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W rannch mojej fuLrystycznej aktyzulości najczęściej uę,
drL.Lię po RoztocztL, nle od kilhmgsttL lgt bardzo bliskie sq mi
take AĘy. Tym rruenl pr4lszedł czas na Snoajcarię. Wy-
cieczka nieĘpowa, bo kolejozoa za to jednym z najsłynltiej-
szych pociqgóu w EtLropie.

Koleie Retyckie
Sieć Kolei Retyckich liczy 384 km, budowano ją w la-

tach 1890-]914. Nie było łatwo, np. na budowie odcinka
w okolicy Alp Griim w 1909 r. śnieg padał we wszyst-
kich miesiącach roku, także letnich, Bywa, że jeszcze w
maju pokrywa śnieżna sięga tam 6 metrów (tak było
np. w 2010 r.)! Z uwagi właśnie na trudne warunki zde-
cydowano się na budowę tej kolei jako wąskotorowej o
prześwicie torów wynoszącym dokładnie 1 metr (a więc
więcej, niż w przypadku polskich kolejek). Na margi-
nesie, nu merując kolejno wagony molorowe szwa jcar-

scy kolejarze stłą rzeczy doszli do nr 13. Długo się nie
najeźdzł, bo z uwagi na powszechnie znane pechowe
cechy trzynastki zmieniono mu numer na 15. Nie wia-
domo co się stało z nr 14. Pełną elektryfikację sieci prze-
prowadzono w 1922 r.Pąd dostarczają lokalne elektro-
wnie wodną budowane właśnie z myślą o kolei. W 2008

r. odcinek Thusis , Tirano wyróżniono w szczególny

sposóĘ wpisując na listę światowego dziedzictwa 1udz-
kości UNESCO. TWorzą go dwie linie Albula: Thusis -
St. Moriż (otłvarta w 1904 r) i Bernina: St. Moriż Ti-
rano (udostępniona w 1910 r).

Bernina Express
W 1973 r., uruchomiono korzystający z tego szlaku

flagowy Bernina Express relacji Chur - Tirano z którego
właśnie mieliśmy zamiar skorzystać.

W ramach przygotowary jeszcze w Polscą odwiedzi-
1iśmy najpierw kantor wymiany walut, należało wszak
nabyć sĘnne franki. Jak się okazało, to wplost niezwy-
kle kolorowe pieniądzą może na osłodę wysokich cen
obowiązrrjących w Szwajcarii. Tu ważna uwaga! Choć
kraj ten należy do strefy Schengen (na granicy nie ma
odpraw granicznych) to jednak nie znajduje się w Unii
Europejskiej. Oznacza to, że np. nie obowiązują tu
unijne stawki opłat za Interne| który w sieciach komór-
kowych jest ekstremalnie drogi. Zbliżając się do granicy
należy więc go wyłączyć.

Kolejnym krokiem było nabycie biletów. Bez prob-
lemu zrobimy to w Internecią ser,\^/is przygotowano
także w języku polskim: https://www.rhb.ch/pllhome.
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Bernina Express na stacii w Tirano, fot. Artur Pawłowski
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Warto zrobić to z wyprzedzeniem, bowiem o ile nie ma
problemu z nabyciem biletów na zwykłe pociągi Ko-
lei Retyckich, to Berrrina Express jest wręcz oblegana
przez turystów. Wadą takiego rozwiązania jest nieprze-
widywalność pogody. Wszystko wskazywało na to, że
będziemy mieli pechą bo prognozy przewidywały w
tym regionie tygodniowe opady deszczu. Nie poddali
śmy się jednak i jak się okazało słusznią bo ten deszcz
szczęśliwie nie pr zy szedł,

Po dwóch tygodniach spędzonych łve włoskich Do-
lomitacĘ w przededniu kolejowei podróży, zameldowa-
liśmy się w Sernio. To miejscowość sąsiadująca z Tirano,
skąd wyrusza pociąg. W samym Tirano hotele nie tylko
sądtoższe, a\e też nie gwarantują miejsc parkingowycĘ
z uwagi na wąskie ulice. W Sernio wynajęliśmy duży
apartamen! którego miłą cechą była możliwość zrywa-
nia dorodnych owoców kiwi prosto z krzaka.

