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WALNE 2014
Po długiej przerwie spowodowanej zmianą
terminu z tradycyjnego jesiennego na wiosenny
odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia SKPG Harnasie. Przypomnijmy, że zmiana
terminu została uchwalona na poprzednim Walnym i wynika z terminu zamknięcia roku finansowego i składania sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia.
Walne odbywało się w sali konferencyjnej
SCK Mrowisko. Prowadzącym został Staszek
Wierzchowski. Po formalnościach związanych z
wyborem Komisji nastąpiło nietypowe i rewolucyjne w formie sprawozdanie z działalności
przedstawione przez Prezesa Michała Huchlę.
Zamiast tradycyjnego odczytania treści sprawozdania Prezes przedstawił ilustrowaną przeźroczami prezentację przedstawiającą co i w jaki
sposób zrobiła Rada w ostatniej kadencji. Prezentacja początkowo intrygująca, w środkowej
części była chyba zbyt szczegółowa i rozwlekła.
Ponadto Komisja Rewizyjna – w osobie Nowego – zgłosiła zastrzeżenie, że prezentacja, prezentacją, ale Walnemu Zebraniu powinno się
przedstawić sprawozdanie – takie jakie dostała
Komisja. I na pewno było w tym sporo racji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Anna „Paskuda” Pasek.
Potem Rada zgłosiła wniosek o zmianę
dwóch punktów Statutu określających związki i
zależności Stowarzyszenia od PTTK. Zmiana
miała umożliwić wejście w skład nowych władz
Stowarzyszenia osób, które nie posiadają jeszcze
państwowych uprawnień przewodnickich lub
nie są członkami OU PTTK. Jak to bywa w sprawach prawno – statutowych dyskusja była dość
długa i zawiła i jak zwykle zatoczyła duży krąg
wracając do punktu wyjścia. W rezultacie udało
się tak zinterpretować statut, aby osiągnąć oczekiwany cel.
Nie było w tym roku zażartych bojów o stanowisko Prezesa oraz miejsca w Radzie. Zgłoszono minimalną, wymaganą ilość kandydatów i
wszyscy przeszli niemal 100 % ilością głosów.
Prezesem został Krzysztof Krawiec, a w
skład Rady weszli: Anna Juzwa, Michał Huchla, Iwona Franke, Bartosz Łyczba.
Jeszcze jednym odstępstwem od tradycji był

