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Większość uczestników tegorocznego
ERG-u zjawiła się w gościnnych czeskocieszyńskich progach Maksa i jego małżonki już w piątek wieczorem.
W sobotę rozszerzony skład dotarł na Visalaje i zaatakował Travny. Na trasę ruszyli: Maks,
Iza D., Kamil Z., Michał K., kursantka Klaudilla,
Marta z Danielkowego obozu, Ruda z Żor, Kijek
z Wrocławia, pisząca te słowa oraz – trasą alternatywną – Kajetan.
Na Travnym dokonano wpisu do księgi. Pogoda dopisała i nawet panoramki się udały. Wędrówkę ukoronował obfity posiłek w restauracji
w Prażmie. Ciężka czesko-słowacka kuchnia nie
sprzyja zdobywaniu szczytów, dlatego na Praszywą dotarł zaiste ekskluzywny skład. Jednak
warto było się dodatkowo trudzić, gdyż schronisko na tej górze ma niezwykłą urodę, interesującą historię i niezapomniany klimat. Ach, ten
smak „herzmankowego czaju”. Ponadto tuż
obok znajduje się XVII-wieczny drewniany kościółek.
Po powrocie na ul. Ostrawską gospodarz,
jak przystało na doktora historii i strażnika pradawnego archiwum, użyczył pozycji z własnej
biblioteki w celu ugruntowania bądź uzupełnienia wiedzy. Grupa znów się poszerzyła, tym razem o troje kursantów: Dżoanę, JaneRa i Krzyśka. A co działo się dalej, nie wiem, gdyż porzuciłam to nadzwyczaj rozintelektualizowane, zaczytane w Rewaszach, towarzystwo i uciekłam
w odmęty sobotniej nocy.
No i znowu na ERG-u było świetnie. Maksiu, dzięki za wyciągnięcie nas w Beskid Śląsko-Morawski
Juzia
Ja, jako pomysłodawca i noclegodawca nieco uzupełnię relację Juzi.
Jako pierwszy na ERG przybył Kajetan,
który na Ostrawskiej zjawił się już po 17! Większa grupa sześciu osób przybyła do Cieszyna
wieczornym pociągiem. Razem udaliśmy się na
krótki spacer po cieszyńskim zamku oraz na degustację wyrobów miejscowego browaru w blasku różowego rogasia, a następnie do miejsca
noclegowego, czyli do naszej chaty. Tam konty-

Nasze wakacje składały się z dwóch części. W lipcu zaliczyliśmy kolejny odcinek szlaku
GreenVelo – Rzeszów – Włodawa – Lublin. Tym razem postanowiłem zorganizować go
samodzielnie. Początkowo ekipa miała być liczniejsza, potem różne okoliczności spowodowały, że
zostało nas 5 osób: Ewa i Romek Kowalówka, Janusz Mroczek, Jola i ja. Cała trasa liczyła ok. 520
km. Na koniec zwiedziliśmy Lublin i zobaczyliśmy odbywający się tam Festiwal Sztukmistrzów.
Spaliśmy w PTSMach, na kampingach i w agroturystykach. Namioty rozbiliśmy tylko raz, pozostałe noclegi udało się zorganizować pod dachem. Obiady jedliśmy w restauracjach.
Wyjazd był bardzo bogaty w treści krajoznawcze. Pogoda nie była wprawdzie w 100% pewna,
ale ominęły nas większe opady.
Na drugą część wakacji od 26.08 do 9.09 wybraliśmy się z Jolą do Austrii, w Wysokie Taury.
Plany były bogate, niestety zweryfikowała je pogoda. Z obserwacji trendów rowerowych – jakieś 75
– 80% rowerów to elektryki – zarówno w wersji turystycznej, jak i górskiej. Czuliśmy się nawet jak
jacyś odmieńcy na naszych zwykłych rowerach. Część e-bike'ów pochodziła zapewne z wypożyczalni, których jest tam sporo. Są też punkty ładowania lub wymiany akumulatorów w popularnych miejscach, np. przy schroniskach. Więcej o wyjeździe na kolejnych stronach MM.
Jacek Ginter

hYhYh
W tym roku po raz pierwszy od kilku lat udało mi się wyjechać na wakacje całkiem prywatnie
(tzn. nie prowadząc grupy). Zaczęło się od 6-dniowego kursu jogi dla seniorów organizowanego w
Polanach koło Krempnej, w Beskidzie Niskim. Mieszkaliśmy w starej, wyremontowanej chyży łemkowskiej. Oprócz ćwiczeń dwa razy dziennie środek dnia – od godz. około 10 do 18 – poświęcaliśmy
na wycieczki i zwiedzanie. Byliśmy pieszo w Olchowcu, gdzie zwiedziliśmy muzealną zagrodę łemkowską, następnie w Medzilaborcach w muzeum Andy Warhola, w Dukli na targu i na spacerze
ścieżką przyrodniczą wokół Krempnej. Ponadto nadrabiałam osobiste zaległości i odwiedziłam muzeum Magurskiego Parku Narodowego.
