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NA NAJWY¯SZY SZCZYT ARMENII - ARAGAC
6.12.2013 r.

- Pojedziemy na Aragac? - zapytała podczas mikołajkowej zabawy Asia.
- Na Ararat? To wysoko! - odpowiedziałam.
- Na Aragac.
- Ararat?
- A-RA-GAC. A-RA-GAC, nie Ararat. Najwyższy szczyt Armenii.
- Ahaaa. No dobra, to pojedziemy!

23.03.2014 r.
LOT wrzucił ofertę first minute z Warszawy do Erywania. Bilety kupiliśmy bez zastanowienia.

My, czyli: Asia, Metzger, Olek, no i ja.
Prze³om sierpnia i wrzeœnia 2014 r.

Polecieliśmy. Na ormiańskie szaleństwa mieliśmy 12 dni.
Pewnie gdyby któremuś Ormianinowi powiedzieć, że najwyższym szczytem jego kraju jest Ara-

gac, a nie Ararat, nie byłby do tego przekonany. Więcej – byłby bardzo nieprzekonany. Wystarczy
sięgnąć po lokalne przewodniki, by zobaczyć, że opisywane w nich zachodnie rubieże Armenii się-
gają przynajmniej po brzegi jeziora Wan. I choć nie da się przekroczyć granicy z Turcją (jest zamknię-
ta), tęskne spojrzenia Ormian zawsze kierują się w stronę ogromnego masywu Wielkiego Araratu,
gdy ten tylko zaczyna być widoczny na horyzoncie. A widać go z wielu miejsc kraju. Trudno nie
zauważyć jedynej góry w okolicy, wznoszącej się na wysokość, bagatela, 5137 m n.p.m. Niestety,
historia nie była łaskawa dla Ormian, dlatego choć tradycyjnie, duchowo i kulturowo związani są oni
bardzo mocno z Araratem, fakt jest faktem – w chwili obecnej szczyt, na którym osiadła Arka Noego,
terytorialnie należy do Turcji. Drugi co do wysokości jest natomiast Aragac.

Aragac, po ormiańsku:                         (nie mogłam się powstrzymać!), jest rozległym staro-
wulkanem. Ma cztery wierzchołki, nazwane od stron świata, do których – patrząc z pozycji krateru –
jest im najbliżej. Najwyższy, północny, liczy 4090 m n.p.m., najniższy, południowy, 3879 m n.p.m.
Masyw Aragatów zlokalizowany jest ok. 50 km na północ od Erywania. My chcieliśmy wejść przy-
najmniej na wierzchołek południowy, choć czytając relacje, w których zdobywcy tego szczytu
chórem powtarzali, że wyczyn ten podobny jest do wdrapania się w ładną pogodę na Skrzyczne z
Salmopolu (ok, przesadzam trochę…), coraz większą chrapkę mieliśmy na wierzchołek północny.
Żeby jednak ruszyć w rejony głównego
celu naszej wyprawy, trzeba było się naj-
pierw zaaklimatyzować. I dlatego w pierw-
szej kolejności pojechaliśmy w Góry Ge-
ghama.

Zatem, by nie było nieporządku, czas
na opowieść po kolei. Pominę jedynie śro-
dek wyjazdu, koncentrując się wyłącznie
na górach.
Góry Geghama

Trasa: Tsaghkashen – jezioro Akna –
Azhdahak  – jezioro Komeritmiunt'yan –
Garni / Geghard.

Góry ciągną się pasem między jeziorem
Sewan a, z grubsza ujmując, Erywaniem.
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Październik 2014

GRECJA W GORCACH
czyli „Złota Jesień z Harnasiem”
W trzeci weekend października, czyli dokła-

dnie wtedy, gdy dzielni kursanci starali się strze-
lić jak najwięcej bramek w starciu z Komisją
Egzaminacyjną, nieświadomi tych zmagań raj-
dowicze zebrali się na dworcu autobusowym w
Krakowie. Niestety, ładna pogoda zachęciła do
wypadu poza opiekuńcze skrzydła krakowskie-
go smogu także dziesiątki innych osób, dlatego
tylko szczęście i twarde łokcie sprawiły, że udało
nam się zapakować do dwóch autobusów, jadą-
cych do Nowego Targu. Z powodu ponad go-
dzinnego spóźnienia i tym samym braku trans-
portu do Łopusznej, zdecydowałyśmy wraz z
Iwoną o modyfikacji trasy i wyruszeniu na Tur-
bacz z Kowańca.