Krawców na okrągło
Przyszła wiosna, przyszedł czas na Rajd na Powitanie Wiosny ze Studenckim Kołem Przewodników Górskich „Harnasie”. Trasy były do wyboru dwie, ale któż by szedł przez Rysiankę, gdy można
chaszczować? Po prawdzie większość uczestników rajdu wybrała trasę Rysiankową, ale nie wiedzieli
co tracą! Druga opcja bowiem biegła trasami nie mniej widokowymi, a przy tym prawie w całości
pozaszlakowo, było więc niekonwencjonalnie, czasem chaszczowato i na okrągło. A na okrągło dlatego, że w naszej drodze na Krawców Wierch, gdzie rajd miał swoją metę, przechodziliśmy przez
górkę zwana Okrągłą. Po drugie natomiast, dnia następnego wracaliśmy niemal tą samą drogą, tym
razem jednak korzystając ze szlaków turystycznych. Ostatecznie wyszło z tego niezłe kółko, a właściwie ósemka.
Dzień przywitał nas wcale niezłą pogodą i temperaturami, których nie powstydziłby się maj, a mamy przecież
jeszcze marzec! Górską przygodę rozpoczęliśmy w Rajczy
pod tamtejszym kościołem. Zaczęliśmy się wspinać gdzieś
na Compel, przez gęsty miejscami las.
Przyśpiewywały nam pierwiosnki i zięby. Latały też
motyle, pokazała się nawet rusałka żałobnik. Generalnie
było bardzo wiosennie. Pierwsza panoramka na niedaleką
Suchą Górę.
W miarę jednak jak przebijaliśmy się w kierunku Wilczego Gronia i dalej, panoramek było coraz więcej. Pokazało się nawet ośnieżone jeszcze Pilsko.
Dalej było jeszcze więcej widoczków i całe mnóstwo
byczenia się na polankach. Tempo mieliśmy bardzo nieśpieszne, ale w końcu dotarliśmy w rejon Kręcichwostów,
gdzie... trafiliśmy na szlak! Fuj! Trzeba było jak najszybciej uciekać. Nie ma łażenia po szlakach!
Z Kręcichwostów schodzimy na Złatną, gdzieś
wzdłuż pomniejszych potoczków w rejon Potoku Jakubowskiego. Trasa wiedzie przez dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy, w którym oczywiście podrzenie żebrowce,
charakterystyczne dla tego typu lasu, ale też widłaki goździste...i śledziennica skrętolistna.
Przekraczamy jeden mostek na Jakubowskim Potoku,
trafiamy na kolejny, tym razem na Rzece Bystrej i właściwie jesteśmy już w Złatnej. Pierwszą atrakcją tejże Złatnej
jest użytek ekologiczny „Stawek w Złatnej”. I faktycznie
przyrodniczo miejsce bardzo ciekawe. Kwitną lepiężniki
różowe, zawilce gajowe i pierwiosnki wyniosłe. A między
tym wszystkim skacze żaba trawna.
Zaraz za stawkiem trafiamy już na dobre do botanicznego raju. Na pobliskiej łące roi się od krokusów spiskich,
przebiśniegów i żywca gruczołowatego.
Oprócz ciekawostek przyrodniczych (a nie wspomniałem jeszcze o pomnikowych lipach i kępie barwinka pospolitego) są też atrakcje architektoniczne. Cała wspomniana łączka znajduje się bowiem przy drewnianym dworku z XIX w., który został wzniesiony przez Habsburgów jako leśniczówka i funkcję tę
pełni po dziś dzień.
Kolejną atrakcją Złatnej jest otwarty sklep, przy którym robimy sobie chwilę przerwy na uzupełc.d str. 2
w tym roku brak pączków na zakończenie zebrania, co sprawiło uczestnikom spory zawód. Czyżby to
dalekosiężne wpływy frakcji poznańskiej i krakowskiej ?
Ekspose nowego Prezesa było dość ekspresyjne i obrazowe. Na początek przywołał czasy minione ukazując co mieliśmy 10 lat
temu, a czego nie mamy dziś
(chatka, zebrania, itd). Zaprosił też do współpracy z Radą
wszystkich członków Koła i
zapowiedział dalsze działania
reformujące Koło oraz zajęcie
się sprawami, które z racji dużego zaanagażowania w organizację nowego kursu zostały
ostatnio nieco zaniedbane
(m.in. szkolenia wewnętrzne i
zebrania).
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nienie zapasów i ruszamy w dalszą drogę szlakiem niebieskim, szybko go jednak zostawiamy i zbaczamy na Okrągłe. W przysiółku tym urządzamy sobie kolejną przerwę z podziwianiem panoramek.
Potem jednak wkraczamy na Grzbiet Okrągłe, który porośnięty jest już lasem. W większości żyzną
buczyną karpacką. W kałużach leśnej drogi żaby trawne (te same, co nad Stawkiem w Złatnej) złożyły skrzek. Krążą też nad nami dwa myszołowy. W blasku zachodzącego słońca docieramy w końcu
na Halę Krawcula. To oznacza kolejne piękne panoramki.
Po zrzuceniu plecaków zostajemy wysłani do lasu po drewno. Pogoda sprzyja, więc można zrobić ognisko. Tak jest, sezon ogniskowy uważam za rozpoczęty. A jego inauguracja wypada całkiem
fajnie. I oczywiście przed północą się nie kończy.
Krótki nocleg w Bacówce na Krawców Wierchu. Jest fajnie i całkiem zabawnie, bo ludzi jest
znacznie więcej, niż miejsc, ale rajdowa kompresja robi swoje i chyba wszyscy się wysypiają. Spaliśmy w 6 osób w 3-osobowym pokoju, nie było opcji, żeby nie było śmiesznie. Najśmieszniejsza była
pewna paczka paluszków, ale to już inna historia, która dla osoby postronnej, która nie przysłuchiwała się trwającym pół nocy i kawałek ranka paluszkowym roszadom, nie wyda się zapewne szczególnie
śmieszna. Ale kto był, ten wie, że paluszki są już legendą.
Następnego dnia wstaję wcześnie, około 6:00 z nadzieją na wschód słońca. Niestety na Krawculi
słońce wschodzi za lasem, do tego na niebie zebrało się sporo chmur. Toteż świt nie był szczególnie
spektakularny. Co nie znaczy, że nie był ciekawy. Gdy ludzie odsypiają, po hali harcują ptaki. Żeruje
dzięcioł duży, skrzeczy sójka, śpiewają zięby, jak strzały śmigają krzyżodzioby świerkowe. Są też
jakieś drozdy, prawdopodobnie paszkoty. Roślinek jeszcze niewiele. Kwitną przede wszystkim pierwiosnki wyniosłe.
Na podziwianiu okoliczności przyrody mija mi czas do śniadania, czyli do godz. 8:00, kiedy to
otwierają bufet i można dostać wrzątek.
Po śniadaniu zastanawiamy się co dalej. Ogólnie psująca się pogoda, późnawa godzina i umiarkowany entuzjazm wobec ambitniejszych planów sprawia, że wybieramy opcję najprostszą, która w
przypadku Krawcowa wcale taka prosta nie jest. Wracamy trasą zbliżoną do wczorajszej, tylko że
szlakami.
Najpierw niebieskim dostajemy się do Złatnej. W dolinie Potoku Straceniec sporo płatów podgórskiego łęgu jesionowego, wawrzynek wilczełyko, wilczomlecz migdałolistny i sporo parzydła leśnego, niestety, zeszłorocznego, ale zapewne w lecie będzie je już można podziwiać w pełnej okazałości.
Z przyrody nieożywionej – niewielka odkrywka fliszu karpackiego. W samej Złatnej dość ptasio.
Są szczygły i sójka, ale największą atrakcją są pliszki górskie.
Ze Złatnej znowuż bezszlakowo, aż na Kręcichwosty. Tam postanawiamy zrobić sobie przerwę
w studenckiej Chatce na Zagroniu. Niestety chatka okazuje się zamknięta. Wokół niej rośnie za to
sporo przebiśniegów.
Z Zagronia wracamy na żółty szlak, który prowadzi nas do Rajczy-Nickuliny, a dalej do centrum
Rajczy, gdzie po zabiesiadowaniu w lokalnej restauracji łapiemy ostatecznie pociąg do Katowic.
Jak zawsze podziękowania dla organizatorów rajdu za trud włożony w przygotowanie i dla wszystkich rajdowiczów za wspólne uczestnictwo w tym wspaniałym wydarzeniu.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Sokół (uczestnik)