Następnie razem z przyjaciółkami ze studiów pojechałyśmy zwiedzać kraje nadbałtyckie. Zwiedziliśmy Wilno (2 dni), Rygę (2 dni) i Tallin (3 dni). Byłam tam pierwszy raz i wszystkie miasta
bardzo mi się podobały.
A następnie w ciągu 3 dni odwiedziłam starych znajomych na Vrba-Wetzler Memorial (rajd,
który prowadziłam przez 3 kolejne lata, obecnie była jego piąta edycja) i przeszłam z nimi odcinek od
Zwardonia do Skalitego, a potem byłam na finalnych uroczystościach w Żylinie.
Wybieram się jeszcze na muzyczny festiwal do Danielki oraz na festiwal muzyki bałkańskiej do
Barcic nad Popradem.
Basia Zygmańska
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Ja na początku wakacji odbyłem cosezonową „szychtę” bazowego na Przysłopie Potóckim. A
podczas urlopu Asi, jak zwykle, zbieraliśmy w ramach rowerowo–pieszej wycieczki rumuńskie perełki do szczerbatej korony Karpat – tym razem w Grupie Godeanu-Retezat.
„Panią Pelagię” (kulminację grupy w Retezacie) odwiedziliśmy już parę lat temu, ale i tak wyszło
nam osiem celów. Niestety, planowaną formułę wędrówki górami załatwiła burzowa pogoda. Na
dwa i pół tygodnia wycieczki mieliśmy ledwie kilka dni bez trzasków na niebie, a popołudniowe
ulewy były codziennością. Asia i tak dzielnie opierała się swemu lękowi (a później zmęczeniu), ale
cisnąć grzbietami nie chciała. W efekcie od północnego zachodu zrobiliśmy tylko wypady na dachy
Muntele Mic i Tarcu, a resztę – „skokami w bok” od drogi z Baile Herculane do Petrosani. Przemierzyliśmy ją tam i z powrotem od zachodu do punktu zwrotnego w miasteczku Uricani.
Na w miarę bezpieczne łażenie po górach mieliśmy czas tylko od późnej nocy do wczesnego
popołudnia, ale i w nocy na grzbiecie Tarcu przeszedł w pobliżu błyskający cumulonimbus.
Udało się w końcu przydepnąć kalenice siedmiu dachom okolicznych gór. Ostał się tylko trudno
dostępny Gugu w Godeanu. Mam nadzieję, że niedługo.
Oprócz gry w chowanego z burzami, nerwowych spotkań z pasterskimi psami i godzin przesiedzianych pod plandeką w czasie ulew było też sporo fajnych chwil, więc ogólny bilans wyszedł mocno na plus. Widoki, biwaki, ogniska, sączenie browara, wyżerka na jagodziskach i w porzuconych
sadach, ciekawe spotkania z ludźmi i zwierzętami... Np. tak było na Piule w Małym Retezacie –
jedynej górze, na którą wlazłem sam.
Mokre lato sprawiło, że w lasach rosną teraz masy grzybów, które mocno wsparły naszą kuchnię.
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nuowaliśmy przez dłuższy czas rozmowy rozpoczęte jeszcze na zamku.
W sobotni ranek pociągiem osiągnęliśmy Frydek, gdzie wsiedliśmy do autobusu w kierunku Visalajów. Przy poczcie w Prażmie dosiadła się Juzia, więc resztę sobotnich wydarzeń już znacie z jej
relacji...
... zaś gdy Juzia w sobotni późny wieczór nas opuściła, my dalej zgłębialiśmy wiedzę rewaszową,
uzupełniając ją o wymianę własnych doświadczeń w formie luźnej konwersacji. Jako iż ta trwała
dość długo, niedzielny plan musiał zostać zweryfikowany. Pozostali jeszcze w Cieszynie ERGowcy
ruszyli o 10:20 pociągiem do Nawsia, skąd autobusem pojechali do Bukowca, by ruszyć na podbój
Girowej! Ja niestety musiałem zostać w Cieszynie, więc wydarzenia girowskiej anabasis musi zrelacjonować ktoś inny.
Maks
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Zwłaszcza gdy okazało się, że we wsi Cerna Sat nie ma żadnego sklepu ani baru. Od Baile Herculane
do Campu lui Neag (ok. 100 km) nie ma gdzie uzupełnić zapasów. A droga 66A od skrzyżowania z
67D za Tatu do przełęczy Cerna-Jiu jest mocno wymagająca.
Wracaliśmy do domu jak zwykle przez bazę pod Wysoką. Spędziliśmy tam nawet na byczeniu się
jeden deszczowy dzień.
Marek Ś.