Minęłojuż południe, gdy udało nam się ze-
brać i wyruszyć w trasę. Prowadziła ona żółtym
szlakiem na Turbacz, gdzie uskuteczniliśmy
krótką – z powodu tłumów, które też wybrały to
miejsce na spędzenie sobotniego popołudnia –
przerwę. Stamtąd czerwonym i następnie zielo-
nym szlakiem doszliśmy na Halę Gorcowską,
gdzie skręciliśmy, już o zmroku, na szlak wiodą-
cy do Gorczańskiej Chaty, gdzie zaplanowana
była meta rajdu.

Na mecie, jak zwykle, czekał nas ciepły posi-
łek, tym razem w greckim stylu, za który odpo-
wiedzialne były Aurelia i Aga Franke – soutzou-
kakia, czyli mielone w sosie pomidorowym z ry-
żem oraz sałatka grecka. Kulanie i smażenie 130
kotletów musiało być bardzo uciążliwe, dlatego
tym bardziej należą się dziewczynom podzięko-
wania.

Po jedzeniu rozpoczęliśmy część rozryw-
kową. Rajdowicze dowiedzieli się, jak to Zeus
uznał, że jego bogowie nie nadają się do niczego
i postanowił sprawdzić ich kompetencje. Ci zaś
sprytnie wymyślili, by wysłużyć się ludźmi, da-
jąc im różne zadania. Tym samym drużyny mia-
ły okazję niczym Apollo popisać się swoją
wiedzą o muzyce popularnej, przedstawić
grecką tragedię dla Dionizosa, rozwiązać zagad-
kę Ateny, przenosić wodę niczym Posejdon, wy-
myślić najlepsze teksty na podryw (na przykład
pięcionożnej kobiety) zamiast Erosa, a na koniec
przyrządzić ambrozję z różnych napojów, wyrę-

czając tym Herę. Po wykonaniu zadań i rozdaniu nagród, część z nas udała się do ogniska, część
dołączyła do wspólnego śpiewania z Nowszym Kursem, który także gościł w chatce na swoim wyjeź-
dzie kursowym. Niestety, mimo naszej wcześniejszej rezerwacji obiektu na wyłączność (razem z
kursem było nas około 55 osób), kilkanaście czy nawet więcej osób z zewnątrz zostało przyjętych
przez chatkowego „na glebę”, dlatego wieczorem od godziny 22:30 nie mieliśmy możliwości skorzy-
stania z głównej sali, co bardzo utrudniło kontynuację wspólnej zabawy.

Śpiewanie w pokoju kursowym skończyło się dobrze po północy, a następnego dnia wstaliśmy
rano, żeby dalej pójść w góry. Ponieważ w sobotę z dwóch zaplanowanych tras wyruszyła jedna, w
niedzielę postanowiliśmy przejść się pierwotnie planowaną drugą trasą do Szczawy. Weszliśmy więc
z powrotem na Halę Gorcowską, stamtąd zielonym szlakiem na Gorc, następnie niebieskim i czar-
nym do Szczawy. Część rajdowiczów ostatni fragment pokonała biegiem, dzięki czemu udało im się
zdążyć na wcześniejszy autobus. Okazało się, że mieli więcej szczęścia, niż można było przypu-
szczać. Kolejny autobus, na który liczyliśmy, nie zatrzymał się na przystanku. Zdesperowani, zaczę-
liśmy łapać stopa, dzięki czemu osiem osób mogło przeżyć jedyną w swoim rodzaju przygodę, jadąc
do Sosnowca na pace mini-ciężarówki.

Ten rajd był pierwszym rajdem, który odbył się tak daleko – aż w Gorcach – i trzeba przyznać, że
dojazd w te tereny środkami komunikacji publicznej jest jednak dość uciążliwy i nieprzewidywalny.
Mało jest też obiektów, w których można zrobić metę – Gorczańska Chata jest dobrą opcją, ale nieste-
ty trochę szkoda, że nie mieliśmy jej na wyłączność. Ogólnie rajd był jednak udany, mieliśmy też
szczęście do pięknej pogody. Warto zaznaczyć, że oprócz „stałych bywalców” było też trochę no-
wych twarzy, a w sumie z czwórką organizatorów było nas 34 osoby.

