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PÓ£WYSEP IBERYJSKI ZE
WSCHODU NA ZACHÓD
Zamierzaliśmy dotrzeć do Hiszpanii, w dalszej perspektywie była Portugalia. Sądziliśmy,
że będzie tam taniej i jeszcze ciekawiej niż w innych krajach Zachodu. Baliśmy się morderczych upałów.
Na początku chcieliśmy jednak uniknąć prognozowanych opadów deszczu. Szybko przemieściliśmy się na południe Francji, nocując kolejno na kampingu w pobliżu Ellwangen w
Niemczech i w Yvonand, nad Jeziorem
Neuchâtel w Szwajcarii. W tym roku trafiliśmy
na niedrogie kampingi, średnio za jedną noc dla
czterech dorosłych osób płaciliśmy mniej niż 25
Euro. W Niemczech widzieliśmy dwa ogromne
korki na autostradzie, ci nieszczęśnicy zmierzali
jednak w drugą stronę.
Potężne deszcze złapały nas dopiero w okolicach Grenoble. Przez dwa dni odpoczywaliśmy
nad Morzem Śródziemnym, w pobliżu Béziers.
Widać stamtąd Pireneje (Mont Canigou 2785).
Oprócz kąpieli w zimnej wodzie, zapamiętaliśmy ładne widoki na morze przy pełni księżyca
oraz oglądany w świetlicy, upiorny dla Brazylii,
mecz z Niemcami.
Za Perpignan wjechaliśmy do Hiszpanii.
Chcieliśmy uniknąć dalszych opłat za autostrady
i pojechaliśmy zwykłą drogą na zachód, w kierunku Ripoll. Znajduje się tam piękny klasztor
romański z VIII w. Po postoju w pobliżu rzymskiego, ciągle czynnego akweduktu, ruszyliśmy
na południe drogą zaznaczoną na mapie na
żółto. Okazało się, że wjechaliśmy na drogę ekspresową. Prawie całą Hiszpanię przejechaliśmy
za darmo drogami dwupasmowymi, nie licząc
oczywiście kosztów benzyny, tylko trochę droższej niż w Polsce.
Po drodze widzieliśmy niesamowite kształty
Gór Montserrat. Sięgają zaledwie 1200 metrów,
mają jednak postrzępione granie, wyglądają, jakby je malowało jakieś dziecko. Minęliśmy południk zerowy, wyraźnie zaznaczony na drodze
ekspresowej, a później Saragossę. Potem wjechaliśmy na autostradę, ponieważ na biegnącej
równolegle drodze jednopasmowej był potężny
korek.

Pod wieczór dojechaliśmy na kamping Veruela, znajdujący się w maleńkiej miejscowości Vera
de Moncayo. Jedynym większym miastem w pobliżu jest Tarazona. Na kampingu stał tylko namiot
Belgów. Szybko włożyliśmy na siebie dresy i polary. W tę lipcową noc temperatura spadła do 10
stopni, przez najbliższe dni wynosiła maksymalnie 26 stopni. Było jednak słonecznie, mogliśmy
podziwiać wspaniałe widoki na Sierra de Moncayo (2316) – najwyższe pasmo Gór Iberyjskich.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy klasztor Veruela z XII w., położony około 600 metrów od kampingu. Przez kilka godzin podziwialiśmy dawną siedzibę cystersów: krużganki, wirydarz, refektarz, wreszcie sam kościół i coraz głośniej mruczeliśmy, że określenie „mroki średniowiecza” jest nieadekwatne do klasy oglądanych przez nas budynków. Dwa dni później w klasztorze odbywał się odpust, a
potem była fiesta, w której także uczestniczyliśmy. We wrześniu jeden z etapów Vuelta a EspaÔa
rozpoczynał się pod tym klasztorem.
Dwa razy wybraliśmy się w góry Sierra de Moncayo. Z miejscowości Anon de Moncayo poszliśmy w niższą, wschodnią część pasma. Podziwialiśmy piękne skałki Penas de Herrera (1591), szliśmy doliną rzeki Morano – Huecha, bez szlaku weszliśmy na skalisty Morron (1730). Ze szczytu
podziwialiśmy widok na Cabezzo del Caiz, górę położoną w zachodniej części pasma.