Podróż Bernina Express reklamowana jest jako wio-
dąca od palm do lodowca. 1 dokładnie tak jest. Na dole
(429 m n.p.m.) tempelatura przekracza 30()C i wszędzie
dookoła tropikalna rośIinność. Na górze (2253 m n.p.m.)
jest zdecydowanie chłodniej, buiną letnią wegetację za-
stąpi skalne pustkowie, rozległe jeziora, potężne góry i
cała grupa lodowców.

Gospodarz zaoferował nam podwózkę na stację w
Tirano, z czego skwapliwie skorzystaliśmy. Jak się oka-
zało, obok siebie stoją dwa dworce koĘowe - szwajcar-
ski, na którym wysiadamy (wszystkie ceny we fran-
kacĘ choć można płacić także w euro) oraz włoski
(wszystkie cerry w euro). Tor wąski ze stlony Szwajcarii
dociągnięto trr w 1910 I, podczas gdy włoski tor nor-
malny (odcinek Tirano Sondrig dalej szlak wiedzie do
Milanu) działał już od 1902 r.

Czas przyjrzec się pociągowi. Najpierw lokomo-
tywa. Jej przód symbolizuje swym kształtem głowę z
porożem koziorożca alpejskiego - symbol tego regionu.
Niestety w tej części Alp wyginęły one ok. 1850. Nieiaki
udział mógł mieć w tym myśliwy Gian Marchet Colani
(1772Ą837), który clrwalił się zabiciem rekordowej ilości
zwierzyny liczonej w tysiącac|r. Nieoficjalnie mówi sią
że ma na swoim koncie iakże innych myśliwycĘ którzy
mieli nieszczęście polować na ,,jego" obszarze. Zwany
,,Królem na Berninie", tak po prawdzie o zwierzęta tro-
chę jednak dbał: nigdy nie zabijał rnłodych osobników
i często wykładał sól do lizawek. A odnośnie kozioroż-
ców: rei ntrodukow ano je w 19ż2 r. Nową parę przywie-
ziono w góry oczywiście pociągiem Kolei Retyckich.

Skład podstawowy pociągu to długa grupa eksklu-
zy\^/nych i klimatyzowanych wagonów panoramicz-
nycĘ z ogromnymi oknami, Wśród nich wyróżnia się
ten, na którym umieszczono (zapisany w tradycyjnym
alfaŁ,ecią a także po japońsku) napis Hakone, Taką na-
zwę nosi kolejka górska z okolic Tokio, ot\,varta 1919 r.,

a wzorowana na rozwiązaniach przyjętych w Kolejach
Retyckich. Konsekwentnie w Tokio odnajdzierny wa-
gon z napisem Koleje Retyckie. Ta japońska kolejka ma
jednak krótszą tlasę wynoszącą 15 km, a przewyższe-
nie to ,,tylko" 500 m.
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Zasiadamy w naszym wagonie. Obsfuga oferuje
różne pamiątki, w tym piwo Krokodil (Krokodyl) z bro-
waru Monsteiner w Davos. Na etykietce jeden z licz-
nych kamiennych wiaduktów, a na nim oczywiście po-
ciąg Kolei Retyckich prowadzony przez lokomotywę
zwaną właśnie krokodylkiem (z racji dość charakiery-
Stycznego kształtu). Dziś tego typu maszyny są wyko-
fzystywane iuż tylko okazyjnią gdy prowadzą pociągi
specjalne ze starym taborem.

No to ruszamy. Nie wiemy, co przed nami, nie prze-
glądaliśmy bowiem ani map ani przewodników. Tak
jest ciekawiej. ]ak się okazało, pokonaliśmy 55 tuneli
i 196 mostów! Wiele z niclr monumentalnych! A prze-
wodnik przeczytaliśmy dopiero w Chur, dzięki czemu
do podróży powrotnei przygotowaliśmy się zdecydo-
wane bardziej metodycznie.

Odcinek: Chur (585 m n.p.m.) - Ospizio Bernina
(2250 m n.p.m,)

Chur to rrajstarsze szwajcarskie miastq położone na
wysokości ok. 585 m n.p.m. W okolicy Wyższy Ren łą-
czy się z Niższym tworząc po prostu rzekę Ren. Slady
osadnictwa sięgają tu 5000 lat wstecz. Ok. 2000 lat temu
caĘ region został zaięty przez Rzymian, którzy nadali
mu nazwę Rhaetia (Retowie byli faktycznie grupą
Celtów). W rękach rzymskich miasto pozostawało
przez 400 |at.Dziś w Chur mieszka 36 tys. osób. Miasto
pełne jest zabytków, klasę samą w sobie stanowią liczne
bramy, wieże i pozostałości mtlrów obronnych miasta.
Wieczorny spacer uliczkami starówki stanowił przy-
jemność samą w sobie. Tym bardztej, że udało się zna-
leźć pizzertę, oferujacą swoje produkty w cenie możli-
wej do zaakceptowania. Wśród lokali gastronomicz-
nych wskazać trzeba na knajpkę, której wnętrze urzą-
dzono zgodnie z wyglądem statku kosmitów (szcze-
gólnie dokładnie odwzolowano fotele) z filmu ,,Alien/
Obcy 8 pasażer Nostlomo".