ISLANDIA 2013 (cz. 2)
Dzieñ 6 - pi¹tek - w œwiecie kraterów i czarnych zamków
Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie atrakcji i osobliwości okolic jeziora Myvatn.
Pierwszą z nich był krater wulkanu Hverfiall wygasłego 2500 lat temu. Czarna sylwetka krateru o
średnicy ok.1 km jest charakterystycznym elementem krajobrazu tej okolicy. Podejście zajmuje ok.
20 min, natomiast obejście całego brzegu krateru ok. 1 godz. Po zejściu postanowiliśmy udać się
pieszo do położonej ok. 1,5 km dalej jaskini Grotagja z gorącym jeziorkiem. Gdy dochodziliśmy
zaczęło lać, a ponieważ okazało się, że do jaskini można dojechać, więc Nowy poświęcił się i w
lejącym deszczu poszedł po auto. My przeczekiwaliśmy deszcz w jaskini obserwując parę turystów
odgrzewających w wodzie z jeziorka parówki, tudzież Japonki moczące nogi w wodzie o temperaturze ok. 40 st.
Po powrocie Nowego pojechaliśmy na południe, pod tzw. „Czarne zamki”, czyli Dimmuborgir.
Pogoda była tego dnia wyjątkowo dynamiczna – tym razem wyszło słońce i pojawił się błękit nieba.
Niestety w zamian pojawiły się spore ilości muszek. Wybraliśmy jedną z dłuższych tras po skalnolawowym mieście i wyruszyliśmy
zwiedzać czarny labirynt.
Ostatnią atrakcją jeziora Myvatn były tzw. „pseudokratery”,
czyli niewielkie (kilkanaście – kilkadziesiąt metrów średnicy) wysepki lub półwyspy w kształcie
kraterów, które jednak kraterami
nigdy nie były. Powstały natomiast
przez specyficzne warunki stygnięcia lawy w zetknięciu z wodami jeziora. Po niektórych z nich
mających połączenie z lądem można sobie pospacerować.
Po południu ruszyliśmy w
dalszą drogę oglądając widoki i koPseudokratery nad jeziorem Myvatn.

