przypominając bardziej kozice niż pospolite krasule. 

Zmuszeni zostaliśmy do cofnięcia się na dość długim odcinku trasy i do 

kolejnego poszukiwania szlaku. Szczęśliwie, choć nie bez problemów, udało się 

go odszukać. Straciliśmy jednak cenny czas i spory zasób energii. Ruszyliśmy 

w dalszą drogę, mając nadzieję, że uda nam się zakończyć ten dzień bez 

kolejnych przygód. Wiedzieliśmy, że zabraknie nam czasu, aby dotrzeć do 

zaplanowanego miejsca. Zaczęliśmy nerwowo spoglądać na mapę i zegarek, 

przeliczając ile nam pozostało do dotarcia do źródła i jednocześnie miejsca 

noclegu. Wybraliśmy już nawet polanę, gdzie chcieliśmy rozbić obozowisko, 

jednak przeszkodą okazała się tamtejsza bacówkę i stado owiec, które miało 

wrócić z psami na noc. Nasze umiejętności komunikacyjne rumuńsko-migowa 

były coraz lepsza. Dokonaliśmy wymiany cennych dla nas informacji za 

kilka papierosów. Pasterz pokazał nam ścieżkę, która lekko odbijając od 

szlaku, miała nas doprowadzić do upragnionej wody i pozwolić na zrzucenie 

plecaków. Jakież było nasze rozczarowanie, kiedy okazało się, że woda 

owszem jest, ale w postaci stojącego jeziorka, z którego nie byłoby zbyt 

rozsądnie czerpać zapasów. Decyzja była szybka choć wymagała od nas 

dużego samozaparcia. Opatrzyliśmy pierwsze otarcia i mimo późnej godziny, 

ruszyliśmy w dalszą wędrówkę. Jak się okazało czekało na nas dość długie  

i wyczerpujące podejście, ale jednocześnie był to ostatni etap wędrówki  

w lesie. W nagrodę, za całodzienne trudy zdążyliśmy na czas, aby podziwiać 

jeszcze przepiękne widoki. Tuż po wyjściu z lasu rozpostarły się przed nami 

wspaniałe, ciągnące się po horyzont kopy górskie.  

 



  

Dotarliśmy na przełęcz Tarnita Batranei. Jeszcze w ostatnich promieniach 

udało nam się odszukać źródełko i rozbić obozowisko, a przy kolacji 

podziwialiśmy cudowny zachód słońca. Już odpoczywając dostrzegliśmy dwie 

osoby, które energicznie zbliżały się do naszego obozowiska. Czyżby w 

Rumunii po górach chodzili tylko Polacy?  Wymieniliśmy wrażenia z 

pierwszych dni. Na koniec dnia dowiedzieliśmy się ku pocieszeniu, że nasze 

kłopoty z trasą nie były wynikiem naszej nieuwagi. Okazało się, że przybysze 

zgubili się dokładnie w tych samych miejscach co my.  Mogliśmy więc z 

czystym sumieniem zrzucić winę na oznaczenia, a raczej ich brak. 

 

 

III dzień 

Tarnia Batranei – Tarnita La Cruce – Petrosul – Tarnita La Cruce 



Niezmienne witało nas przepiękne słońce. Tym razem dodatkową atrakcją 

poranka było półdzikie stado koni, któremu stanęliśmy na drodze śniadania. 

Niewiele sobie robiąc z naszej obecności, skubały spokojnie trawę.  

Po codziennych demontażu obozu, nie mogąc już liczyć na osłonę drzew, 

ruszyliśmy przed siebie w pełnym słońcu.  

 

Niesieni doświadczeniem wcześniejszych dni,  martwiliśmy się o wodę, której 

wciąż wydawało nam się zbyt mało przy tak wysokich temperaturach. 

Jednak nasze obawy tym razem okazały się nieuzasadnione. Trasa 

obfitowała w małe źródełka, które raz za razem spotykaliśmy, dające nam 

możliwość uzupełniania braków. Po raz pierwszy w całej okazałości mogliśmy 

podziwiać widoki, które rozpościerały się przed nami z każdej strony.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, że od kilku dni nasze żołądki zapełnialiśmy 

konserwami i innymi, dziwnymi specjałami, przyjęliśmy entuzjastycznie 

pomysł Roberta, który przechodząc obok jednego z szałasów zaproponował, 

abyśmy spróbowali kupić świeży ser u pasterza. Nazwaliśmy go Grzegorzem. 

Przynajmniej wydawało nam się, że właśnie to imię najbardziej 

przypominało w swoim rumuńskim brzmieniu. Próba porozumienia w każdej 



możliwej formie szła nam opornie. Jednak nie poddaliśmy się i po chwili 

staliśmy szczęśliwymi posiadaczami pysznego, świeżego owczego sera. 