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Moje wakacje w tym roku były raczej stacjonarne i folkowe. Końcówkę lipca i sierpień spędziłam
w Milówce. Pierwszy tydzień umilałam sobie codziennymi koncertami w ramach TKB w Żywcu. W
połowie sierpnia uczestniczyłam w 4-dniowych, darmowych warsztatach finansowanych przez
MKiDN, tj. „Wakacjach z dudami”, czyli letniej szkole tradycji Beskidu Żywieckiego. Było bardzo
intensywnie. Prócz gry na dudach miałam okazję wziąć udział w lekcjach tańca, śpiewu, gry na piszczałkach i skrzypcach. Zbudowałam też swoją pierwszą fujarkę z trzema dziurkami. Całość ubarwił
koncert Składu Niearchaicznego, prelekcja p. Barbary Rosiek – etnografki z Żywca i pogadanki p.
Zosi Sordyl z Korbielowa – pieśniarki, jednej z sióstr bliźniaczek zwanych ostatnimi polaniarkami
oraz p.Władysława Byrtka, który wraz z bratem gra w ostatnim na Żywiecczyźnie archaicznym składzie instrumentalnym (dudy i skrzypce). Na szczęście są tacy, co się od nich uczą i krzewią tradycję.
W ubiegłą sobotę zaliczyłam jednodniowy wypad w rejon Rohackich Ples. A tam milioooony
goryczek trojeściowych!
Ostatnie 4 dni spędziłam w towarzystwie Sebastiana w Słowackim Raju. Zwiedziliśmy przełom
Hornadu, Klastorisko, wąwóz Sucha Bela i Dobszyńską Jaskinię Lodową. Obowiązkowo zjedliśmy
haluszki. Słowacy również borykają się z suszą, co widać doskonale po ilości wody w wodospadach
(prawie zero). Tak czy siak – urokliwy region.
Prócz tego na początku lipca spędziłam tydzień w Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim w ramach praktyk terenowych ze studentami.
Patrycja Michałowicz
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Tegoroczny urlop wakacyjny miał dwie części: polską i zagraniczną.
ROWERY
W lipcu wybraliśmy się z Żółwiem i Agnieszką (koleżanką z mojego kursu) na rowery. Myśleliśmy o wschodzie Polski (od Białegostoku na północ? Roztocze?), jednak komunikacja (dostępność
biletów dla ludzi z trzema rowerami na przejazd, który nie trwałby cały dzień) wyznaczyła zupełnie
inny, nieznany nam dotąd kierunek i tak wystartowaliśmy z Szamotuł... Przemierzyliśmy Sierakowski Park Krajobrazowy, a następnie ruszyliśmy na północ do Drawieńskiego Parku Narodowego i
skończyliśmy bardziej na zachód w Choszcznie.
Spaliśmy w namiotach i pod wiatami, zwykle nad jeziorami. Choć pogoda dopisała (wszystkie
większe zlewy udało się przeczekać pod dachem), to nie wykręciliśmy wielu kilometrów – pluskanie
się w jeziorach i czytanie książki nad ich brzegami były wpisane w codzienną rutynę. Najbardziej
zaskoczyły mnie liczne mijane miejscowości, które nie miały żadnego połączenia asfaltowego oraz
DW133, która na sporym odcinku jest drogą leśną! Wydawałoby się, że po takie widoki trzeba jechać
gdzieś za wschodnią granicę... Szczególne miejsce w pamięci zajął uroczy Zatom, a na kulinarnej
mapie Polski – pierogi serwowane w tamtejszej agroturystyce „Potrawy znad Drawy”. Polecam te
okolice szczególnie początkującym „sakwiarzom”.
ISLANDIA
W sierpniu wraz z Żółwiem, wspomnianą Agą M. oraz moją siostrą odwiedziliśmy krainę lodu i
ognia. Geologiczny zawrót głowy! Kto był, ten wie. Kto nie był – tego słowami opisać się nie da.
Przez pierwsze dwa dni docierające do mózgu obrazy (z jednej strony szerokie czarne plaże poprzecinane rzekami lodowcowymi zmierzającymi do oceanu, z drugiej niekończące się połacie lawy porośniętej mchami, na horyzoncie zielone – lub wręcz przeciwnie, zupełnie surowe, czarno-brązowe
wzgórza i wystające zza nich rozległe lodowce) wydawały się być zupełnie nierzeczywiste.
Przemierzaliśmy wynajętym samochodem drogę nr 1 oraz jej okolice: od lotniska po jeziora na
przedpolu Vatnajokull (Jokulsarlon) i z powrotem – zatem wcale nie dużo jak na tydzień. Postanowiliśmy jednak spacerować, gdzie się da i chłonąć widoki nie tylko zza okien samochodu. Pogoda okazała się być bardzo łaskawa i w zasadzie tylko jednego dnia doświadczyliśmy słynnego islandzkiego
poziomo padającego deszczu. Ostatniego dnia skorzystaliśmy z oferty free City Tour w Reykjaviku,
gdzie trafiliśmy na rewelacyjną przewodniczkę.
Wyjazd traktujemy bardziej jako rozpoznawczy i mimo początkowych obaw samochód osobowy
w zupełności wystarczył, by dotrzeć do wielu pięknych miejsc. Już marzymy o powrocie na tę cudowną wyspę na trekking, a kiedyś może i rower... (choć do tego niewątpliwie potrzebna jest żelazna
psychika).