TO BY£O
4 12.03 - na świat przyszedł nowy pH, syn
Helci - Ignacy Paweł Suchodolski.
4 11.04.2014 odbyło się Walne Zebranie
SKPG „Harnasie”.
4 zawiązała się nowa Komisja Szkoleniowa w
skład której wchodzą: Asia Śliwa, Patrycja Michałowicz, Darek Telinga, Staszek Wierzchowski i Anna Juzwa.
4 26-27.04 PolUŚ w tym roku organizowany
głównie przez SKPB Katowice. Harnasie poprowadzą trasę z Zawoi przez Markowe i Babią na
Krupową, gdzie odbędzie się zakończenie rajdu.
4 27.04 - ORoKoSeRo czyli Oficjalnie ROzpoczęcie KOłowego SEzonu ROwerowego w
Katowicach, w lasach panewnickich. Uczestniczyły 22 osoby.

TO BÊDZIE
v 1-4.05 Na długi majowy weekend starszy
kurs wybiera się pod wodzą Tomka Bochenka w
Beskid Noski, natomiast nowy kurs pod przewodnictwem Staszka Wierzchowskiego jedzie w
Pieniny.
31.05 - 01.06. XXX Beskid Makowski.
lejny, przydrożny wodospad Godafoss. W Akureyri – jednym z większych miast Islandii zrobiliśmy zakupy, a potem ruszyliśmy w kierunku
półwyspu Vantsnes, gdzie spodziewaliśmy się
odnaleźć miejsca dogodne do obserwacji fok.
Na wieczornym rekonesansie znaleźliśmy dogodne miejsce oraz obejrzeliśmy znaną z przewodników skałę Hvitserkur przypominającą dinozaura pijącego morską wodę. Biwak rozbiliśmy na zupełnie pustym i pozbawionym obsługi
kampingu za osadą Osar.

Dzieñ 7 - sobota - poszukujemy
fok i zmierzamy do kultowego
miejsca Islandczyków
Następnego dnia należało wstać dość wcześnie i bez śniadania (aby było szybciej) podjechać na upatrzone poprzedniego dnia miejsce.
Następnie należało zejść z klifu na plażę i broniąc się przed atakami rybitw, które w nadbrzeżnych trawach miały swe gniazda dotrzeć przed
godziną odpływu do mierzei, na której miały się
wylegiwać foki. Operacja powiodła się i faktycznie foki zobaczyliśmy, choć z dość sporej odległości tak, że jedynie Cieszynka wyposażona w
długi obiektyw mogła zrobić sensowne zdjęcia.
Obejrzeliśmy też ponownie w lepszym świetle
skałę-dinozaura. Po tych manewrach część ekipy żądna dalszego polowania na foki postanowiła pojechać w inne miejsce, a ja i Ola zbuntowaliśmy się i wróciliśmy na kamping, aby wreszcie
zjeść śniadanie.
Po powrocie ekipy „polującej” i dokończeniu śniadania – wobec braku obsługi kampingu
– wrzuciliśmy należność za nocleg do skrzynki
umieszczonej na budynku sanitariatów i pojechaliśmy dalej.
Naszym celem było tego dnia miejsce zwane
Thingvelir – ważne dla Islandczyków ze względu na ich historię, ale również ciekawe krajobrazowo. W trakcie przejazdu nie obyło się oczywiście bez oglądania zmieniających się widoków
oraz postoju przy wyjątkowo malowniczym wo-

dospadzie Hraunfossar na rzece
Evita.
Dalsza część drogi była typową szutrówką biegnącą przez
pustkowia pomiędzy lodowcami
Langjokul i Ok. Mijane krajobrazy
dawały pojęcie o tym, jak może
wyglądać interior czyli wnętrze
wyspy. Gdy zbliżaliśmy się do celu
podjęliśmy próbę znalezienia dzikiego miejsca na biwak, jednak w
tego typu terenach nie jest to proste. Dojechaliśmy zatem do pierwotnego celu i rozbiliśmy się na
miejscowym kampingu.

W drodze do Thingvelir.