Grzegorz okazał się przemiłym, młodym człowiekiem, który nie chciał słyszeć 

o pieniądzach, z trudnością udało nam się go namówić na paczkę papierosów. 

Jakaż miła odmiana w jadłospisie! 

 

Ku naszemu zdziwieniu dotarliśmy do wyznaczonego miejsce noclegu już 

koło południa. Nie mieliśmy wątpliwości, że dzień dla nas się jeszcze nie 

skończył i należało w sposób pożyteczny go wypełnić. Rafał od samego 

początku wyprawy, niby od niechcenia, dopytywał się o najwyższy szczyt 

masywu, którym podążaliśmy. Pietrosula nie mieliśmy w planach ponieważ 

nie leżał na naszej trasie. Spieraliśmy się czy decydować się na jego 

zdobywanie i czy wystarczy nam na czasu na pokonanie szczytu. Teraz 

jednak siedzieliśmy pod nim, dzień był młody, pogoda piękna, a my 

wypoczęci.  Zaczął nas mocno kusić swoim pięknem. Szybkie przeliczenie 

godzin i zdecydowaliśmy się na podjęcie wyzwania. Darek został przy 

rzeczach, więc w pośpiechu rozbiliśmy obóz i w piątkę zaatakowaliśmy króla.   



   

Jak na króla przystało, był wymagający. Trawiaste kopy, zastąpiła 

kamienista trasa. Jednak udało nam się go pokonać dokładnie w czasie 5 

godzin, który sobie wyznaczyliśmy. Na szczycie miało miejsce 

niespodziewane spotkanie wszystkich naszych współlokatorów z poprzednich 

nocy, utwierdzając nas tylko w przekonaniu, że wszyscy na trasie w górach 

Rodniańskich są Polakami.   

 

Za sugestią kolegów, zdecydowaliśmy się schodzić inną trasą, która nas nie 

zawiodła widokowo. Chłopcy posiadali jeszcze zapasy energii i żwawo biegli 

do przodu, ale kobieca część wyprawy musi szczerze przyznać, że wracała z 

trasy na zapasowych bateriach. Zmęczenie mocno dało nam się we znaki. 

Pozostała jednak ogromna satysfakcja z nieplanowanego wyjścia. 



 

Jakże byliśmy szczęśliwi, że na dole czeka na nas już rozbity obóz, porządne 

jezioro, w którym można było dokładniej się umyć i przeprać rzeczy, których 

zaczynało powolutku brakować.  Nie mogło oczywiście zabraknąć 

wszechobecnych owiec, do których zaczęliśmy się przyzwyczajać. 

Zamknęliśmy zadowoleni kolejny dzień.  

 

 

IV DZIEŃ 

Tarnita La Cruce – Repede – Saua Intre Izvoare – Tarnita Negoieselor – 

Tarnita Barsanului – Saua Puzdrelor – Galatui – Saua Galatui 

Nikogo chyba nie zdziwię, jeśli powiem, że słońce nie chciało nas w żaden 

sposób opuścić i również tego dnia zapraszało do wspólnej wędrówki. 

Zaczęliśmy jednak już mocno smarować ręce i twarze ponieważ 

odczuwaliśmy pierwsze skutki  całodziennych wypraw bez jednej chmury. 

Trasa zapowiadała się na dość długą i z największą ilością przewyższeń, w 

porównaniu do poprzednich dni.  

I tak też było. Mieliśmy wrażenie, że tamten dzień nigdy się nie skończy. 

Trasa,  w niektórych miejscach, okazała się wyczerpującym torem przeszkód. 

Musieliśmy przedzierać się przez sporych rozmiarów kosodrzewinę.  

Trzeba było uważać gdzie stawiamy nogi, aby któraś przypadkiem nie 

została w częściach wśród plątaniny korzeni.   

 



 

 

Aby tradycji stała się zadość nie mogło również zabraknąć spotkania na 

szczycie. Oczywiście polsko-polskiego ;) W czasie jednego z odpoczynków 

spotkaliśmy dość liczną grupę z Łodzi. Podczas wymiany wrażeń dołączyli 

również już wcześniej poznani turyści, którzy przemierzali ten sam szlak.  

Wtedy też dotarły do nas pierwsze zapowiedzi meteorologiczne dotyczące 

nadchodzącej zmiany pogody. Już tamtego dnia, po raz pierwszy, spadło 

kilka kropel deszczu. Jednak nie zmusiły nas  do wyciągnięcia okryć.  Samo to 

mówi za siebie o intensywności tych opadów. I ciągnął się nadal tamten dzień 

i końca widać nie było. Już kiedy słońce mocno chyliło się ku zachodowi, 

pisząca te słowa walczyła z mocnym kryzysem i miała ochotę – jak na kobietę 

w kryzysie przystało – usiąść i powiadomić wszystkich, że dalej nie idzie. 