Ola Ginter
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W drodze w góry Geghama.
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Pasterzy w Górach Geghama jest ci do-
statek. Podwożą na stopa na pace, zapra-
szają na kawę, ser, śmietanę, kwaśne mle-
ko, arbuzy, brzoskwinie, czyli na wszystko,
czego nieprzyzwyczajony do innej flory
bakteryjnej żołądek powinien unikać. Ale
trudno – przecież grzechem by było, nie
spróbować lokalnych specjałów. Ci sami
gościnni pasterze bardzo się zdziwili, kiedy
powiedzieliśmy im, że tak sami zapuścili-
śmy się w góry. Mało kto chodzi po nich
bez miejscowego przewodnika, a Polacy to
już w ogóle rzadko na ormiańskich szczy-
tach są widywani. Tak przynajmniej utrzy-
mywali geghamscy pasterze. A że na odsło-
niętym terenie widzą każdego, choćby się
nawet próbował skradać, trzeba im wierzyć
na słowo.

Góry Geghama to płaskowyż – rozległe
przestrzenie pokryte jedynie trawą i wysta-
jące z nich wulkaniczne wzniesienia nie
przypominały niczego, co do tej pory cała
nasza czwórka widziała. Trudno mówić
tam o ciężkiej wspinaczce. Nasza wędrów-
ka po GG była raczej przyjemnym space-
rem. Wyjątek stanowiło podejście na naj-
wyższy szczyt pasma – Azhdahak (3597 m
n.p.m.), które to wydawało się ciężkie
głównie z powodu wagi naszych plecaków
i osiąganej przez nas wysokości. Chodzili-
śmy więc niespiesznie, podziwiając księży-
cowy krajobraz i aklimatyzując się dzielnie.
Zacne grono odbiorców bywało już pewnie
znacznie wyżej, tym jednak, którzy jeszcze
nie mieli okazji znaleźć się powyżej 3500
m n.p.m., powiem, że i na takim „metrażu”
można już dostrzec różnicę w oddechu. To
nie Himalaje, ale tak czy inaczej oddech
staje się ciut płytszy, a w głowie zaczyna
szumieć.

Góry Geghama podzielić można –
przynajmniej tak wynika z naszej obserwa-
cji – na północne, do Azhdahaku, i południowe, od Azhdahaku. My wędrówkę zaczęliśmy na półno-
cy. I bardzo dobrze. Nie było nam za gorąco, wodę dostawaliśmy od pasterzy albo czerpaliśmy z
niewielkich strumyków (spod jednej łachy lodu, którą tam spotkaliśmy). Wprawdzie większość cie-
ków wyschła, ale problemu z wodą nie mieliśmy. Poza tym było pięknie: oryginalnie, niepowtarzal-
nie, itd., itp. Po przejściu na stronę południową sytuacja się zmieniła. Uderzyła nas temperatura.
Zaczął się upał, UPAŁ. Skończyły przyjemne pasterskie przystanie (tzn. namioty cały czas stały, ale
psy pilnujące obejść szczerzyły kły, gdy się do nich zbliżaliśmy – i to bynajmniej nie z radości, że nas
widzą). Najliczniejszymi roślinami tamtejszych ziem były osty, a jezioro Komeritmiunt'yan okazało
się grząskim bajorem, w którym kąpiel stała się wyzwaniem dnia.

Jeśli chodzi o mapy – korzystaliśmy z radzieckich sztabówek. Tak naprawdę jednak zarówno w
Górach Geghama, jak i potem na Aragacu najłatwiej idzie się po prostu na azymut. I tak widać wszy-
stko w promieniu X km. A jeśli by nie było widać, to z mapą też byłby problem z dojściem.

Erywań, Echmiadzyn, Khor Virap, Noravank – pomijam, żebyście nie usnęli podczas czytania i
tak przydługawej relacji.
 Aragac

Aragac zostawiliśmy sobie na deser, na ostatnie trzy dni.
Na aktualnie najwyższy szczyt Armenii startować można przede wszystkim z dwóch miejsc. Po

pierwsze, z miejscowości Aragats, położonej na wschód od masywu, na wysokości ok. 1200 m
n.p.m. Tamtędy, idąc wzdłuż rzeki wypływającej wąwozem z krateru, da się dojść w samo serce
Aragatów. Po drugie, znad Kari Lich (lich znaczy 'jezioro'), położonego na prawie 3200 m n.p.m. My
zdecydowaliśmy się na rozwiązanie nr 2. Dobra rada: biorąc taksówkę, należy sto razy się upewnić,
czy kierowca na pewno wie dokąd ma jechać.