Dzieñ 8 - niedziela - w Islandzkim Z³otym Krêgu
Thingvelir, to rozległa kotlina otoczona górami, w której już w X w. odbywały się zgromadzenia
ludności całej Islandii w celu stanowienia praw, sądzenia, ale również świętowania. Niektórzy uważają, że zgromadzenia te zwane „althing” stanowiły pierwsze formy parlamentaryzmu w Europie.
Thingvelir, to również miejsce, w którym stykają się płyty kontynentalne – amerykańska i euroazjatycka. Tutaj Islandczycy ogłaszali swoją niepodległość, tu obchodzą ważne dla nich, państwowe uroczystości. Tutaj też stoją cztery skromne domki stanowiące jednocześnie siedzibę Parku Narodowego
oraz letnią rezydencję premiera. Miejsce jest również licznie odwiedzane przez turystów. Można się
przespacerować skalnym wąwozem Almannagja stanowiącym granicę między kontynentami, obejrzeć wodospad i głęboki kanion rzeczny, zwiedzić kościółek oraz podziwiać rozległe widoki.
Po spacerze udajemy się w dalszą podróż w kierunku symbolu wyspy czyli słynnego gejzeru. Ten właściwy gejzer Geisir jest wprawdzie od wielu lat nieczynny,
ale tuż obok uciechy zwiedzającym dostarcza jego
mniejszy brat Strokkur, który co kilka do kilkunastu minut wyrzuca w górę słup gorącej wody. Całe widowisko
można oglądać zarówno z bliska jak i z pobliskiego
wzgórza. I trzeba przyznać, że nie wiedzieć czemu,
mimo powtarzalności jest to spektakl niezwykle wciągający.
Po zdobyciu wzgórza i obejrzeniu oraz sfotografowaniu kilkunastu wybuchów gejzeru jedziemy dalej w
kierunku jednego z najpiękniejszych islandzkich wodospadów – Gullfossa (złoty wodospad). Po obejrzeniu
tylu innych wodospadów trudno nam jednak ocenić, czy
akurat Gulfos jest najpiękniejszy. Jego cechą charakterystyczną jest dwustopniowa budowa – górna część, to
szeroka, ale niebyt wysoka (11 m) kaskada, z której spada w dół, pod kątem, do głębokiego kanionu (21 m) potężny (400 m3/sek) strumień wody.
Pogoda jak na razie nam dopisuje, co przy zwiedzaniu takich atrakcji jak wodospady mao spore znaczenie
Gejzer Strokkur.
– takie widoki bez słońca i błękitu nieba traciłyby wiele
na atrakcyjności.
Jedziemy dalej, w stronę gór, ale zanim tam dotrzemy zwiedzamy Skalholt – gdzie znajduje się
siedziba pierwszego islandzkiego biskupstwa (XI - XVIII w.). Kiedyś był to znaczący ośrodek polityczny i kulturalny, dziś jest to niewielka wioska, nad którą dominuje zbudowana w XX w katedra. W
jej podziemiach można zwiedzić niewielkie muzeum pokazujące przeszłość tego miejsca.
Teraz pozostało już tylko dojechać jak najbliżej gór poszukując po drodze dogodnego miejsca na
nocleg. Znajdujemy je na położonym nieco w bok od drogi szutrowym parkingu. Jest to pierwszy w
czasie wyjazdu nocleg „na dziko”. Koło północy podchodzę jeszcze na niewielki pagórek nad naszym
parkingiem, aby sfotografować Heklę – znany z dość częstej i regularnej aktywności
wulkan.

popołudniem docieramy na kamping w Reykjaviku, rezerwujemy bilety na poranny autobus do
Landmannalaugar oraz na przejazd powrotny z
Thorsmork i jedziemy do Keflaviku oddać auto.
Po drodze odwiedzamy jeszcze myjnię i stację
benzynową, aby doprowadzić nasz pojazd do
porządku i zatankować do pełna. W wypożyczalni zwracamy auto bez żadnych problemów i
formalności, a na dodatek udaje się zostawić
zbędne podczas wędrówki w górach bagaże.
Mamy jednak pecha, bo autobus do Reykjaviku jest dopiero za 2 godziny ok. 23:00. Na
kampingu jesteśmy koło północy. Rozbijamy jedynie namiot i idziemy spać.