Gorylek
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Moje tegoroczne wakacje zaczęły się w styczniu, tym razem za pośrednictwem i zgodnie z planem biura podróży. Potem już było lżej. W punktach wyglądało to następująco:
1. styczeń/luty: RPA z wyskokiem do do Zimbabwe i Botswany
2. luty/marzec: Teneryfa z Zigą i Elą – szereg ciekawych tras, niekoniecznie dostępnych legalnie
3. kwiecień: Andaluzja – wędrówki w różnych grupach górskich, po pustyni i po klifie
4. kwiecień/maj: Majorka – ogólnoturystycznie
5. maj: Chorwacja – wędrówki po Istrii, w Gorskim Kotarze i Velebicie, dzika trasa nad Krką i
łatwa ferrata w kanionie Cikoli
6. czerwiec: Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra – wędrówki w grupach Volujak, Orjen,
Zelengora

7. lipiec: południowa Szwecja i południowa
Norwegia – ogólnoturystycznie
8. sierpień: Alpy – wędrówki i ferraty w Wysokich Taurach
Jeśli się uda, to w najbliższym czasie jeszcze
wrzesień: wypad w Dolomity z górami sąsiednimi
październik: wypad w któryś z krajów bałkańskich
Wojtek Spała
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U mnie wakacje minęły raczej pracująco, ale
na szczęście udało się wyrwać pod koniec sierpnia i na początku lipca na 2 tygodnie z kursantami młodszego kursu na Ukrainę. Kto nie był,
temu serdecznie polecam, począwszy od Lwowa, który przy obecnym kursie hrywny jest
wręcz śmiesznie tani, po góry, które są takimi
naszymi Bieszczadami w skali makro i bez ludzi.
Udało nam się przejść przez Połoninę Krasną,
Świdowiec i Czarnohorę, choć przez problemy
zdrowotne musieliśmy trochę zmodyfikować
plany. To co nieco odstraszało, to tłumy ludzi
zbierających borówki i ziły wożące ich po połoninach, przez co ścieżki zmieniły się w rozjeżdżone drogi. Generalnie wyjazd bardzo pozytywny, z wieloma przygodami, a podróż ukraińskimi pociągami jest przygodą samą w sobie.
Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dłuższą
prelekcję w ramach Harnasi w Namaste czy jakiegoś spotkania kołowego, gdzie szerzej opowiemy o wszystkim, co nas spotkało.
Szabla
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Tego lata zrealizowałem swoje marzenia
związane z Górami Betyckimi.
Najpierw wszedłem na Sierra de Maria
(2046 m), później zdobyłem Sierra de Sagra
(2383 m), wreszcie poszedłem z Trevelez na
Mulhacen (3479 m).
W Sierra de Gudar w Górach Iberyjskich
spenetrowaliśmy z żoną Penarroyę (2019 m).
Wszedłem także na górujący nad miejscowością Jaca w Pirenejach skalisty Pena de Oroel
(1769 m). W drodze do i z Hiszpanii weszliśmy
na Grand Ballon w Wogezach (1424 m) i Feldberg w Schwarzwaldzie (1493 m).
Piotr „Alojz” Piwczyk
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Wakacje miały charakter mieszany, górskorowerowo-wąskotorowy. Na początku obóz
przewodnicki w Bieszczady. Udało się zahaczyć
o parę miejsc, do których tak często się nie zagląda jak pomieszczenie dyżurnego ruchu na stacji
w Łupkowie, szlak graniczny do Balnicy czy rejon Zatwarnicy. Pogoda dopisała, cały czas lało.
Jedynie w ostatni dzień wyszło piękne słońce i
można było przypomnieć sobie, jak wyglądają
góry i zrobić trochę sensownych panoramek.
Błoto solidne – 9/11. Po powrocie z Bieszczadów nastąpiły przygotowania do wyjazdu rowerowego do Estonii. Pod koniec lipca w składzie
Harnasiowo – Wąskotorowym ruszyliśmy pociągiem do Białegostoku, by dalej na rowerach
udać się na podbój Inflant. Skład drużyny szturmowej: Agata K., Sebastian L., Robert Z.,
Łukasz G. i ja. Trasa wiodła stolicami: Białystok
– Olita – Troki – Wilno – Birże – Ryga – Parnawa – Tallin. Generalnie jak ktoś lubi jeździć szutrem, to szczerze polecam. Ci, którzy wolą jednak asfalt, to nie ma co schodzić poniżej drogi
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wojewódzkiej. Drogi wojewódzkie i krajowe ujdą, da się jechać bez bólu. Ludzie mili i gościnni.
Jezior od cholery, co ma swoje plusy i minusy – minusem jest rzeźba polodowcowa i komary, a
plusem ciepła woda do mycia i kąpania. Bocianów mnóstwo. Oni tam chyba hodowlę prowadzą,
szczególnie na Litwie. Język: młodzież i ludzie w większych miastach po angielsku, reszta rosyjski.