Kolejnego dnia podjechaliśmy samochodem na parking, położony na wysokości 1300 metrów i
stamtąd doszliśmy do Santuario del Moncayo (1500), które okazało się schroniskiem i oberżą. Na
wysokości około 1750 metrów skończył się las. Odtąd szliśmy stromo pod górę i po godzinie marszu
weszliśmy na główny grzbiet Sierra de Moncayo.
Zdobyliśmy kolejno szczyty: Lobera (2227) i najwyższy w Górach Iberyjskich San Miquel
(2316). Podziwialiśmy niezłe widoki, Sierra de Moncayo jest wywyższony nad otaczającą wyżynę na
ponad tysiąc metrów. Roślinność Gór Iberyjskich nieco różni się od roślinności naszych gór. Zauważyliśmy między innymi ostrokrzewy, jakieś sukulenty i kwitnące na żółto krzaki przypominające żarnowiec, żółte były całe zbocza. W Sierra de Moncayo widzieliśmy potężne, majestatycznie szybujące
sępy płowe, których rozpiętość skrzydeł dochodzi do ponad 2,5 metra. Kilka razy latały nad nami, na
szczęście nie byliśmy padliną.
Z kampingu Veruela dotarliśmy do Los Fayos, wspaniałej osady wkomponowanej w otaczające
wzgórza, zbudowane z czerwonego piaskowca. Z okna jaskini, zamieszkałej już kilka tysięcy lat
temu, podziwialiśmy czerwone
dachy i skały, zlane w jedną całość.
Ze znajdującego się w pobliżu
kampingu wzgórza La Oruna,
oglądaliśmy w całej krasie masyw
Sierra de Moncayo, a także, rozłożoną na innym wzgórzu, piękną
Sierra de Moncayo
osadę Trasmos, z średniowiecznym zamkiem na szczycie. Na La Oruna zachowały się ślady domów Celtoiberów z I wieku p. n.e.
Wreszcie nadszedł czas na Portugalię. Ruszyliśmy z Moncayo zwykłymi drogami przez Sorię,
Valladolid, później drogą ekspresową do Tordesillas, Benavente i dalej na zachód. Odtąd pojawiły się
góry, niestety zeszpecone przez potężne wiatraki, słupy i druty wysokiego napięcia. Te brzydkie elementy krajobrazu skończyły się, gdy wjechaliśmy do Galicji, pozostały tylko piękne, zielone góry.
Chcieliśmy zatrzymać się w północnej części Portugalii, w Górach Peneda – GerÃs. Znajduje się
tam jedyny park narodowy w Portugalii. Na granicy, czyli na przełęczy Portela do Homem (822 m.),
zobaczyliśmy wymarzony napis Portugal, a z drugiej strony napis Galicia. Żadnego znaku, że opuszczamy Hiszpanię nie było. Regionalizmy w Hiszpanii są żywe, powszechnie używany język galicyjski, to coś pośredniego pomiędzy hiszpańskim i portugalskim.
Droga w Portugalii była wąska, kręta, trochę dziurawa i biegła nad głęboką doliną rzeki Homem.
Wokół znajdowały się piękne, skaliste góry, raz po raz widoczne zza kolejnego zakrętu. Po trwającej
40 minut karkołomnej jeździe, dotarliśmy do uzdrowiskowej miejscowości GerÃs i zatrzymaliśmy się
tuż za nią, na kampingu Ponte de Saltos. Przepływająca obok rzeka zamienia się kilkanaście metrów
dalej w potężny zalew.
Przez następne dwa dni wspomniany kamping był dla nas bazą do wycieczek samochodowych.
Podróżowanie po tej części Portugalii nie jest proste. Bardzo kręta droga i bez przerwy występujące
miejscowości – to przyczyny wolnego poruszania się z prędkością około 50 km/godz. Zwiedziliśmy
Bragę i położony nad nią barokowy kościół Bom Jesus do Monte. Do kościoła prowadzą ogromne
schody, obok których znajdują się kaplice z pięknymi rzeźbami wielkości człowieka. Za Bom Jesus
znajduje się ciekawy park, popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Bragi. Później zwiedziliśmy
Citânia de Briteiros – ruiny jednej z najważniejszych osad Celtoiberów. Położone w górach, ruiny z I
w. p.n.e. robią wrażenie. Część, okrągłych w kształcie domów zrekonstruowano. Dotarliśmy do Guimar±es, pierwszej stolicy Portugalii, siedziby Alfonsa Zdobywcy, pierwszego króla Portugalii. Wspaniały zamek tego króla z początku XII w. może być tłem dla filmów historycznych, czy sesji zdjęciowych. Na pięknej starówce Guimar±es znajduje się m. in. Pałac Książąt Bragança i kościół Matki
Boskiej Oliwnej, wotum króla Jana I Avis z końca XIV w.