Rano ponownie wsiadamy do Bernina Erpress, Po-
goda jeszcze lepszą całkowicie bezchmurne niebo!
Startujemy z wysokości 585 m n.p.m. Pierwszy odcinek
to linia Albula (nazwa pochodzi od rzeki). Na początko-
wym odcinku trasy z pociągu widać zamki, m.in. Re-
ichenatr z XVI]I w. i Rlrżiziins z XIII w. W sumie w Ę
okolicy znajduje się 20 fortów, ruin i zamków!

Za Solis przejeżdżamy przez nĄwyższy na całej li-
nii wiadukt, osiągający 90 m wysokości (pozostałe mają
chociaż ten jeden metr mniej). Jest ttr też zbiornik wodny
Solis napędzający hydroelektrownię w Sils. Za Alva-
neau mijamy monumentalny żw. Wiadukt Landwas-
sef, wsparty na 6 podporach. Każda z nich zart iera w
sobie wieżę wykonaną z metalu, obudowaną dodat-
kowo cegłami. Prowadzi on prosto do tunelu.

Za Flisur (1084 m n.p.m) pociąg zaczyna się wspinać.
Na liczącym odcinku 12 km do Predy (1778 m n.p.m.) po-
konać trzeba będzie 700 m w pionie. Szl,bka zmiana wy-
sokości możliwa jest m.in. dzięki wykutym w skale i czę-
sto tworzącym pętle tunelom. Wlot i wylot znaidu'ą się
praktycznie w tym samym miejscu, jeden nad drugim.
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Na wysokości 1820 m n.p.m. znajd9je się żw, tune1

,ątbula. ieden z tvch bardziei ,,prosLych", Slynny jesr z

tego, że często pó iego dwóch s|ronach panuje calkowi-

cie odmienna pogoda.

Za stac]ąSpinas (1818 m n,p,m) wkraczamy 1 nie-

tu.-*o doilne, Wszystkie rzeki splylł ające z pólnoc-

iu'.h r'oto* Alp prowadzą swe wody w kierunku. Mo-

.l, rołrl*.,"go, w miianej dolinie jest jednak wyjątek,

Rzeka Inn płliwnie bowiem w kierunku Dunaju, a więc

Morza Czarnego.

Kolejna stacja na trasie Bernina Express lo Pontfe-

sina 1177+ m n.p.m.). Ocl strony St, Moriż dobiegaią ] u

aż dwie linie wąskorowe. To końcowy odcinek linji Al-

bula i poczatkowy linii Bernina, \a stacji końcowej w

i,. lłoiit, re linie nie lączą się (przebiegają obok siebie),

z uwagi na różne napięcie w trakcji (1000 i 1100 V), Sta-

.i, *eilo*a, na którei możliwe jest przelączanie napię-

cia, wzateżności od polrzeb, |est wlasnie Pontresind, Te

napięciowe róźnice nie stanowią problemu dla pociągu

Beinina Lxpress. który ma lokomotywy wyposazone w

silniki potrafiące obsłużyć oba wykorzystywane w slecr

napięcia.

Następna ważna stacja to Morteratsch (1896 m

,-,.o.rn.). Żbudo*uno 1ą w miejscu, dokąd niegdyś sięgal

inio*i". Morteratscń. Dziś skurczyl się na tylą że do

iego czo]a lrzeba od kole|ki wędrowac pieszo przynai-

m"niej godzinę. Z nazwą lodowca wiąże się legenda, we-

dlug k"tórei w tei okolicy pasl swe bydelko mlody. pa-

steri AratŚch, Z wza|emnością zakochal się w dziew-

czynie o imieniu Annetta. I wszystko byłoby dobrzą
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gdyby ojciec wybranki nie sprzeciwił się ślubowi, gĄż
ihiopiec bvI biectny. 1en postanowit wtedy wstąpic_do