Do rzeki Dźwiny mniej więcej da się po polsku rozmawiać. Wilno wygląda przy Rydze i Tallinie jak
biedny kuzyn. Pociągi wspaniałe, szeroki tor, to jednak jest piękna sprawa – rower w takim pociągu to
nie problem. Jedyny kłopot, to brak skomunikowania pomiędzy krajami. Pociągi międzynarodowe
inne niż do Rosji nie kursują, a czasem stacje graniczne dzieli 60 km. Po powrocie z podboju Inflant
wakacje kręciły się na wąskim torze. Udało się zrealizować izolację torową i samoczynne wygaszenie
semaforów po przejeździe pociągu – nowoczesność w domu i zagrodzie!
Jacek Przyłucki
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Na tegoroczny urlop zaplanowaliśmy przejazd cześci trasy ultramaratonu 1000miles. Trasa tego
ultramaratonu wiedzie górami z najdalej na zachód wysuniętego punktu Czech do najdalej wysuniętego na wschód punktu Słowacji. Track został bardzo ciekawie wyznaczony: z dala od cywilizacji,
maksymalnie przez dzikie tereny, a jednocześnie tak, aby był przejezdny na rowerze.
Marta i Waldek Kubiczek

WYSOKIE TAURY, CZYLI PLAN „B”
Nad tym wyjazdem czarne chmury wisiały już od dawna. Najpierw celem miała być Rumunia w
towarzystwie Kowalików i Raket, z którymi odbyliśmy podobny wyjazd w 2012 r. Z powodu problemów zdrowotnych Jasia i urlopowych Rakety wyjazd nie doszedł jednak do skutku. Jako zastępczy
cel wymyśliłem Wysokie Taury. Wyjazd miał być pieszo-rowerowy, a założenia podobne jak w przypadku niegdysiejszego wyjazdu w okolice masywu Mt. Blanc – 3 bazy i widokowe wycieczki niekoniecznie w najwyższe partie masywu.
Ze względu na nagromadzenie imprez i wizyt pomiędzy naszym powrotem z GreenVelo a planowanym wyjazdem nie zdążyliśmy wszystkiego przygotować i musieliśmy przesunąć o tydzień termin
wyjazdu.
Pod koniec przygotowań nie obyło się bez drobnych stresów. Najpierw stwierdziłem, że z piastą
tylnego koła w rowerze Joli jest coś nie w porządku. W sobotę rano udałem się więc do serwisu, aby
ustalić, czy da się jeszcze na niej jeździć. Serwis stwierdził, że nie jest jeszcze tak źle, ale od wypadku
dokonałem podmiany koła z roweru Oli. Po południu zdarzyła się jeszcze jedna stresująca sytuacja,
gdyż na parkingu pod Lidlem w oponie auta znalazłem niewielki gwóźdź. Powietrze wprawdzie nie
zeszło, ale od wypadku odwiedziłem w sobotni, przedwyjazdowy wieczór kolejny serwis, aby upewnić się, że wszystko jest OK.
W dniu wyjazdu, w niedzielę rano pogoda nie nastrajała optymizmem. Padało. Na szczęście udało mi się znaleźć miejsce parkingowe tuż pod klatką schodową, więc pakowanie przebiegło sprawnie.
Po przekroczeniu granicy pl-cz nastąpiło niespodziewane spotkanie z kol. Śliwą, który wraz synem jechał na rowery (szosowe tym razem) do Karyntii (potem wylądowali chyba w Słowenii).
Późnym popołudniem dotarliśmy na pierwszy kamping w Sankt Johann im Pongau – ok. 60 km
na pd. od Salzburga. Żadnych rezerwacji nie robiliśmy, ale kamping świecił raczej pustkami, więc
problemów z miejscem nie było. Kamping okazał się całkiem przyjemny – żadnych zbędnych formalności, duże i czyste toalety, świetlica z darmowym Wi-Fi, znośne ceny, a nawet mnóstwo darmowych
jabłek wprost z drzewa, których nikt nie zbierał.
Wieczór był pogodny, choć bardzo zimny, a okoliczne góry, nawet te niezbyt wysokie, pobielone
śniegiem. Nasz biwakowy ekwipunek, za sprawą nalegań Joli powiększył się o dość duży 4-osobowy
namiot, do którego można wejść na stojąco. Początkowo nie byłem nim zachwycony, ale przyznaję,
że przy pogodzie, która nam potem towarzyszyła, taki hangar ułatwiał życie. W przedsionku mieściły
się bez problemu rowery, stolik i krzesełka. Wieczorem udaliśmy się na krótką przejażdżkę rowerową
do miasteczka.
W nocy objawiła się kolejna awaria – z materaca Joli zaczęło uchodzić powietrze – na szczęście
na tyle powoli, że wystarczyło dopompowanie raz w ciągu nocy.