Innym razem dotarliśmy do położonej nad Atlantykiem, małej osady Apúlia. Tego dnia przeje-
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chaliśmy niewielki odcinek autostradą. Wjazd na nią nie był prosty. Straciliśmy około 40 minut, aby
kupić winietę za 5 Euro i później zarejestrować ją w sieci. Podobne problemy mieli inni obcokrajowcy (Hiszpanie, Francuzi, Belgowie…).
Na targu nad oceanem zaopatrzyliśmy się w bardzo słodkie i tanie owoce: winogrona, brzoskwinie i mandarynki, rosnące niemal w każdym ogrodzie. Portugalia jak na warunki Europy Zachodniej,
nie jest bogata, jest niewiele bogatsza od krajów Europy Środkowej. Ceny przystępne, tylko benzyna
była droższa od hiszpańskiej.
Wybraliśmy się na kilkugodzinną wycieczkę w Góry GerÃs. Te skaliste góry osiągają wysokość
1545 metrów. W informacji turystycznej uzyskaliśmy ogólne mapy, bez zaznaczenia szlaków i poszczególnych szczytów. Zatrzymaliśmy się na parkingu Leonte, przy drodze do Hiszpanii. Ruszyliśmy w kierunku skalistych szczytów, znajdujących się na zachód od parkingu. Szybko okazało się, że
tędy nie przejdziemy, zatrzymały nas chaszcze i wyżej niedostępne skały. Za to naszym oczom ukazała się wspaniała panorama wschodniej – bardziej dostępnej – części parku. Tym razem szliśmy szlakiem wyznaczonym przez kopczyki. Minęliśmy stado krów z bardzo długimi, fantastycznymi rogami
oraz kamienny schron pasterski. Nie spotkaliśmy innych turystów. Po trwającym ponad dwie godziny marszu dotarliśmy do najwyższego w okolicy, obłego w kształcie szczytu, utworzonego przez
potężne granitowe płyty skalne. Byliśmy na wysokości około 1500 metrów. Góry GerÃs posiadają
wiele ostro zarysowanych szczytów, pięknie prezentujących się podczas zachodu słońca.
Po wyjeździe z Portugalii zatrzymaliśmy się na kampingu Los
Robles, nad hiszpańskim Lago de
Sanabria. To naturalne jezioro, położone w skalistych górach Sierra
de Cabrera, leży na północ od Portugalii, w prowincji Zamora. W
pobliskiej miejscowości Ribadelago doszło w 1959 r. do tragedii. W
wyniku przerwania tamy, woda
zalała miejscowość, zginęły 144
osoby. Wraz z synem poszedłem
w kierunku szczytu PeÔa Trevinca
(2127). Przeszliśmy wąwóz rzeki
Forcadura, dotarliśmy do wysokoW górach GerÃs w Portugalii
ści około 1600 m. Na więcej, ze
względu na porę dnia, nie starczyło czasu. Po drodze podziwialiśmy
wioskę Vigo de Sanabria, z dość
nędznymi domami o kamiennych
dachówkach, w kształcie łupków.
Okolice wspaniałego Lago de Sanabria zasługiwały na to, by im poświęcić zdecydowanie więcej, niż
jeden dzień. Niestety, musieliśmy
jechać dalej.
Zatrzymaliśmy się na kampingu w baskijskim Mutriku, nad
wzburzonymi wodami Zatoki Biskajskiej. Na ogrodzonym placu
przed kościołem, oglądaliśmy
mecz piłki nożnej, w którym,
oprócz piłkarzy, uczestniczył całkiem spory byczek, dzięki czemu
zawodnicy poruszali się dość dynamicznie. Może by tak zatrudnić
jakiegoś byka w naszej reprezentacji?
We Francji między Bergerac i
Périgueux jechaliśmy tuż za kolumną kolarzy i wozów technicznych, uczestniczących w Tour de
France. By uniknąć korka, skręciliśmy w boczną drogę i znaleźliśmy się, trochę przez przypadek, w
dolinie rzeki Dordogne. Jadąc doW Masywie Centralnym
liną tej rzeki, podziwialiśmy wspaniałe zamki, między innymi w Beynac et Cazenac. W pobliżu znajdują się jaskinie, z których najbardziej znana jest Jaskinia Lascoux.