*"iłr. rJ kilku larach powrócil, już iako oficer, Oka-

zaIo się nieslety. że r,r międzyczasie Anetta zmarIa ze

,nrr rotr. Zrozpaczony mlodzian wsiadl na konia i po-

o""jril ń *oru, eazie skoczyl w przepaśc, Od tamtei por}

,-r., okolici cŹesf o bląkal się duch Allnetty i sĘchac bylo

Li *oIun1" - ,,Mort Aratsch/Aratsch nie żyie", ]eden z

nlsterzv poslanowil przep,nac ducha i w zasadzie mu

iię-uJuio,'ul" r"., , dążyl ieĆzcze rzucic klątwę - \Ą krótce

.ułu gJ."i aoL.,u pokrla się lodem, który uniemożliwił

dalsze bytowanie ludziom,

Za sLacją, na zakręcie, piękna panorama alpeiskich

szczytów, wsród nich Bernina 14048 m n,p,m,. Uprocz

szczvIu taką nalwę ma ża(azem przelęcz, dolina, po-

tok i'urworzóne na nim wodospady, Widac lakże wspo-

mniany już lodowiec Morteratsch, Poniżej koleiny lodo-

wiec - Pers.

Zmlerzamy w kierunku pr zełęczy Bernina, znajdu-

iącei się jednak powyżei trasy kolejowei, nieco na wsch,

iiJSln'n.p.-.l. Poc)ąt kowo lowarLysżąnam lasy mo-

ir"u*io*Ó. Dalej skalne pustkowie, Sama przełęc" to

nie tylko granica'geograhizna, ale także kulturowa, Na

oólńc oj nie| * uZytiu jest język retroromański, a na

pofudniu różne dialekty wloskiego,

Blisko siebie znajdują Ę tu trzy staĄe" Bernina Suot

(2046 m n.p.m) Beinina Diavole zza QO82 m np,m) -
obstuguie 

'kolejkę linową na górę Diavolezz1 Q9!3.m
n.p.mJ i Bernina Lagalb (2099 m n,p,m) ,obstu8u|e I(o-

lelę linową któr aiywozinaPizLagalb (2959 m n,p,m)

Wiadukt w Brusio, fot. Altul Pawłowski
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W 1982 r. kręcono tu film ,,Five Days One Summer"/pol-
ski tytuł ,,Na skrajrr przepaści", w którym wystąpił Sean
Connery.

Mijamy malutkie jeziorko Pitschery następnie nieco
większe Nair (Czarne), z którego wypĘwa potok zasi-
lający Morze Czarne.

Następnie osiągamy stacię Ospizio Bernina - to nai
wyższy punkt na kolejowym szlaku 2250 m n.p.m.
Budlrnek stacyjny wzniesiono z grarritu w formie gór-
skiego schroniska. Bardzo ma]owniczo prezentuje się
z jej okolic tozległe jezioro Bianco (czyli Białą w istocie
jednak jasno-ziel one| zarazem zdecydowanie jaśniejsze
od jeziora Czarnego) a także znajdujący się ponad nim
szczyt Cambrena z lodowcem. W tym mĘscu były kie-
dyś dwa jeziora, które połączono w 1912 r, w celu stwo-
rzenia większego zbiornika d]a elektrowni wodne' Je-
zioro prowadzi swoje wody już w kierunku AdriaĘku,
a ponieważ poprzednie jezioro zasila Morze Czarną
oznacza to, że przekraczamy właśnie wododział.

Odcinek: Ospizio Bernina (2250 m n.p.m,) - Tirano
(429 m n.p.m.)

Na wysokości 2091 m n.p.m. znajduje się stacja Alp
Grtim. Budynek stacyjny, podobnie jak w przypadktl
Ospizio Bernina, wzniesiono z granitu w formie gór-
skiego sclrroniska. Miejsce wyjątkowej trrody. Ekspres
Bernina ma tu postoj wynoszący 15 minuĘ ale tylko w-
kierunku z Chur do Tirano. Wszyscy wysiadają. Stacja to
taras widokowy, z ktorego widać m.in. szczyty Varuna
(3453 m n.p.m.) i Palii (3901 m n.p.m.), wraz złączącymi
je lodowcami. W dole jezio1,o Paliisee. Ciekawostka
językolr.a: słowo , ,palu" oz,naczabaglrq co w przypadklr
szczytu górskiego stanowi pewną osobliwość. 4 km na
wsch. odnaleźć rnożna wprawdzie bagnistą dolinę Alpe
PaĘ ale nie wiadomo dlaczego tak nazwano też szczyt,
a właściwie to nawet trzy sąsiadujące ze sobą szczyty:
Piz Palii Orientale (3882 m n.p.m), Muot dal Palti (3901
m n.p.m.) i zaliczany do tej samej grupy Piz Spinas (2823
mn.p.m.).