Dzieñ 10 - wtorek - ruszamy w
góry
Wstajemy o 6:00, zwijamy się, szybko coś
jemy by o 7:15 wyruszyć autobusem spod kampingu do Landmannalaugar. Podróż, to swego
rodzaju wycieczka. Po drodze leci z głośników
opowieść o mijanych miejscach, są też przystanki na kawę lub drobne zakupy w sklepie oraz na
podziwianie krajobrazów.
Koło południa docieramy na miejsce.
Dziewczyny i Nowy uskuteczniają jeszcze kąpiel w ciepłych źródłach, a potem pakujemy się i
wyruszamy na szlak. Powoli zdobywamy wysokość zostawiając w dole rozległą dolinę Landmannalaugar. Przed nami otwierają się coraz
bardziej niezwykłe krajobrazy ryolitowych gór.
Odcienie brązu i czerwieni uzupełnione bielą i
odcieniami szarości przyprószonego pyłem śniegu oraz zielenią mchów i porostów oraz czernią
pól lawy tworzą zaskakującą mozaikę niespotykaną w jakichkolwiek znanych nam górach.
Gdy osiągamy wysokość ok. 1000 m pojawiają
się coraz rozleglejsze połacie śniegu. W końcu
pod wieczór dochodzimy do przełęczy, za którą
rozciąga się morze zaśnieżonych gór, a całkiem
niedaleko widzimy nasz dzisiejszy cel – schronisko Hrafntinnusker otoczone wianuszkiem namiotów i ... śniegiem. Takich warunków biwakowych nie spodziewaliśmy się. Pozostało pożyczenie łopaty i wyrównanie śnieżnej platformy
na namiot.

Dzieñ 11 - œroda - gubiê kurteczkê
Noc nie należała do najcieplejszych – 3 sezonowe karimaty trochę słabo izolowały od śniegu. Jedynie samopompująca mata Joli dawała
radę. Za to poranek był pogodny i nawet dość
ciepły. I ten fakt przyczynił się w dużym stopniu
do straty, którą poniosłem. Aby nie zgrzać się w
słońcu przy zwijaniu biwaku zdjąłem kurtkę i
położyłem ją na stole przy schronisku zapomina-

Dzieñ 9 - poniedzia³ek - docieramy do gór "têczowych"
Rano wita nas słońce, ale wraz z nim pojawiają się coraz większe ilości dokuczliwych muszek. Gdy kończymy pakowanie ich chmary stają się już trudne do zniesienia.
Wciskają się wszędzie – jest ich pełno również w samochodzie. Ruszamy z otwartymi
oknami tłukąc i przeganiając owady z wnętrza auta.
Jedziemy w kierunku położonego w górach Landmannalaugar skąd mamy zacząć
4 dniową wędrówkę. Zamierzamy tam dojechać od północy, drogą nr 208 prowadzącą
przez czarne, wulkaniczne pustkowia, ale stosunkowo łatwą, gdyż nie trzeba pokonywać brodów na rzekach. Dopiero u celu, przed samym polem namiotowym i schroniskiem są do przekroczenia dwa brody. Ponieważ jednak ja i Nowy mamy jeszcze tego
samego dnia udać się do Keflaviku, aby oddać auto, więc robimy przepak przed brodami i dochodzimy na kamping pieszo przez mostki. Dziewczyny rozbijają namiot, robimy coś do jedzenia, a potem ruszam z Ryśkiem w drogę. Postanawiamy wyjechać z gór
drogą 225. Jest na niej kilka brodów, ale niezbyt groźnych dla naszego auta. Późnym

Na trasie z Landmannalaugar do Hrafntinnusker

jąc o tym zupełnie. Przypomniałem sobie o niej dopiero po godzinie marszu przez hektary śnieżnych
pól, gdy zrobiło się nieco chłodniej. Postanowiłem zostawić plecak dziewczynom i szybko wrócić pod
schronisko. Niestety poszukiwania zakończyły się fiaskiem – kurtki nie było – albo ktoś ją sobie
pozyskał, albo wywiał ją wiatr. Obsługa też nic na ten temat nie wiedziała. Tymczasem reszta ekipy
postanowiła iść dalej niosąc na zmianę, parami mój plecak. Dogoniłem ich po jakichś dwóch godzinach od schroniska. Pogoda zaczęła się psuć i nawet zaczęło lekko padać i mocno wiać. Kolejny
biwak przy schronisku Alftavatn wypadł znacznie niżej – już nie na śniegu, za to silny wiatr i deszcz
dawał się we znaki. Stanowczo przydają się doszyte do naszego namiotu przed wyjazdem stylonowe
fartuchy, obłożone kamieniami, dzięki którym namiot lepiej znosi podmuchy wiatru.

