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W tym roku z powodu pandemii, kadencja
Rady Koła została przedłużona aż do 25 wrze-
śnia, kiedy to odbyło się wreszcie Walne Zebra-
nie. Nietypowe było też miejsce, gdzie się spo-
tkaliśmy – budynek szkoły w Radzionkowie.
Mimo nietypowego czasu i miejsca oraz nadal
panującej epidemii frekwencja była całkiem nie-
zła i nie było tradycyjnych problemów z quo-
rum. W czasie zebrania wszyscy karnie prze-
strzegali rygorów sanitarnych, używając mase-
czek.

Prowadzącym zebranie został wybrany Sta-
szek Wierzchowski. O tegorocznym Walnym
można w sumie napisać, że zostało przeprowa-
dzone sprawnie, dość szybko i bezproblemowo.
Nie było żadnych afer, bicia piany, nawet w
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zabrakło tra-
dycyjnych elementów krytyczno – satyrycz-
nych. Nie było też łapanki na członków Rady,
Komisji Rewizyjnej i Prezesa, gdyż dotychcza-
sowy Prezes zgodził się na ewentualną reelek-
cję. Głosowania też dały niemal jednogłośne
wyniki.

Pewnych problemów można się było
spodziewać po propozycjach zmian w Statucie,
jednak i tu po krótkiej dyskusji i drobnych mody-
fikacjach w treści propozycji, udało się przegło-
sować zmiany.

Przeszła nawet propozycja podwyższenia
składek do 50 zł z kilkoma głosami wstrzymują-
cymi się (głównie od honorowych, którzy skła-
dek nie płacą).

W ten sposób dość szybko dotarliśmy do tra-
dycyjnej konsumpcji pączków, których w tym
roku było nieco mniej niż zwykle, ale dla wszyst-
kich starczyło. Mamy więc nowe, choć częścio-
wo te same władze:

Rada Koła
n Jacek Przyłucki – Prezes
n Jan Pizoń – wiceprezes ds. szkolenia
n Joanna Kureczko-Skowronek – skarbnik
n Krzysztof Skowronek – sekretarz
n Barbara Klisiewicz – członek ds. zebrań
n Piotr Ścigała – członek ds. promocji

NAWET 2020 MO¯E SIÊ ZACZAÆ DOBRZE
czyli Ola i Marta w Jordanii

W lutym pamiętnego roku 2020, dosłownie chwilę przed dniem, gdy zamknęliśmy się w do-
mach, a nasza rzeczywistość nagle stanęła na głowie, razem z moją nieocenioną współpodróżniczką
Martą S. miałyśmy okazję spędzić dziesięć dni w Jordanii. Jest to kraj z racji swej szerokości geogra-
ficznej idealny na późnojesienne lub wczesnowiosenne urlopy, a my takie właśnie lubimy najbar-
dziej, co zaowocowało tym szczęśliwym zbiegiem okoliczności.

W naszych wyjazdach stawiamy zazwyczaj na planowanie krótkoterminowe, ale mamy jedną
zasadę – zawsze rezerwujemy z wyprzedzeniem pierwszy nocleg. Tym razem udało nam się to wyjąt-
kowo dobrze. Zupełnie przypadkiem hostel w Ammanie, stolicy Jordanii, znajdował się 10 minut
piechotą od przystanku, z którego można było się przemieścić autobusem do Petry – naszego pierw-
szego i głównego punktu programu. Hostel sam w sobie był do zaakceptowania (o ile ma się toleran-
cję na delikatnie zagrzybiałe ściany), ale co ważniejsze, oferował ciekawe towarzystwo. Poznałyśmy
między innymi kolegę z Bangladeszu, który po sennej wizji rytuału ajahuaska, zdecydował się rzucić
korporację i pojechać do Ameryki Północnej, by tam odkryć siebie. Sądząc po jego podróżniczej
naturze i szerokim uśmiechu, chyba mu się to udało.