Już sama okolica Kari Lich jest dość oryginalna. Uwagę przykuwają budynki Instytutu Fizyki, w
którym bada się promieniowanie kosmiczne. Do najnowocześniejszych one nie należą. Pewnie gdy-
bym nie wiedziała, co to jest, trochę bym się bała tam iść. Dookoła wszędzie spotkać można szkielety
budowli, które powstały, ale nie były używane, więc zniszczały oraz takich, które prawie powstały,
ale na tym koniec (do takich należy wielkie, w zamierzeniu, obserwatorium astronomiczne), dlatego
też niszczeją.

Poza Instytutem Fizyki przy jeziorze stoi jeszcze stacja meteorologiczna (tam można rozbić na-
miot za grosze), a także hotel i restauracja. Kari Lich jest miejscem, w które wieczorami i weekenda-

mi przyjeżdżają z okolicznych wiosek Ormianie
(to takie Morskie Oko Armenii), dlatego restau-
racja jest dość obleganym miejscem. Dobra
rada: jeśli chcesz napić się kawy, weź tę ze sobą
z dołu. Na górze możesz się jej nie doczekać.
Myliśmy się u fizyków (tzn., by uściślić, my z
Asią, i to raz), a wodę braliśmy z łazienki z re-
stauracji. Nie polecamy jako wody pitnej ani tej z
jeziora, ani tym bardziej z pobliskiej kałuży,
która niby służy za punkt poboru. Chyba, że ktoś
lubi mieć problemy żołądkowe. Największe za-
skoczenie: wierzbówka kiprzyca z radością ro-
snąca na wysokości 3200 m n.p.m.

Na południowy wierzchołek spod Kari Lich
idzie się dwie godziny. Trasa nie jest trudna i
osoby z nawet przeciętną kondycją z powodze-
niem sobie z tym wyzwaniem poradzą. A jak
było z nami?

Weszliśmy, poczuliśmy niedosyt. Piękna po-
goda (początek września jest wymarzoną porą
do chodzenia nie tylko po Beskidach, ale i po
górach Armenii) i dość wczesna godzina kusiły.
Jeszcze bardziej ciągnęły nas widoki, które się
przed nami roztaczały. Nie zastanawialiśmy się
więc długo. Padła decyzja – idziemy na naj-Ara-
gac!

Żeby wejść na wierzchołek północny, trzeba
zejść do krateru, przejść przez niego, wspiąć się
na przełęcz, najlepiej tę, która oddziela najwyż-
szy szczyt od wschodniego, a na końcu dokonać
ataku szczytowego. Do ostatnich 10 m droga nie
jest trudna, nie ma ekspozycji. Męczy jedynie
długość trasy, zejścia, podejścia, zejścia, podej-
ścia. I piarg. Osuwające się kamienie denerwują,
bo chciałoby się, ale jednocześnie nie da się, iść
szybciej. Ok. 13:30 byliśmy na szczycie. Spod
Kari Lich wyszliśmy o 6:30.

Warto wiedzieć: w Internecie krąży wiele
sprzecznych informacji na temat trudności i do-
stępności poszczególnych wierzchołków. Na
wschodni w zasadzie się nie wchodzi, na zacho-
dnim nie byliśmy, więc nie sposób się o nim wy-
powiadać. Jeżeli chodzi jednak o wierzchołek
północny, jeśli wchodzić na niego od strony
wschodniej przełęczy, da się to zrobić bez pro-
blemu. Trzeba tylko uważać, żeby nie skręcić
sobie nogi na chybotliwych kamieniach. A do-
piero ostatnich kilka metrów może okazać się
kłopotliwe dla tych, którzy boją się ekspozycji.
Ale to nie powód, by nie rozpocząć wędrówki.
Zawsze przecież można ją skończyć na wysoko-
ści 4080 m n.p.m.
Informacje praktyczne

Dojazd i przejazdy
Można by lecieć z Polski do Gruzji (z Kato-

wic / Warszawy do Kutaisi), a potem jechać do
Armenii, bo tak jest najtaniej, kiedy trafi się na
promocję. Promocje zdarzają się często. Tyle
tylko, że trzeba być wtedy elastycznym pod
względem terminów i mieć dużo czasu. My ani
nie byliśmy elastyczni, ani z nadmiarem urlopu,
dlatego zdecydowaliśmy się na lot bezpośredni.

Na miejscu najtańszy jest oczywiście auto-
stop. Co więcej, tylko raz musieliśmy się roz-
dzielić, podróżując tą formą transportu. Poza
tym zawsze we czwórkę. I prawie zawsze za dar-
mo – raz, za przewiezienie nas ponad 100 km,
kierowca zażyczył sobie drobnej opłaty.

Drugie w kolejności są marszrutki. Kosztują
grosze, i to dosłownie. Dajesz 2 zł za przejazd 40
km i czujesz się jak bogacz, który może szastać
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Odpoczynek z widokiem na  Aragac.