Następnego dnia pogoda była całkiem przyjemna. Na pierwszą wycieczkę wybrałem stosunkowo
łatwą pętlę stokówkami ponad doliną Salzach. Mimo iż nie wdrapywaliśmy się na żadne szczyty, to i
tak zrobiliśmy ponad 600 m podjazdów, a na dzień dobry wjechaliśmy bardzo stromo 200 m w górę.
Widoki na wznoszące się ponad zielonymi wzgórzami, pobielone śniegiem skaliste pasma gór wynagrodziły jednak wysiłek.
Kolejny dzień miał być dla
odmiany pieszy. Aby się nie rozdrabniać i wykorzystać nadal
dobrą pogodę, wybraliśmy od razu
cel dość ambitny – liczący 2941 m
HocheKonig w masywie o tej samej nazwie położonym na pd.zach. od Salzburga. Na szczyt
prócz zwykłego szlaku prowadzi
też dość trudna ferrata, której nie
zamierzaliśmy
wykorzystywać.
Podjechaliśmy na jak najwyższy
parking (2,5 EUR) nad miejscowością Muhlbach am Hochkonig i
stąd ruszyliśmy na szlak. Podejście
Wycieczka rowerowa z z Dorfgastein do Badgastein.

miało liczyć ok. 1600 m i zająć 4–6 godz., powrót tą samą drogą. Podczas wędrówki „alpejskość” szlaku rosła – najpierw była szeroka, szutrowa droga, potem ścieżka trawersująca morze
piargów, potem trochę skałek i kamoli, wyżej
pojawiły się łachy śniegu, a potem znów skaliste
trawersiki, niby nietrudne, ale wymagające uwagi. Wreszcie na ok. 2700 m weszliśmy w pofalowany rejon morza kamoli, skałek i piargów, z
deprymującym widokiem na szczytowe schronisko, które wcale nie chciało się przybliżać.
Wysokość też nie chciała rosnąć, bo co rusz zaliczaliśmy niewielkie zejścia i podejścia. W końcu
przed samą kopułą szczytową pojawiły się trzy
drabinki i łańcuszki doprowadzające na szczyt.
Wejście zajęło nam 5 godz. 20 min. W
schronisku zamówiliśmy jakiś rosołek z kluchą
oraz herbatki. Widoki były nieco zamglone, jedynie bliższe plany rysowały się ostrzej. Po
godz. 15:00 zaczęliśmy schodzić. Zejście nie
było dużo szybsze, a po pewnym czasie zacząłem odczuwać kolana. Dawno nie robiliśmy
większych wycieczek górskich tego typu – ostatnio więcej jeździliśmy na rowerach, gdzie mięśnie służące do schodzenia nie mają wiele do roboty. Na dole byliśmy po 4 godz. i 40 min. przed
godz. 20:00.
A nazajutrz miałem drobne trudności z zawiązywaniem sznurówek i „wstawaniem z kolan”. Aby jednak odpoczywać czynnie, wymyśliłem prostą wycieczkę rowerową z Dorfgastain
do Bad Gastein. Trasa prowadziła drogami rowerowymi lub lokalnymi asfalcikami w górę doliny. Dopiero ostatni odcinek do Bad Gastein,
które jest miejscowością składającą się głównie
z hoteli i pensjonatów, wymagał ostrego podjazdu. Miasto jest bowiem zawieszone ponad
uskokiem doliny tworzącej tu dość wąski kanion. Do samego centrum nie podjeżdżaliśmy
uznając, że bardziej interesujące będzie przejście
ścieżką wzdłuż kanionu z widokiem na wodospady i powrót do auta ścieżkami wzdłuż rzeki.
Następnego dnia (w czwartek) miał nastąpić
koniec pogody. Prognozy niestety sprawdziły się
idealnie – od rana lało. Trzeba było wymyślać
warianty awaryjne, a najbardziej oczywistym był
Salzburg. Dzień spędziliśmy zatem głównie na
zwiedzaniu Dom Quartier Muzeum, bo nawet
spacer po mieście w lejącym deszczu był mało
przyjemny. Za to w drodze powrotnej utknęliśmy w potężnym korku, z którego w końcu uciekliśmy bocznymi drogami.
Prognozy na kolejne dni nie były optymistyczne. Postanowiliśmy więc w piątek zmienić
bazę na nieodległe Zell am See – kurort, w
którym byliśmy jakieś 21 lat temu z Siudami.
Teraz zawitaliśmy na ten sam kamping. Po przeprowadzce – korzystając z przerwy w opadach –
postanowiliśmy objechać na rowerach jezioro
Zeller See, a po drodze wstąpić do centrum Zell
am See.
W sobotę pogoda nie uległa poprawie. Pojechaliśmy więc do Kaprun, zwiedziliśmy zamek i
sklepy sportowe, a na koniec zrobiliśmy spacer
przez Sigmund Thun Klamm – wąwozik jakich
wiele w Alpach, który pokonuje się bez trudu po
drewnianych pomostach.