Dzień po przylocie, bez większych komplikacji i z ledwie godzinną obsuwą przy wyjeździe, prze-
mierzyłyśmy autobusem około 250 km do Wadi Musa, przy którym znajduje się największa atrakcja
Jordanii, czyli skalne miasto Petra. Ponieważ pięć godzin drogi nie zmęczyło nas wystarczająco, zde-
cydowałyśmy się jeszcze na pół dnia wejść do Petry, aby wstępnie rozejrzeć się po tym niezwykłym
miejscu.

Tu warto wspo-
mnieć o dość ważnym
aspekcie podróżowa-
nia po Jordanii, mia-
nowicie o Jordan Pass.
Jest to karta, którą
można nabyć przez in-
ternet i która zawiera
w sobie wizę oraz
wstęp do Petry i do
wielu innych miejsc
historycznych w kraju.
Spośród kilku możli-
wości, my wybrały-
śmy opcję dwudnio-

n Michał Wieczorek – członek ds. organizacyjno-prawnych.
Na kołowym forum nowa Rada podała wstępne plany działania. Oto one:

• poprawić współpracę z Politechniką Śląską i jeżeli się uda, nawiązać współpracę z innymi uczelnia-
mi czy szkołami (licea),

• kontynuować współpracę z Decathlonem,
• odświeżyć stronę www,
• przygotować długofalowy schemat promocji

Koła,
• znaleźć nowe kanały dystrybucji informacji o

Kole,
• dokończyć sprawy księgowe,
• zapewnić pokój na świecie, elektryfikację i

gazyfikację wsi i osiedli.
Komisja Rewizyjna

n Patrycja Michałowicz
n Dagmara Góralska
n Stanisław Wierzchowski

W ostatnich dniach ustalony został też
skład Komisji Szkoleniowej na najbliższą ka-
dencję:

• Jasiek Pizoń – przewodniczący
• Agata Przyłucka (Kubiczek) – szefowa

starszego kursu
• Iza Dyrlaga – szefowa młodszego kursu
• Maks Kuśka – szef najmłodszego (przy-

szłego) kursu
• Paweł Pękacz („Kleryk”) – członek

Rada SKPG „Harnasie” 2020/2021

Komisja Rewizyjna
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wej wizyty w Petrze.
Oprócz Petry, z Jordan
Pass skorzystałyśmy
też wielokrotnie w in-
nych miejscach i po-
zwoliło nam to dość
sporo zaoszczędzić, a
trzeba wziąć pod uwa-
gę, że jordańskie ceny
nie są zbyt przystępne.

Pierwszy dzień w
Petrze pozwolił nam
zobaczyć część zabyt-
ków, a przede wszyst-
kim poczuć ogrom
niezwykłości tego
miejsca. Do głównej części Petry prowadzi głęboki na prawie 100 metrów, wąski kanion zwany As-
sik, który sam w sobie jest jedną z najbardziej imponujących atrakcji. W jego rozszerzeniach i na
otwartym terenie u jego końca, widać wokół rzeźbione fasady pustych obecnie budynków, wykutych
w skale w czasach Nabatejczyków, żyjących w tych rejonach na początku naszej ery.

Drugi dzień naszego obcowania z jednym z siedmiu cudów świata rozpoczął się wcześnie, gdyż
już o 6:30 przemierzałyśmy wąwóz As-sik, by dotrzeć do najdalszego zakątka Petry, tak zwanego
Monastyru. Nie wiedziałyśmy wtedy jeszcze, że podziwia się w tym miejscu raczej zachód niż
wschód słońca, a rzeźbiona fasada cały poranek pozostaje w cieniu. Dotarłyśmy tam jednak wcześnie
rano, a mając świadomość, że czasu mamy więcej niż planów, zdecydowałyśmy się na spacer przez
góry i pustynię do Małej Petry i z powrotem. Zupełnie niespodziewanie zaowocowało to wycieczką
na 50 tysięcy kroków (co nasze zegarki przeliczyły na około 37 km). Wycieczka godna polecenia,
choć sama Mała Petra prezentuje się dość skromnie. Na koniec dnia, Petra pożegnała nas przepięk-
nym zachodem słońca, podczas którego wspomniany Monastyr prezentował się znacznie ładniej.