Azhdahak zdobyty – 3597 m



pieniędzmi na lewo i prawo.
W miejscach mniej dostępnych, albo takich, gdzie zależało nam na czasie, korzystaliśmy z usług

taksówkarzy. Dojazd z Erywania, z poziomu 1100 m n.p.m. do położonego 60 km dalej i prawie
2000 m wyżej jeziora Kari kosztował naszą czwórkę 10 tys. dram (ok. 80 zł).
Noclegi

W Erywaniu w hostelu (polecamy Travelers Hostel przy ul. Abovyan 10 – można tam liczyć na
pomoc w każdej sytuacji), nad jeziorem Kari przy stacji meteorologicznej, a poza tym na dziko. Wszę-
dzie przyjemnie i bezproblemowo.
Ceny i wyposa¿enie sklepów

Walutą obowiązującą w Armenii jest dram armeński (AMD). 100 AMD, to ok. 0,80 PLN.
W porównaniu z Gruzją i Turcją sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone. Ceny ani za wysokie, ani

za niskie – porównywalne do polskich. Za to jedzenie w tawernach niedrogie. Za kilkanaście złotych
można się i najeść, i napić, co pozwala na skosztowanie wielu lokalnych potraw. Te wprawdzie są
podobne do serwowanych w państwach ościennych, ale jednocześnie na pewno inne niż u nas.
Jêzyk i ludzie

Jeśli Armenia, to oczywiście język ormiański! Nawet udało nam się nauczyć kilku literek. Pierw-
szego dnia, bo wtedy jeszcze byliśmy ambitni. Ambicja ulatywać zaczęła wraz z falą rosyjskiego. Ta
zaczęła nas zalewać tuż po wyjściu z autobusu, którym przyjechaliśmy do Erywania z lotniska. Czyli
– język rosyjski wystarczy. A jeśli się go nie zna, musi wystarczyć polski. I tak po polsku będzie
łatwiej niż po ormiańsku.

Ormianie są bardzo miłymi ludźmi: pomocnymi, otwartymi, ale jednocześnie takimi, którzy się
nie narzucają. Chętnie z nami rozmawiali, chętnie zapraszali na kawę, chętnie opowiadali o Armenii,
ale gdy mówiliśmy, że mamy własne plany, nie zatrzymywali. Znają umiar w byciu gościnnym, co
gdy jeździ się z konkretnym planem, jest rozwiązaniem idealnym.

 Anna Szczepanek

ERG 2014 – TRZCINICA
Wino lubi szkło

Tegoroczny ERG o mały włos w ogóle nie doszedłby do
skutku. W końcu jednak impreza odbyła się – i choć w nieco
zmienionej formule i dość kameralnym gronie, okazała się
bardzo udana.

Część ekipy w składzie Rakety szt. 2, Gintery szt. 2 i Jelon
szt. 1 dotarły na miejsce noclegu, którym była agroturystyka
„Na Wzgórzu” w Trzcinicy k. Jasła już w piątek wieczorem.

W sobotę rano dojechała szefowa imprezy Kasia wraz z
Cieszynką i znajomą Agnieszką. Zaraz po szybkim śniadaniu
wyruszyliśmy na trasę. Na początek zafundowaliśmy sobie
spacer po mokrych łąkach i ekscytujące zejście nie tym skra-
jem lasu co było trzeba, przez chaszcze i pionowe błotniste
ścianki, asekurując się z siatki ogrodzenia skansenu – a żeby
nie było za łatwo,  bo to w końcu tylko pogórze – w „adida-
sach” do bramy wejściowej Karpackiej Troji, gdzie czekał już
na nas Stefan – znajomy Kasi, mieszkaniec Trzcinicy, który
zainspirował Kasię do odwiedzenia tego rejonu.

Karpacka Troja, to stosunkowo nowy obiekt będący skansenem archeologicznym powstałym w
miejscu, gdzie odkryto najstarsze w Polsce, ufortyfikowane osady z początków epoki brązu i
pierwszą po północnej stronie Karpat obronną osadę zakarpackiej ludności kultury Otomani i wre-
szcie wczesnośredniowieczne grodzisko z czasów pierwszych Słowian. Aby zwiedzający mogli lepiej
wyobrazić sobie pierwotny wygląd tego miejsca zrekonstruowano część zabudowań i murów. Jest też
pawilon w wystawą oryginalnych znalezisk oraz ekspozycją przedstawiającą kolejne etapy historii
tego miejsca.