Dzieñ 12 - czwartek - przez czarno-zielone pustkowia
Trzeciego dnia czekało nas przejście do schroniska Emstrur (zwanego też Botnar). Trasa liczyła
15 km, a po drodze mijało się kolejne schronisko, które może stanowić altermatywne miejsce biwaku
w stosunku do Alftavatn. Pogoda od samego rana nie była najlepsza – wiało nieco mniej, ale padał
drobny deszcz. Krajobrazy były natomiast stanowczo odmienne od dotychczasowych. Dominowały
rozległe, czarne przestrzenie i czarne góry porośnięte intensywnie zielonymi porostami. Ich zielonożółta barwa była niemal fosforyzująca, tak, że mimo deszczowej pogody wydawało się, że są oświetlone promieniami słońca, które lada moment powinno wyjrzeć zza chmur.
Tego dnia czekały nas też pierwsze na trasie atrakcje w postaci przejścia przez brody na lodowatych rzekach. Przy umiejętnym wyborze miejsc przejścia (i obserwacji innych przeprawiających się, a
szczególnie islandzkich przewodników prowadzących grupy) wystarczyło podwinąć spodnie powyżej kolan. Przydały się też sandały i kijki.
Wreszcie pod wieczór, po pokonaniu kolejnej żwirowej „hałdy” ujrzeliśmy w dole czerwone
dachy budynków schroniska, a poniżej zielone, trawiaste tarasy nad potokiem stanowiące miejsce na
namioty.

Dzieñ 13 - pi¹tek - ostatni dzieñ wêdrówki i poziome deszcze
Ranek powitał nas lepszą pogodą – wyjrzało nawet słońce. Tego dnia mieliśmy dotrzeć do Thorsmork skąd nasza czwórka tzn. Jola, Ola, Jola W. i ja zamierzaliśmy wrócić autobusem do Reykjaviku, natomiast Nowy z Cieszynką planowali kontynuować przejście przez przełęcz pomiędzy lodowcami aż do Skogar przy drodze nr 1. W trakcie wędrówki pogoda zaczęła się jednak pogarszać. Pod
koniec zaczęło padać, a gdy pokonaliśmy ostatni – wg opisu najtrudniejszy – bród, który w aktualnych warunkach okazał się podobny do poprzednich, zaczęło lać. Gdy dochodziliśmy wśród zielonych, karłowatych lasków do celu zaczęło wiać i zacinać poziomym deszczem. Dobrze, że miałem
parasol, bo bez kurtki byłbym kompletnie przemoczony. Dopadliśmy budynku, w którym znajdował
się mini sklepik i jednocześnie bufet. Godzina była wczesna – ok. 15:00, a bilety na autobus mieliśmy
na godz. 20:00, gdyż planowo chcieliśmy jeszcze ugotować jakiś obiad, pożegnać Nowego i Cieszynkę i spokojnie koło północy dojechać do Reykjaviku. Pogoda pokrzyżowała jednak te plany. Gdy ok.
15:30 podjechał wcześniejszy autobus i okazało się, że są wolne
miejsca postanowiliśmy jechać.
Podróż dostarczyła również wielu
emocji. Aby wydostać się z Thorsmork do głównej drogi należy pokonać kilkanaście brodów, a po
tak intensywnych opadach spływające z gór rzeki szybko przybierały. Nasz autobus był jednak
przystosowany do pokonywania
takich przeszkód. Dopiero gdy dojechaliśmy do asfaltu nastąpiła
przesiadka do standardowego autokaru, którym dojechaliśmy pod
kamping w Reykjaviku.
W Reykjaviku przy pomniku „Świetlistego podróżnika”.