Fart chciał, że w fantastycznym skądinąd hostelu Nomad, w którym spałyśmy w Wadi Musa,
poznałyśmy dwie koleżanki, które zdecydowały się dołączyć do naszej wycieczki na pustynię Wadi
Rum następnego dnia. Zwiedzanie pustyni, podobnie jak Petry, jest głównym punktem turystycznym
Jordanii. Dodatkowym atutem naszego powiększonego składu było to, że jedna z poznanych koleża-
nek mogła nas na miejsce zawieźć autem.

Podstawowym wyzwaniem, z jakim trzeba się mierzyć przy planowaniu zwiedzania Wadi Rum,
jest dogadanie się z beduinami, którzy organizują wycieczki po pustyni. Po licznych internetowych
konwersacjach w języku mniej lub bardziej zbliżonym do angielskiego, udało nam się z wyprzedze-
niem zarezerwować jeepa na jednodniową przejażdżkę do wszystkich głównych punktów wraz z
noclegiem w tak zwanych beduińskich namiotach (będących w rzeczywistości stylizowanymi do-
mkami z dykty).

Wycieczkę rozpo-
częłyśmy o poranku
po dotarciu do wioski
Wadi Musa. Z począt-
ku pogoda była nieza-
chęcająca, jednak z
czasem rozwinęła się
w piękny słoneczny
dzień. Nasz kierowca
woził nas otwartym je-
epem przez ogromne
puste przestrzenie od
jednego wąwozu czy
kamienia do drugiego
i była to jedna z pięk-
niejszych rzeczy, jakie
widziałam. Piaski
zmieniały kolor od
czerwonego do ideal-
nie żółtego, a okolicz-
ne skały pozwalały za-
wiesić wzrok na odda-
lonym horyzoncie.
Dzień urozmaicały
nam też takie rozrywki
jak zjeżdżanie na ze-
psutej desce snowbo-
ardowej po wydmach
lub zabawa w kierow-
cę jeepa (nasz przewo-
dnik zgodził się na
chwilę z nami zamie-

nić). Pod koniec dnia zobaczyłyśmy przepiękny
zachód słońca na tle okolicznych skał, a noc spę-
dziłyśmy w malutkim obozie, gdzie poczęstowa-
no nas kolacją podobną do beduińskiej wersji
pieczonek. Nawet noc była dla nas łaskawa, a
chmury rozwiały się dokładnie na tyle, by było
widać drogę mleczną.

Po nocy w namiotach, poranek obudził nas
deszczem. W pierwotnych planach tego właśnie
dnia miałyśmy odbyć naszą pustynną przygodę
– bardzo doceniłyśmy więc fakt, że przypadkiem
znalazłyśmy się tam ten jeden dzień wcześniej!
Zresztą opady prędko nie ustały. Gdy dotarłyśmy
tego samego dnia do miejscowości o nazwie
Akaba, dowiedziałyśmy się, że ulewne deszcze
zalały kilka głównych dróg, a niektóre musiały
zostać wręcz zamknięte.

Akaba jest nadmorskim miasteczkiem o cha-
rakterze kurortu, lecz bez większych atrakcji.
Udało nam się za to miło spędzić wieczór z po-
znanym w hostelu Australijczykiem. Było to
chyba najbardziej szalone wyjście, jakie zdarzyło
nam się na tym wyjeździe – wypiliśmy w knajp-
ce herbatę i wypaliliśmy wspólnie sziszę, po
czym grzecznie wróciliśmy do hostelu o 22. To
dopiero wakacje!