Udało mi się wykrzesać z siebie ostatnie siły i przeważył głos rozsądku, który 

rozpaczliwie wołał, że trzeba iść póki nie ujrzymy wody.  

   

Co tam niewygodny teren przypominający pole minowe?! Najważniejsza była 

obecność źródła i już chyba nikt z nas nie miał siły na wybrzydzanie i dalsze 

poszukiwania lepszego miejsca na nocleg. Słońca było zdecydowanie mniej, co 

w ciągu dnia stanowiło dla nas dużą ulgę podczas wędrówki, ale wieczorną 

porą jego brak odczuwaliśmy znacznie bardziej, także wciągnęliśmy na siebie 



cieplejsze ubrania i udaliśmy się zasłużony odpoczynek. Tamtej nocy miał być 

deszcz meteorytów i dzielnie większość z nas zmusiła się, aby nastawić 

budzik na nieludzką godzinę i wytoczyć się z namiotów  

z nadzieją na spektakl natury. Zawiedliśmy się. Spadło kilka gwiazd, ale nie 

było mowy o deszczu.   

V DZIEŃ 

Saua Galatui – Gargalau – Claii – Omolui – Saua Cisa – Cisa 

Świt tradycyjnie pozwala spojrzeć inaczej na zmęczenie, obtarcia i 

zapowiadającą się trasę. Zapominając o wysiłku dnia poprzedniego, pełni 

zapału ruszyliśmy dalej. Jeszcze poranek witał nas słońcem, ale towarzyszące 

nam chmury robiły się coraz bardziej gęste i zaczęły przybierać złowrogie, 

ciemne kolory. Zaczęło również grzmieć, więc raz za razem przyspieszaliśmy 

kroku w obawie, że krążąca wokół nas burza w końcu zdecyduje się rozpętać 

nad nami.   

 

      

Nasze obawy okazały się słuszne. Jednak paradoksalnie ulewa stała się dla 

nas momentem wytchnienia, odpoczynku i ogrzania się. Było to możliwe 

jedynie dzięki szybkiej decyzji i doświadczeniu Roberta i Darka.  

Ich trafna ocena sytuacji pozwoliła na rozbicie największego  

z niesionych przez nas namiotów w ostatnim momencie przed urwaniem 

chmury. Pierwsze, burzowe krople zdążyły nas jeszcze postraszyć, kiedy 

wkładaliśmy plecaki do środka. Ale prawdziwa ulewa zastała nas już 

wygodnie rozłożonych w namiocie. Niestety dość długo musieliśmy czekać 

zanim burza nie zmieniła kierunku, ale mieliśmy wystarczająco dużo czasu i 

nie musieliśmy się obawiać, że stracone godziny marszu odbiją się na 

wyprawie, zmuszając nas do zejścia przed osiągnięciem wyznaczonego celu. 



A koledzy Warszawiacy, którzy dotarli na przełęcz, na której rozbiliśmy 

namiot, w kulminacyjnym momencie ulewy, dali nam naoczny dowód na to, 

jak byśmy wyglądali gdyby nie trzeźwość umysłu Roberta i Darka.   

Kiedy w końcu burza ustała, zaczęliśmy szukać miejsca, w którym 

moglibyśmy spędzić noc i nikt się chyba nie spodziewał, że na dalekiej, 

rumuńskiej przełęczy spotkamy kolegów z tarnowskiego PTT. 

 

 

 

 

VI DZIEŃ  

Cisa - Coasta Neteda – Saua Putreda – Saua Ineului – Saua Cu Lac – Saua 

Ineutului 

Od samego początku wiadome było, że dzień będzie zabawą w chowanego z 

deszczem. Pogrzmiewało od rana, nie zostawiając nam złudzeń, że trzeba 

będzie się mieć na baczności. Kolejny już dzień z rzędu, szlak okazał się 

zdecydowanie bardziej skalisty w porównaniu do początku trasy. Nie 

stanowiło to problemy do momentu, kiedy dotarliśmy do pionowej skały, po 

której trzeba było się wdrapać, żeby możliwe było kontynuowanie marszu. 

Panowie pewnie dali by sobie radę bez większych problemów, biorąc pod 

uwagę, że był to krótki i niezbyt trudny odcinek, jednak dla damskiej część 

grupy okazało się, że ciężar plecaków jest zbyt duży, abyśmy mogły podciągnąć 

się na rękach. I kolejny raz okazało się jak fantastycznie jest mieć w grupie 

przezorną osobę z doświadczeniem. Robert jak z magicznego kapelusza 

wyciągał ze swojego plecaka przydatne rzeczy podczas całej wyprawy.  