Rzeka Dordogne wypływa z Masywu Centralnego i tam, zgodnie z wcześniejszymi planami,
dotarliśmy nazajutrz. Spaliśmy na kampingu La Grande Cascade, na wysokości prawie 1300. Nieco
niżej znajduje się uzdrowiskowa miejscowość Mont Dore, a w pobliżu kilkudziesięciometrowy wodospad na rzece Dordogne. W kompletnej mgle weszliśmy na Roc de Cuzeau (1737) i Puy de Cacadogne (1785). Widzieliśmy ogromne stado owiec, wśród których pasł się sympatyczny osiołek, który
chyba uważał, że też jest owcą. Dopiero na Puy de Sancy (1886) mgły rozeszły się. Odtąd spotykali-

TO BY£O
4 25.10, w sobotę rano zmarl nagle nasz kolega Jurek Kotynia, blacha 143. Miał 59 lat. Zostawił żonę Basię, która również jest członkiem naszego Koła, dwie cóki i syna. We wtorek w Siemianowicach Śląskich, gdzie mieszkał pożegnała go rodzina, szerokie grono znajomych oraz
kilka osób z naszego Koła.
4 25-26.10 odbył się Rajd „Studenci Górom”
z zakończeniem w dawnej chatce na Szczytkówce z tematem przewodnim „Halloween”.Rajd
przyciągnął 25 uczestników, głównie studentów. Dwie osoby przyznały, że już teraz chcą się
zapisać na nasz kurs przewodnicki. Czynny
udział miała w tym postawa przewodników na
trasach Staszka Wierzchowskiego i Maćka Sekulskiego, oraz Marty Stachurskiej, która wykonała kolejny raz ogrom pracy na mecie, oraz
przygotowała fantastyczny plakat promocyjny.
4 4.11 odbyło się zebranie „knajpowe” w lokalu o nazwie „PKP” wyróżniającym się tym, że
napoje dostarczane są do stolików przez miniaturowe pociągi. Na zebranie przybyło ok. 20
osób.
4 08-09.11 Festiwal podróżniczy „Świat to za
mało!” za nami. Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Przed Siebie” za owocną współpracę, a uczestnikom za zainteresowanie. Koło
reprezentowali Prezes Krzysztof Krawiec, Anna
Juzwa, Bartek Łyczba, Iwona Franke, Ryszard
„Nowy” Antonik, Stasiu Krawiec, Justyna Kołodziej, Jasiek Pizoń, Natalia Paszek.
4 14-16.11 grupa Mamutów i Dinozaurów
uczestniczyła w Wiśle w uroczystym jubileuszu
40-tki do 100-ki Stasia Krawca, blacha nr 156.
4 25.11slajdowisko „Harnasie w Namaste” –
Kasia Jamróz opowiedziała o wyprawie do Nepalu, na trek w rejon Mount Everestu.
4 29-30.11 w chatce na szczycie Potrójnej
odbyły się 24-te urodziny Prezesa połączone z
Andrzejkami.

TO BÊDZIE
v 06-07.12 Mikołajki kołowe w chatce na Lasku.
v 20-21.12 Bacowanie Przedświąteczne. Miejsce na razie nie jest znane.
śmy wielu turystów, bowiem z drugiej strony, w
pobliżu szczytu, znajduje się górna stacja kolejki
linowej. Masyw Centralny oferuje wspaniałe widoki na, w większości porośnięte trawą, całkiem
ostro zarysowane szczyty – wymarłe wulkany.
Widzieliśmy łany ciemiężycy zielonej z żółtymi
kwiatami. W górach występują ślady gwałtownej erozji, co związane jest z nadmiernym wypasem owiec, a także intensywną eksploatacją gór
przez turystów, zarówno latem jak i zimą.
Nasze marzenia i nadzieje związane z Hiszpanią i Portugalią w znacznej mierze spełniły
się. Hiszpanie i Portugalczycy swą otwartością i
życzliwością przypominali ludzi Europy Wschodniej. Przytoczę pytanie zadane przez panią w
sklepie mięsnym w Vera de Moncayo: „Buenas
vacaciones seÔores?” Równie szczerze odpowiedzieliśmy „Si seÔora”!!
Piotr Piwczyk (Alojz)