Jako że główne punkty programu miałyśmy
za sobą, a dalszej podróży nie miałyśmy ściśle
zaplanowanej, kontynuowałyśmy naszą wy-
cieczkę w bardziej globtroterskim stylu. Lokal-
nym busem pojechałyśmy w stronę Al-Karak, po
drodze wysiadając w okolicy miasteczka Al-Safi,
przy którym znajdowała się atrakcja zwana Ja-
skinią Lota. Atrakcja raczej z tych, dla których
nie warto wysiadać z autobusu (niezbyt imponu-
jąca dziura w skale), chociaż oferowała przynaj-
mniej rozległy widok na Morze Martwe.

Z pewnym poślizgiem udało nam się w koń-
cu dotrzeć do samego Al-Karak. Główną i je-
dyną atrakcją tego miejsca jest górujący nad
miastem zamek krzyżacki, którego ruiny zacho-

Petra

Petra

Wadi Rum

Wadi Rum
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wały się w niezłym stanie na rozległym wzgórzu zamko-
wym. Część odkrytej zabudowy znajduje się pod ziemią,
można więc posnuć się w pozostałościach po komna-
tach i korytarzach poukrywanych na trzech kondygna-
cjach ruin zamku, co zrobiłyśmy jeszcze tego dnia w
promieniach zachodzącego słońca.

Dotarcie do miejsca noclegowego wymagało od nas
przejścia z plecakami dobrych paru kilometrów po stro-
miznach. Dość wymęczone znalazłyśmy jednak z pew-
nym trudem „hotel”, w którym miałyśmy zarezerwowa-
ny nocleg. Okazał się on dość zatęchłym pokojem w su-
terenie kamienicy obok knajpy z kebabem. Wieczór spę-
dziłyśmy, grzejąc się przy gazowym piecyku i oglądając
w telewizji jordańskie telenowele. Zrobiłyśmy też uży-
tek z przywiezionego jeszcze z Polski lekarstwa na żołą-
dek i wbrew naszym obawom był to wyjątkowo udany
koniec tego długiego dnia.

Naszym kolejnym miejscem docelowym była Mada-
ba. Jak się okazało, Jordania jest jednym z tych krajów
(jak dla przykładu Armenia), gdzie „wszystkie drogi
prowadzą do stolicy”. Dojechałyśmy więc do niej lokal-
nymi busami z przesiadką w Ammanie, co geograficznie
jest dość nienaturalne. Przy okazji wspomnianej prze-
siadki udało nam się wygrać próbę charakteru z taksów-
karzami. Gdy wysiadłyśmy w Ammanie, swoim zwy-
czajem obskoczyli nas i próbowali przekonać, że połą-
czenia do Madaby nie istnieją. Jednak gdy zignorowały-
śmy ich i wyruszyłyśmy na poszukiwania przystanku w zupełnie złą stronę, jeden z nich zaczął biec
za nami, by nas zawrócić, po czym ze złością zatrzymał dla nas rzeczony autobus na środku ulicy,
żeby nas wsadzić do właściwego. Marta i Ola kontra Taksówkarze – wygrana 1:0.

Madaba słynie przede wszystkim ze swoich mozaik, których jest tutaj faktycznie sporo. Z Jordan
Pass wstęp do większości miejsc, w których można je oglądać, jest darmowy, co zmotywowało nas
do odnalezienia prawie wszystkich zaszytych w różnych częściach miasta punktów archeologicz-
nych. Z Madaby można też wybrać się na krótką wycieczkę na Górę Nebo, która jest właściwie
małym parkiem z upamiętniającym to miejsce ekumenicznym kościołem. Na miejscu stwierdziły-
śmy, że Mojżesz musiał mieć niezwykłe szczęście, żeby zobaczyć stamtąd Jerozolimę – my zobaczy-
łyśmy głównie unoszącą się nad Morzem Martwym mgłę.