Z Alp Criim niesamowicie wygląda dalsza część ko-
lejowego szlaku, którą tworzą zdające się nie mieć końca

serpentyny. Pociąg teraz szybko będzie tracił wysokośg
ok. 70 m na każde 1000 m. Zjeżdżamy niemal 2 km w
dół! Przed nami liczne monumentalne pętle wydrążone
w skale. Dystans stąd do Poschiavo w prostej linii wy-
nosi l5 km, ale z uwagi na pętle i łuki pociąg przeje-
dzie aż 27,3 km! Wraz ze spadkiem wysokości ponow-
nie wjedziemy w lasy.

Mijamy stacię Cavaglia (1692 m n.p.m). Jej budy-
nek to dawny hote| wykupiony przez kolej w 1925 r.
W pobliżu stacji znajduje się żw. Ogród Lodowcowy,
w którym odnaleźć można okrągłe tunele wydrążone
w skale. Nie jest to dzieło człowieka, a efekt naturalnej
erozl'i trwającej tysiące lat, a dokonanej przez wody i ka-
mienie z lodowca. A daĘ już strefa sadów owocowych.

Ko]einy przystanek to Poschiavo (1014 m n.p.m.)
który ma taką sarną nazwę, jak znajdujące się w oko-
licy jezioro, tudzież dolina. Jesteśmy jeszcze w Szwajca-
rii, ale miasteczko ma typol\,o włoski wygląd. W 1987
r. rniała tu miejsce katastrofą gdy po długotrwałych
ulewach zeszły lawiny błohre. Zalały one miasteczko
do wysokości pierwszego piętra buclynków! Ogromne
z-niszczenia, które wtedv miały miejsce, dztś są już
szczęśliwie tylko wspomllieniem.

W San Atonio ciekalt,ostka - toly poprowadzono
drogą samochodgla,ą tzdłtrż ciagu kamienic. Można
pozaglądać mieszkańconr i,lo pokojów! Za stacją La
Presse mijamy kolejne jczioro Miralogo, którego wody
wykorzystywane są do produkcli elrergii elektrycznej.

Przed nami Brusio (780 m n.p.m.). Za stacjq przy sa-
mych torach, ciekawa grupa sl]ichlerzy w kształcie ka-
miennych kopu| zbudow,al1\,cll z granitu. Z zewnątrz
klimat trochę jak trochę jak z ,,\Vładcy Pierścieni" (a we-
wnątrz zwykle chłodzi się u,ino). Teraz wjeżdżamy na
słynny wiadukt w kształcie okręgu. Jest on podobny do
pokonywanych \^/cześniej trtorzącvch pętle tuneli, tylą
że tutaj w całości zbudowano go na ot\\,artej przestrzeni.
To nawet więcej niż kompletne koło, promień przekra-
cza bowiem 360'! Jedyna taka btrclorrla na ślviecie i rrie-
samowita frajda podczas jazdy! Najpier rł, jedziemy pię_
terkiem (z widokiem na dół), potenr clołem (z widokiem
na pięterko).

T|rż co za stacją Campocobngo (553 m n.p.m) kolejna
e]ektrownia wodną za którą rvjeżdżamy do Włoch. Jako
ciekawostkę warto podac, że pierrr.otnie końcówka linii
(o długości }5 km) była w rękach rtłoskiej lirrii tramwa-
jowej TTC (Tramvia Tirano - Carrrpocolongo), je.dnak w
1949 r. została wykupiona przcz Szlvajcarór,v.

No i w końcu stacja docelow,a Tirarro (429 m n.p.m.).
Docieramy do niej jadąc ulicami miasta, tuż co obok
samochodów. Tirano oryginalnie założorro na dIugim
brzegu rzeki Adda, ale zniszczlĄa je polvódź. Odbu-
dowa nastąpiła już w obecne1 lokalizacji. Miasteczko
ma 8600 mieszkańców Tu tządzi klimat śródziemno-
morski, niezły kontrast z oglądarrymi nieco r,r,cześniei
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