ORoKoSeRo czyli
Oficjalnie ROzpoczęcie KOłowego SEzonu ROwerowego - 27.04.2014
Tegoroczna zima pozwoliła wprawdzie – przynajmniej niektórym – na nieprzerwane kontynuowanie sezonu rowerowego, ale aby tradycji stało się za dość postanowiliśmy jak co roku dokonać
oficjalnego, symbolicznego otwarcia kołowego sezonu rowerowego.
Tym razem skorzystaliśmy z
zaproszenia Ali i Janusza Mroczków i umówiliśmy się w Katowicach-Panewnikach by przejechać
tzw. Wielką Pętlę Panewnicką. W
niedzielny poranek na starcie trasy
zgromadziły się 22 osoby. Pod
wodzą Janusza ruszyliśmy najpierw w kierunku Ligoty, potem
na południe, w stronę Stargańca, a
dalej do dol. Jamny i Starej Kuźni-

Deszcz nadal lał, więc póki co zaczęliśmy
gotować w kampingowej kuchni. Dostaliśmy
też sms'a od Nowego, że warunki nie pozwoliły
im nawet na rozbicie namiotu i postanowili
uciec z Thorsmork, póki jeszcze było to możliwe. W końcu gdy postanowiłem z Olą rozłożyć
namiot pod zadaszeniem, aby przenieść go potem na pole namiotowe, na niebie pojawiły się
kontrolne błękitki i deszcz ustał.
A w sobotę rano zrobiła się całkiem ładna
pogoda.

Dzieñ 14 - sobota - zwiedzanie
Reykjaviku i odlot
Nowy z Cieszynką dotarli koło północy, nieco rozczarowani, że pogoda spłatała im taką niespodziankę. W sobotę postanowiliśmy zatem
wspólnie zwiedzić Reykjavik. W sumie i tak potem się rozdzieliliśmy, ale zrobiliśmy przynajmniej pamiątkowe zdjęcie całej ekipy przy pomniku „Świetlistego podróżnika” przypominającym łódź Wikingów oraz obejrzeliśmy Harpę –
nowoczesną salę koncertową postawioną przy
nabrzeżu w 2011 roku.
Potem połaziliśmy jeszcze po centrum i wreszcie dotarliśmy do kościoła „Hallgrímskirkja”
zbudowanego w latach 1945 - 1986, którego architektura przypomina strukturę bazaltowych
słupów skalnych. Wyjechaliśmy też windą na
wieżę, skąd krótko – bo strasznie wiało – podziwialiśmy panoramę miasta.
A potem wróciliśmy na kamping, gdzie z resztek jedzenia uzupełnionych produktami, które
turyści pozostawiają w kampingowej kuchni
zrobiliśmy ostatni obiad. Przed recepcją jest też
specjalny regał, gdzie można zostawić niewykorzystane butle z gazem i inne niepotrzebne
sprzęty do dyspozycji innych turystów.
A potem przejazd autobusem na lotnisko,
nieco dłuższe niż planowe oczekiwanie na
spóźniony ok. 1 godz. samolot i wreszcie odlot.
Lot przebiegł spokojnie, a w Berlinie powitała nas słoneczna, gorąca pogoda. Po wykonaniu telefonu, wkrótce przybył bus z naszego parkingu i niedługo potem wyruszyliśmy już swoim
autem do domu.
Islandia zrobiła na nas wszystkich (również
tych nieprzekonanych) duże wrażenie. Jest to
kraj, którego poznanie wymaga sporo trudu i
znoszenia niełatwych warunków pogodowych,
ale egzotyka i różnorodność krajobrazów wynagradzają te trudy.
Jacek Ginter

cy. Stąd lasami dotarliśmy do knajpki Rybaczówka, gdzie uzupełniliśmy elektrolity.
Kolejnym celem był zespół przyrodniczo krajobrazowy Uroczysko Buczyna, gdzie pożegnaliśmy Jelona i pojechaliśmy dalej, by po pokonaniu leśnych rozlewisk dotrzeć na małe co
nieco w postaci pizzy i lodów do knajpki w Panewnikach – nieopodal naszego punktu startu.
Druga część imprezy odbyła się w ogródku
Ali i Janusza przy kawie i ciastach. W wycieczce
uczestniczyli: Ala i Janusz Mroczek, Jasiu, Danka i Ola Kowalik, Basia Zygmańska, Paskuda i
Darek, Lila Cader z Piotrem, Mirką, Stasiem i
Zuzią, Raketa, Lidka i Kuba, Mixer z Bożeną,
Ewa i Romek Kowalówka, Jola i Jacek Ginter.
Na zakończeniu odwiedzili nas również Nowszy
z Emilką i Śliwek z Moniką i Krzysiem.
Redakcja