Wieczorem Madaba zaskoczyła nas bardzo przyjemniejszym miejscem na posiłek. Była to mała
knajpka/kawiarnia Kawon's Kitchen z „hipsterskim” jak na Jordanię klimatem, pysznym wegetariań-
skim jedzeniem, półkami wypełnionymi książkami i sporym ogrodem. Zdecydowanie polecamy!

Za namową lokalnego przewodnika, przesiadującego w naszym (marnej jakości) hoteliku, zdecy-
dowałyśmy, by następny dzień poświęcić na półdniową wycieczkę po schodzących do Morza Mar-
twego kanionach. Miejsc takich jest ponoć całkiem sporo, natomiast trudno o nich znaleźć jakiekol-
wiek informacje w internecie. Chcąc zrekonstruować nazwy dwóch kanionów, które przeszłyśmy,
próbowałam się dokopać do jakiejkolwiek wskazówki, ale niestety na próżno. Jedyne co mogę powie-
dzieć, to to, że oba znajdowały się w pobliżu bardziej popularnego kanionu Wadi Zarqa, zamkniętego
niestety ze względu na niedawny wypadek. Oraz to, że z czystym sercem polecam taką wycieczkę.
Woda spływająca do Morza Czarnego rzeźbi fantastyczne formy, przecinając nadmorskie klify, ukry-
te przed oczami więk-
szości turystów,
którzy przejeżdżają
tylko drogami poniżej i
powyżej. Wyrwy w
klifach są zupełnie nie-
pozorne i ciężko wy-
brać te, które warte są
przejścia, więc doga-
danie się z przewodni-
kiem jest pewnie jedną
z nielicznych opcji, by
je obejrzeć.

Po wycieczce do
wspomnianych dwóch
kanionów, przedosta-
łyśmy się busem do
Ammanu, tym razem
wybierając na ostatnie trzy noce hostel bliżej centrum, prowadzony przez niezbyt społecznie nasta-
wionego, choć miłego starszego pana. Ostatnie dwa dni w Jordanii chciałyśmy bowiem spędzić,
zwiedzając samo miasto i okoliczne miejscowości.

Najpierw wybrałyśmy się do Jerash (lub Gerazy), gdzie znajdują się świetnie zachowane ruiny
rzymskiego miasta. Na ogromnym terenie można zobaczyć dziesiątki ruin budynków, kilka świątyń,
łuk triumfalny, hippodrom, a przede wszystkim piękny widok na kolumnady wzdłuż dróg wychodzą-

cych z centralnie ulokowanego Owalnego Fo-
rum. Polecamy jednak zwiedzenie Jerash już po
obejrzeniu starożytnych pozostałości w samym
Ammanie. My zrobiłyśmy to w odwrotnej kolej-
ności, więc kilka kolumn na wzgórzu, którymi
szczyci się stolica, nie zrobiło na nas wrażenia.
Jednak dla widoku na miasto warto wspiąć się
na wzgórek z parkiem archeologicznym i zejść z
niego w stronę dobrze zachowanego amfiteatru.

Ostatniego dnia, już właściwie zgodnie ze
swego rodzaju tradycją albo po prostu pod wpły-
wem potrzeby doświadczenia innego rodzaju
egzotyki, odwiedziłyśmy Muzeum Sztuki
Współczesnej w Ammanie. Najlepiej zapamięta-
łam z niego wystawę składającą się z kilkudzie-
sięciu mis czy też talerzy, ozdobionych mniej lub
bardziej abstrakcyjne sposoby przez różnych ar-
tystów. Trafiłyśmy też przypadkiem na grupę
pań przygotowujących ikebany na jakąś uroczy-
stość, choć w mało japońskim, a bardziej lokal-
nym – i trochę przaśnym – stylu.

I tak nasz wyjazd dobiegł do końca, a stary
dobry Ryanair zabrał nas do domu, gdzie chwilę
później zamknięto nas w domach, a marzenia o
kolejnym wyjeździe musiały zostać tymczasowo
zawieszone.