Potem powędrowaliśmy po mokrych trawach, śladem dawnej kolejki, do winnicy „Jasiel” – poło-
żonej w tarasowym układzie na stokach wzgórz otaczających niewielką dolinkę. Właściciel, pan
Szpak oprowadził nas po winnicy, opowiedział w interesujący sposób o jej historii i o problemach
winiarstwa na tym terenie, pokazał nam różne gatunki winogron i dał popróbować smaku różnych

odmian prosto z krzaka. Potem chyba
przez godzinę degustowaliśmy jego wina
rozmawiając i dalej słuchając opowieści.

Po zakupie wybranych win udaliśmy
się do następnej winnicy – „Dwie Grani-
ce”. Tu samej winnicy już nie zwiedzali-
śmy, za to obejrzeliśmy proces produkcji
wina i również dokonaliśmy degustacji.
Rozmowy z właścicielem i sommelierem
też nie miały końca. Potem było już na tyle
późno, że wróciliśmy na kwaterę, gdzie
Kasia przygotowała super ekskluzywną
kolację przy świecach, a na koniec obejrze-
liśmy film o winie p.t. „Wino na medal”.

Karpacka Troja

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Dla potomności przedstawiam przebieg

pierwszego terminu egzaminu praktycznego.
Egzaminatorami byli: Michał Huchla, Krzy-

siek Krawiec, Rafał Langrzyk, Marek Turlej i ja.
Wspomagała nas Patrycja Michałowicz jako ob-
serwator.

W piątek o 18:30 wyjechaliśmy pociągiem
w kierunku Zwardonia. Na początek poinformo-
waliśmy kursantów, że naszym pierwszym ce-
lem będzie Bielsko.

W Bielsku podzieliliśmy zdających drogą lo-
sowania na trzy zespoły, które miały 2 godziny
na oprowadzenie przydzielonych egzaminato-
rów po mieście. Trasę kursanci wyznaczyli
sami, a my tylko zadawaliśmy pytania uszcze-
góławiające. Po spacerze spotkaliśmy się na
dworcu i o godz. 22 wyruszyliśmy do Żywca.
Ponieważ droga z dworca do schroniska PTSM
wiedzie przez całe miasto, więc „wymieniliśmy
się” kursantami i poprosiliśmy o oprowadzenie
po mieście.

Rano śniadanie o 7:30, a o 8:00 powiedzieli-
śmy kursantom, że wybieramy się do Starego
Sącza. O 8:30 podjechał busik klasy super-hiper-
lux-ekstra i pojechaliśmy przez Suchą, Jorda-
nów, Skomielną i Limanową. Około godz. 13
byliśmy na miejscu, a podróż umilały nam barw-
ne opisy okolicy serwowane przez kursantów.
Potem zwiedzanie Starego Sącza i po obiedzie o
godz. 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną przez
Krościenko, Nowy Targ i Jabłonkę.

O zmierzchu pierwsza grupa wyruszyła z
Wełczy, druga z przełęczy Przysłopy, a trzecia z
Lachowic. O północy wszyscy byli już w schro-
nisku PTSM w Stryszawie, gdzie czekały na nas
Asia Śliwa i Natalia Woźny.

Rano odbyła się dogrywka w drodze na Jało-
wiec i tam nastąpiło ogłoszenie wyników. A po-
tem już na luzie zejście przez przełęcz Cichą do
Koszarawy, gdzie ten sam super-hiper-lux-eks-
tra busik zawiózł nas do Żywca. O 20:15 zakoń-
czyliśmy wyjazd w Katowicach i podpisaliśmy 5
kart egzaminacyjnych.

:-Darek Telinga

Cieszynka w muzeum szkła w Krośnie

W winnicy „Jasiel”

W niedzielę zwiedziliśmy drewniany ko-
ściółek w Trzcinicy oraz bardzo ciekawe i nowo-
czesne muzeum szkła w Krośnie.

I tak zakończył się – tym razem mało „gór-
ski” – ale za to na pewno ciekawy i ekskluzywny
ERG. Wypada na koniec podziękować organiza-
torce za pomysł i realizację – szkoda tylko, że tak
mało osób zdecydowało się w tym roku uczest-
niczyć w imprezie.