Tym razem pojawiła się lina. Wciągnęliśmy plecaki i bez ich ciężaru 

pokonanie ścianki okazało się zupełnie prostą sprawą, nawet dla naszej 

Magdy, która dzielnie walczyła ze swoim lękiem wysokości. Mogliśmy ruszać 

dalej. Poranne przewidywania i tym razem okazały się słuszne i zmusiły nas 

do rozbicia namiotu , który uchronił nas od przemoczenia. Niestety deszcz 

sprawił też, że nie zdecydowaliśmy się na podejście na szczyt Ineului. Z 

małym wyjątkiem. Kiedy my odpoczywaliśmy, przebieraliśmy się i 

szukaliśmy szlaku, który trawersował szczyt - Rafał, który mógłby 

sprzedawać  zasoby energii, które posiada – zdążył go zdobyć. Tam i z 

powrotem biegiem.   

 

 

Szlak zaczął opadać co uświadomiło nam brutalnie, że nasza wyprawa 

zaczynała dobiegać końca. Jeszcze na sam koniec dnia Darek zafundował 

nam wszystkim mocny skok adrenaliny. Wydawałoby się, że już na całkiem 

spokojnym i łatwym odcinku szlaku, źle postawił stopę na wąskiej ścieżce  

i stoczył się dobrych kilka metrów. Na szczęście skończyło na obtarciach i 

potłuczeniu, ale na parę chwil serce stanęło nam wszystkim. Ciężar plecaka i 

ogólne zmęczenie dawało się we znaki. Na osłodę natura zafundowała nam 

jeden ze swoich spektakli. Ukazała się naszym oczom przepiękna dolina – 

meta ostatniego naszego dnia w górach. Rozkładając namioty  zerkaliśmy 

jeszcze niespokojnie w niebo wypatrując, w którą stronę zmierzają burzowe 

chmury, ale skończyło się na strachu. Trzeba było mentalnie przygotować się 

na powrót do cywilizacji.  

VII DZIEŃ 

Saua Ineutului- Saua Gajei – Nichitas – Pasul Rotunda  

Góry postanowiły pożegnać nas taką samą pogodą, jaką nas witały. Tym 

cięższa była droga powrotna i z ogromnym żalem zostawialiśmy za sobą 

szlak. Jeszcze na sam koniec mieliśmy przed sobą niewielkie podejście. Później 

rozpostarła się przed nami szeroka, kamienista droga, która łagodnie 

prowadziła do Rotundy.   



 

 

Biorąc pod uwagę naszą tygodniową, mocno okrojonej dietę nie dziwi fakt, że 

kiedy w drodze powrotnej mijaliśmy bacówkę, nie odmówiliśmy sobie 

przyjemności zainwestowania w prawdziwe mleko i ser.  

Mimo, że musieliśmy na te delicje dość długo czekać, ponieważ musiało zostać 

wydojone całe stado do ostatniej owcy i kozy, jednak warto było poświęcić  

ten czas dla smaku ciepłego mleka i świeżego sera.  

 

 

Pozostało nam teraz tylko dotarcie do naszych samochodów i wyruszenie w 

podróż powrotną. Ze względu na późną godzinę zdecydowaliśmy się jeszcze na 

nocleg w miasteczku, do którego zeszliśmy. Panowie twardo postanowili 

nocować w namiocie do samego końca mimo deszczu, który się rozpadał na 

dobre. Tęsknota za ciepłym prysznicem i miękkim materacem była tak 

wielka, że dziewczyny się wyłamały. Zjedliśmy wspólną kolację i 

zaplanowaliśmy zobaczyć jeszcze kilka miejsc po odbierze samochodów 

następnego dnia.  

POWRÓT 

Rozpoczęła się najbardziej nużąca część podróży. Wszyscy zaczęliśmy być już 

nieco zdenerwowani powrotem. Samo dotarcie do samochodów zajęło nam 

sporą część przedpołudnia. Zatrzymaliśmy się w kilku miejscach na trasie, 

aby kupić prezenty lub ostatnie rzeczy, które chcieliśmy ze sobą przywieść z 



podróży i trzeba było ruszać do domów. Część grupy miała jeszcze urlop i nikt 

za nimi nie tęsknił w Krakowie, więc postanowiliśmy się rozdzielić. Panowie 

wrócili do Polski, a druga część damsko-męska grupy postanowiła zahaczyć o 

Tokaj.  

I tak zakończyliśmy to doświadczenie rodniańskie. W wyśmienitym stylu, w 

wyśmienitym towarzystwie. W sercu pozostają niezapomniane wrażenia i 

cudowne widoki. Niech żałują wszyscy, którzy się nie zdecydowali na wyjazd. 

Już w głowach rodzą się plany na kolejne wyjazdy, bo jest gdzie chodzić i co 

oglądać. A entuzjazmu nie brakuje  
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