Na koniec chciałabym wspomnieć, że Jorda-
nia była pierwszym odwiedzonym przez nas kra-
jem, w którym dominującą religią jest islam,
znowu postawiłyśmy więc stopę na granicy na-
szej strefy komfortu, by trochę ją rozszerzyć.
Główne punkty turystycznie są warte zobacze-
nia za wszelką cenę – dobrym pomysłem może
być połączenie wyjazdu do oferującego więcej
atrakcji Izraela, z przejazdem wzdłuż Morza
Martwego po stronie Jordańskiej. Zdecydowa-
nie Petra i Wadi Rum to miejsca, których nie
znajdzie się nigdzie indziej, i choćby dla nich
polecam kilkudniową wizytę w Jordanii, bo wra-
żenia z nich są czymś, co na długo zostaje w ser-
cu i w pamięci.

Ola Ginter

Jerash

TO BY£O

TO BÊDZIE
c 06.10 godz. 18:00 zebranie knajpowe w Gli-
wicach, w Gospodzie Casa Austria przy ul. Bar-
lickiego 8. Będziemy mieli okazję spróbować
specjałów kuchni austriackiej oraz piw wszela-
kich.
c 30.10 godz. 18:00 zebranie knajpowe w Ka-
towicach, w znanej i lubianej Hospodzie przy ul.
Gliwickiej 6. Będzie znakomita okazja do degu-
stowania czeskich specjałów i wybornego piwa
od naszych południowych sąsiadów.
c 10-11.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem pod
hasłem „Dziki Zachód”, z zakończeniem w
schronisku „Andrzejówka”. Ilość miejsc została
ograniczona do 15 i wszystkie zostały już sprze-
dane.
c 10.10 ZKSR czyli Zakończenie Kołowego
Sezonu Rowerowego odbędzie się w Palowi-
cach u Helci Suchodolskiej. Bliższe informacje
na forum.

4 20.09 spływ kajakowy na Warcie z Mirowa
k. Częstochowy do Kłobukowic zorganizowany
przez Paskudę.
4 25.09 Walne Zebranie.

Kaniony w okolicach Madaby.



HARNASIE NA WAKACJACH
Rafał Grochla („Murzyn”) zdobył drugą co do wysokości  (poza Kaukazem) górę Europy  –

Dufourspitze 4634 m n.p.m.
hYhYh

Mnie po GreenVelo,  trasie wzdłuż Odry  zamarzył się Szlak Wokół Tatr. Wystartowaliśmy z
Czarnego Dunajca w kierunku granicy ze Słowacją, a zakończyliśmy w Dursztynie. Opona z roweru
Victora nie wytrzymała ostrych hamowań na odcinkach o nachyleniu niejednokrotnie do 12% i pięk-
nie się przetarła już na zjeździe do wsi.  Do Czarnego Dunajca dowiózł nas uczynny góral.

Z noclegami nie mieliśmy najmniejszych kłopotów. Tak jak zawsze na naszych wyjazdach znaj-
dowaliśmy je już po dojechaniu  na miejsce i zawsze w pięknych miejscach nad rzekami, wśród
zieleni. Świetny szlak, ale dosyć wymagający dla „niedzielnych” rowerzystów. Wszelkie trudy i nie-
wygody wynagradzały nam piękne widoki, a odcinek 14 km ostrego zjazdu do Osturni i później do
Kacwina, to była taka przepyszna wisienka na torcie.

O odwiedzeniu Ostrurni myślałam już będąc na kursie i teraz mi się to udało – spełnione takie
małe marzenie. Wspaniałe miejsce  ukryte wśród gór – czas się tu zatrzymał i nie zamierza przyspie-
szyć.

Szlak wiedzie fragmentami wzdłuż  Orawy, Wagu i Popradu i są to najłatwiejsze odcinki dobrze
przygotowanymi trasami rowerowymi. Pozostała część szlaku na Słowacji jest jeszcze słabo wytyczo-
na i oznakowana. Bardzo pomocna była nam aplikacja mapy.cz. Po stronie polskiej jedzie się dużo
prościej. Oznaczenia są dobrze przygotowane i nie ma potrzeby częstego zaglądania do mapy.