Jacek Ginter



TO BY£O
4 07.10 zebranie połączone ze zwiedzaniem
Szybu Maciej w Zabrzu. Zjawiło się kilkanaście
osóbz Koła i okolic. Po zwiedzeniu szybu nastą-
piły rozmowy przy kawie i piwie.
4 11-12.10 pierwszy termin egzaminu prak-
tycznego zakończony wynikiem 5:2 dla kursan-
tów. Zdali: Zbyszek Drapała, Stefan Brzezinka,
Marysia Orzechowska, Basia Klisiewicz i Ania
Szczepanek.
4 11-12.10 Rajd „Złota Jesień z Harnasiem” z
zakończeniem w Gorczańskiej Chacie zgroma-
dził 34 osoby w tym 4 organizatorki (Ola G.,
Iwona i Aga F., Aurelia G.). Relacja na str 1.
4 18-19.10 odbył się rajd dla CWKDiM z Za-
brza organizowany i prowadzony przez przewo-
dników SKPG „Harnasie”. Udział w rajdzie
wzięło 16 dzieci, 2 opiekunów, 2 przewodników
(Ola G. i Bartek Ł.) i jeden półprzewodnik (Ania
Sz.). Metą rajdu była chatka w Lachowicach.
4 19.10 grupa Mamutów wraz z zaprzyjaźnio-
nymi Watrowcami i innymi osobami towarzy-
szącymi zorganizowała Zakończenie Kołowego
Sezonu Rowerowego. 19 osobowy peleton po-
konał 48-km trasę wokół Dąbrowskiej Pogorii z
wizytą w Siewierzu, gdzie zwiedzilismy m.in.
zamek i romański kościółek.
4 21.10 zebranie poświęcone przedstawieniu
wspomnień z wakacji w konwencji Pecha Ku-
cha ('peczakcza'). Prezentacje przygotowało 10
osób, a na zebraniu było w sumie ok. 20 osób –
w tym sporo Mamutów i kursantów.

TO BÊDZIE
v 25-26.10 Rajd „Studenci Górom” z zakoń-
czeniem w dawnej chatce na Szczytkówce z te-
matem przewodnim „Halloween”.
v 08-09.11 Festiwal podróżniczy „Świat to za
mało” współorganizowany przez nasze Koło
wraz ze Stowarzyszeniem „Przed Siebie”.

ZAKOÑCZENIE I PODSUMOWANIE SEZONU ROWEROWEGO
W niedzielę 19.10 korzystając z pięknej pogody grupa Mamutów wraz z zaprzyjaźnionymi Wa-

trowcami i innymi osobami towarzyszącymi skrzyknęła się, aby wspólnie zakończyć tegoroczny se-
zon rowerowy.  Wśród 19 osób byli: Kowaliki (4 szt.), Rakety (3 szt.), Gintery (2 szt), Janusz Mro-
czek, a spoza Harnasi: Kowalów-
ki (3 szt), Ptaki (3 szt), Mikser,
Kasia G. i Agata.

Początek był pechowy, bo
tuż po starcie strzeliła guma Ja-
siowi, a zaraz potem Ewie. Ale
potem poszło już sprawnie. Zwie-
dziliśmy zamek, kościół parafial-
ny i romański kościółek św. Jana
Chrzciciela w Siewierzu, były
„punkty wyszynku” po drodze,
lody w Siewierzu i szybkie co nie-
co na koniec, na Pogorii. Było
sporo spokojnych asfaltów, ale
też trochę leśnych dróg i ścieżek. Niektórzy twierdzą, że były też jakieś podjazdy! W sumie przejecha-
liśmy ok. 48 km. Na koniec spotkaliśmy się też z całą rodzinką CiecioPaskud.

A korzystając z tematu i wolnego miejsca w MM postanowiłem dokonać prywatnego podsumo-
wania sezonu rowerowego. Turystyka rowerowa staje się dla mnie i paru innych osób z otoczenia
coraz popularniejszą formą aktywności. Może dlatego, że pozwala poznawać takie rejony, które są
mało ciekawe do uprawiania pieszych wędrówek oraz dlatego, że w najbliższych górach dostępnych
na weekendowe wycieczki zostało już niewiele naprawdę nieznanych zakątków, które motywują do
wyjazdu.

W tym roku sezon rowerowy był o tyle nietypowy, że zimy w zasadzie nie było i można było
korzystać z roweru niemal przez cały rok. Zaczęliśmy zatem już w styczniu i lutym krótkimi trasami
w okolicach Katowic. Z nowych zakątków poznaliśmy dolinę Jamny w okolicach Mikołowa.

Na pierwszą wiosenną wycieczkę wybraliśmy się natomiast pod koniec marca z Chudowa do
Palowic. Po drodze mieliśmy okazję zdobyć dwa okoliczne wzniesienia – Ramżę oraz Górę św.
Wawrzyńca. Obejrzeliśmy też drewniane kościółki w Bełku i w Palowicach.