Natomiast w niedzielę postanowiliśmy bez
względu na pogodę wybrać się w góry. Podjechaliśmy wąską, krętą drogą do Enzingerboden
położonego na wysokości ok. 1500 m. Stąd wyruszyliśmy szlakiem do położonego nad zaporocd. str. 4

wym jeziorem, na wysokości 2300 m schroniska-hotelu Rudolfshutte. Szlak był łatwy, ale bardo
mokry po ostatnich opadach. Na razie nie padało, choć widoki zasłaniały chmury. Po dojściu do celu
zaczęło się nawet nieco przecierać, ale podczas odpoczynku w schronisku przeszła mała ulewa. Generalnie pogoda była dość kapryśna – trochę słońca, trochę deszczu, trochę widoków i sporo chmur.
Wracać mieliśmy innym wariantem, który okazał się nieco ambitniejszy. Pojawiły się poręczówki i
drabinki, a w pewnym momencie szlak został przeznakowany i nie byłem pewny, czy dobrze nas
wyprowadzi. Na dodatek znów zaczęło padać. Gdy dotarliśmy do podejściowego wariantu, byliśmy
dość mocno mokrzy. Na szczęście deszcz ustał i znów wyjrzało słońce. Zanim zeszliśmy do auta,
zdążyliśmy się trochę wysuszyć.
Kolejną awarią, jaką zaliczyliśmy, było zepsucie się turystycznej lodówki. Na szczęście nie było
to zbyt dotkliwe, bo panujące temperatury zapewniały, że piwo i tak było zimne. Zresztą w tych
warunkach nie miałem specjalnej ochoty na zimne napoje.
Kolejny dzień nie był dużo lepszy, ale do południa nie padało, więc wybraliśmy się na wycieczkę
rowerową po wioskach i miasteczkach na północ od Zell am See. Dalsze widoki zasłaniały wprawdzie wiszące nisko chmury, ale okoliczne krajobrazy były dość malownicze, a trasa prowadziła spokojnymi szlakami rowerowymi i lokalnymi drogami. Odwiedziliśmy m.in. takie miasteczka jak Maria
Alm czy Saalfelden.
Kolejny wariant „B”, który mieliśmy w zanadrzu, to wodospady w Krimml. Tam też byliśmy 21
lat temu, ale warto było sobie przypomnieć to miejsce. Wodospady mają w sumie ok. 380 m wysokości i są udostępnione dla turystów za opłatą ok. 8 EUR. W górę wzdłuż ich spadku prowadzi wygodna, choć dość stroma droga z miejscami widokowymi. Większość turystów dociera do restauracji
położonej nad drugą kaskadą. Znacznie mniej osób idzie do samej góry, a nieliczni podążają jeszcze
dalej doliną do najbliższego schroniska. My dołączyliśmy do tych ostatnich.
W ten sposób doczekaliśmy do środy, kiedy to pogoda miała się na chwilę radykalnie poprawić, a
my zaplanowaliśmy przejazd na południe, płatną i widokową Grossglocknerstrasse. Wprawdzie rano
było nadal dość mglisto, ale wyruszyliśmy zgodnie z planem i wkrótce pogoda zrobiła się taka, jak
mówiły prognozy. Wreszcie ujrzeliśmy góry w całej krasie. Na bramkach zapłaciliśmy 36 EUR za
przejazd i ruszyliśmy krętą, ale dość szeroką drogą 1800 m w górę. Po drodze mijaliśmy licznych
rowerzystów – głównie szosowców, którzy w przeciwieństwie do spotykanych w dolinach rowerzystów nie korzystali z elektrycznego wspomagania. Po drodze można się było zatrzymać na widokowych parkingach, by zrobić zdjęcia. Aby osiągnąć najwyższy punkt trasy, należało w odpowiednim
miejscu odbić na boczną drogę prowadzącą na szczyt Edelweissspitze, gdzie znajduje się parking i
knajpa. Wysokość tego punktu to 2572 m.
Dotarł tu również zielony Trabant z tabliczką DDR, którego mijaliśmy po drodze i który stanowił
dla wielu osób niezłą ciekawostkę i atrakcję.
Kolejny przystanek zaplanowaliśmy za tunelem Hochtor, skąd zamierzaliśmy zrobić wycieczkę
na Brennkogel liczący nieco ponad 3000 m. Jednak po pierwszych kilkuset metrach trasy uznaliśmy,
że szlak jest dość nieciekawy i nieprzyjemny, a wycieczka trwająca ponad 4 godz. może nam uniemożliwić zrobienie obowiązkowego punktu programu – dotarcia pod lodowiec Pasterze spływający
ze ściany Grossglocknera.
Zawróciliśmy więc i pojechaliśmy dalej. Aby dotrzeć pod lodowiec, należy kolejny raz zjechać z
głównej szosy i dojechać do Kaiser-Franz-Josefs-Höhe – całego kompleksu parkingów, restauracji i
innych obiektów. Stąd można rzucić okiem na topniejący z każdym rokiem lodowiec i wrócić. Można
też przejść się na godzinny spacer w górę doliny lub jeszcze dłuższą wycieczkę w kierunku schroniska Oberwalderhütte. Aby dojść do samego schroniska, konieczny jest już podstawowy sprzęt lodowcowy. Ograniczyliśmy się więc do trasy, którą dało się zrealizować bez sprzętu. W tym czasie szczyt
Grossglocknera wyłonił się wreszcie z czapy chmur, które ciągle go zasłaniały.
Po powrocie zjechaliśmy w doliny i znaleźliśmy kamping Zirknitzer w Grosskirchheim.
Ponieważ prognozy pogody na końcówkę tygodnia były znów kiepskie, podjęliśmy decyzję o
„ewakuacji” do Polski, do rodziny mieszkającej w Kotlinie Kłodzkiej, by tam spędzić miło pod względem towarzyskim i przyjemniej pod względem pogodowym ostatnie dni urlopu.
Droga powrotna również okazała się nieco pechowa, bo najkrótsza trasa wymyślona przez nawigację i zaakceptowana przeze mnie okazała się niezbyt szybka ze względu na remonty i inne lokalne
utrudnienia, a na dodatek nie najtańsza, bo trafiliśmy niespodziewanie na płatny tunel. W końcu
dotarliśmy jednak do celu. Na koniec zrobiliśmy jeszcze dwie ciekawe wycieczki rowerowe w Kotlinie Kłodzkiej, w tym jedną do schroniska pod Śnieżnikiem i tak zakończyliśmy nasz tegoroczny
„awaryjny” urlop.
Jacek Ginter

Widok z Grossglocknerstrasse.

TO BY£O
4 22–23.09 ERG w Cieszynie u Maksa Kuśki.
4 29.09 Milena Jurczyńska i Krzysztof Krawiec wstąpili w związek małżeński.
4 6.10 w ramach Kulturalnych Podróży Kulinarnych organizowanych przez Helcię o marokańskiej kuchni opowiadała Kasia Jamróz.
4 6–7.10 odbył się rajd Złota Jesień z Harnasiem z zakończeniem na Słowiance. Trasy prowadzili Kamil Ziętek i Michał Kulanek. Pogoda
dopisała, a w rajdzie wzięło udział ok 25 uczestników. Redakcja przy okazji sobotniej wycieczki
w te rejony zwizytowała Słowiankę w trakcie
przygotowań do zakończenia, w których brali
udział m.in. Sebastian L., Michał W. i Robert Z.

TO BÊDZIE
c 12–14.10 I termin egzaminu praktycznego.
c 16.10 godz. 18.00 spotkamy się w Ormiańskiej w Gliwicach (Zygmunta Starego 11A), aby
zakosztować gruzińskiego wina i ormiańskiego
piwa, a także spróbować tamtejszej kuchni.
c 29.10 szkolenie z zakresu umiejętności
miękkich poprowadzi dla nas Patrycja „Ruda”
Zaręba. Mrowisko, godz. 17.00.
c 21.10 godz. 10.00 Zakończenie Kołowego
Sezonu Rowerowego – startujemy od Mixera z
Kleszczowa k. Gliwic.

DANIELKOWY ZLOT GWIADZISTY
Zachęcony przez miłościwie nam panująca
Panią Prezes przedstawiam krótkie podsumowanie tegorocznego Danielkowego Zlotu Gwiaździstego.
* 12 dni i tyle samo niedospanych nocy,
* 13 uczestników,
* 2 razy śpiewana Jaworzyna (mimo ogromnego sprzeciwu z naszej strony) => 2 deszczowe
dni (tak po 40 min każdy),
* 2 gitary,
* kilkadziesiąt zjedzonych lodów i wypitych butelek wina,
* kilogramy jagód, malin i jeżyn, które przegrały walkę z naszą ferajną,
* niezliczona ilość uśmiechów, miłych wspomnień, wspaniałych chwil.
Zlot w tym roku zgromadził prawdziwą kolekcję osobliwości z całej Polski. Byli wyznawcy
szczecińskiego paprykarza, śpiochy z Piły, potomkini szczycieńskich rycerzy oraz kilku mieszkańców innych zacnych grodów. Były też
#Kielce.
Tak nietypowa mieszanka ludzi stworzyła
ferajnę zdolną do kilkudniowego pochłaniania
gara pulpy przygotowanej przez kierownika,
mimo braku kartofli, umacniania włosów w
środku nocy, oraz noszenia kajmaku w plecaku
aż do Karolinkowej wiaty na przełęczy Jałowieckiej.
Mógłbym napisać wiele o zlocie, ale to co
najlepsze ukryję za welonem mgiełek, które witały nas podczas wschodów słońca.
Pewne jest, że nasz plan stworzony przed rokiem w drodze do ujsolskiego sklepu po kiełbasę
(i nie tylko), okazał się strzałem w dziesiątkę. Bo
w tym przypadku nie liczyła się liczba uczestników, ale miłość do muzyki i gór, która ich połączyła i będzie jeszcze długo łączyć.
Michał Kulanek