Południowe rubieże Śląska zwiedzaliśmy też na kolejnej wycieczce rowerowej, na początku
kwietnia. Tym razem startowaliśmy z Mikołowa by przez Górę św. Jana i Wyry dotrzeć do Suszca,
gdzie obejrzeliśmy kościół i mini skansen. Wracając zajrzeliśmy do Promnic.

To były wycieczki rodzinne, natomiast pierwszą wycieczkę „towarzyską” zrealizowaliśmy z
Żabami i Nowym do doliny Dłubni, na wschodnich obrzeżach Jury. Na trasie obejrzeliśmy sporo
ciekawostek krajoznawczych – kościołów, dworków, ale też ciekawe formy terenowe takie jak wą-
wozy czy wywierzyska.

Zbiorowe rozpoczęcie sezonu wykonaliśmy pod koniec kwietnia w Lasach Panewnickich.
W maju udało się zrobić wycieczkę z Siewierza do Koziegłów i Woźników, a w czerwcu w ra-

mach jubileuszu Joli i Paskudy uskuteczniliśmy tzw. spływ rowerowy na 100-kę poznając okolice
Rud, rezerwatu Łężczok i Raciborza.

Ponieważ w tym roku zapowiadały się nam ambitne, rowerowe wakacje postanowiliśmy potre-
nować co nieco w długi czerwcowy weekend w terenie nieco bardziej pofalowanym, a nawet górzy-
stym. Wybraliśmy się zatem z Żabami, z którymi mieliśmy jechać latem do Prowansji na 4 dni do
Czech. Wyjazd był już relacjonowany, zatem w ramach podsumowania wspomnę tylko, że udało się
poznać 4 pasma górskie, przejechać ok. 200 km i pokonać ok. 4500 m. przewyższeń.

Potem był wakacyjny wyjazd do Prowansji, gdzie zrobiliśmy 8 wycieczek rowerowych w górzy-
stym terenie poznając miejscowe krajobrazy, oraz krajoznawcze ciekawostki. W sumie przejechali-
śmy ok. 300 km, za to pod górkę i z górki wyszło prawie 7 km.

Kontynuacją tych bardziej górskich poczynań na rowerze był krótki wyjazd na Słowację, w góry
Szczawnickie. Ten rejon chciałem poznać przy pomocy roweru już wcześniej – teraz nadarzyła się
okazja realizacji pomysłu. Tu zrobiliśmy 3 wycieczki rowerowe przejeżdżając ok. 130 km i ok. 2500
m. w pionie. Te wszystkie liczby nie są wprawdzie przy turystycznym podejściu do roweru najważ-
niejsze, ale pozwalają ocenić własne możliwości przy planowaniu kolejnych wyjazdów.

Dla podtrzymania kondycji oraz uprzyjemnienia zwykłych, roboczych dni kilka razy wykorzysta-
łem też rower w celu dojazdu do i z pracy, z Katowic do Gliwic. W tym roku udało się zrobić taką
trasę 6 razy w pełnym wymiarze (w obie strony) i 2 razy tylko w jedną stronę.

Jesienią zrobiliśmy jeszcze wycieczkę z Raketami na Jurę (którą zapamiętamy dzięki spektaku-
larnemu zerwaniu łańcucha przez Raketę) oraz dotarliśmy do tzw. Trójstyku w okolicach Istebnej.

Impreza pod hasłem Zakończenia Sezonu Rowerowego wprawdzie odbyła się w ostatni wee-
kend, ale nie znaczy to, że należy definitywnie odstawić rower do kąta. O ile pogoda pozwoli może
uda się jeszcze gdzieś wyskoczyć (np. do ulubionego rezerwatu buków na Murckach).

 Już teraz mogę jednak stwierdzić, że ten rok pod względem rowerowym był dla mnie znacznie
bardziej górski niż kilka poprzednich. Nie znaczy to jednak, że zamierzam porzucić inne formy wyko-
rzystania roweru na rzecz typowego MTB. Jeżdżenie rowerem po górach daje dużo satysfakcji i
poprawia znacząco kondycję, a także pozwala poznać mniej atrakcyjne dla pieszej wędrówki pasma
górskie. Za to na nizinach i pogórzach jest jeszcze sporo rzeczy do poznania pod względem krajo-
znawczym. Dlatego myślę, że obie te formy wykorzystania roweru będą miały w moim przypadku
kontynuację w następnym sezonie.

Jacek Ginter
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