Dojeżdżając do Kacwina, „zaliczyłam” moją drugą setkę – pierwsza była w ubiegłym roku na
trasie z Gliwic do Krakowa. To był doskonały pomysł na krótki urlop. Warto było.

Gosia Uman
hYhYh

My też jechaliśmy Dookoła Tatr w ostatnim tygodniu sierpnia, wersja MTB.
Startowaliśmy z Jurgowa i dalej przez Spiską Magurę, Lewockie, Słowacki Raj, Niskie Tatry, dol.

Kwaczańską, Skoruszynę i Magurę Witowską, Gubałówkę (masakra...).
Dużo jest do opowiadania, może zmobilizuję się i napiszę relacje do Mammuthusa, dostępne

będą też zdjęcia na naszej stronie www.naszegory.eu.
Wcześniej, w czerwcu, przejechaliśmy, także w naszej ulubionej ostatnio wersji „tobołkarskiej”,

niebieski szlak przez Sudety. Start w Szklarskiej, po dojechaniu do umownego końca niebieskiego
przy Pasterce (bo dalej przekracza on granicę) wróciliśmy do miejsca startu przez Nową Rudę, góry
Suche i grzbiet Lasocki, a na końcu trawers pod Karkonoszami.

Na obu trasach było zasadniczo pusto (oprócz tej strasznej Gubałówki), jedynie w niektórych,
bardziej znanych turystycznie miejscach (np. Wlk. Sowie, schronisku pod Śnieżnikiem) było trochę
osób. Z noclegami, bo częściowo spaliśmy jednak pod dachem, także nie mieliśmy problemów, ale to
był czerwiec.

Żaba
hYhYh

Brygada młodzieżowa, po zaciągnięciu honorowej warty przy parówkach także pojechała na ro-
wery. Tym razem nie było konkretnego celu. Liczyła się droga i dwa tygodnie urlopu (jest to ogromny
ból, że tylko dwa tygodnie, a nie trzy miesiące jak przez ostatnie lata...). Jechaliśmy w piątkę: Agata,
Sebastian, ja i dwójka znajomych. Ruszyliśmy ze stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i dalej przez
Podzamcze – Pilicę – Sędziszów – Jędrzejów (pani w muzeum zegarów z zegarami miała tyle wspól-
nego, że miała jeden na ręce) – Busko-Zdrój – Pacanów (koziołka niestety nie było, jeno figurka
drewniana) – Połaniec – Tarnobrzeg (zamiast kopalni siarki bardzo ładna i głęboka wylęgarnia koma-
rów) – Sandomierz – Zawichost (po wylaniu wody z bidonu, w Wiśle przybyło 2) – Annopol –
Kazimierz Dolny – Puławy – Dęblin – Maciejowice (nigdzie nie było warsztatów przekuwających
kosy) – Warszawę. W stolicy dzień odpoczynku i dalej na północ przez Jabłonnę – Nasielsk – Ciecha-
nów – Grudusk – Nidzicę – Olsztyn – Wielkie Nic do Fromborka. Tutaj wraz z Mikołajem Koperni-
kiem i Tytusem, Romkiem i A'tomkiem zwiedziliśmy miasteczko i wybrańcy pojechali w deszczu do
Braniewa. Po dwóch dniach laby ostatnie kilometry pokonaliśmy po Wysoczyźnie Elbląskiej do El-
bląga i dalej o nasz komfort zadbały Przewozy Regionalne do spółki z PKP Intercity. Kolej jak zwykle
stanęła na wysokości zadania – gdyby nie pasażerowie, to pociągi dawałyby radę.

Jacek Przyłucki
hYhYh

My w tym roku ograniczyliśmy się do rowerowej wędrówki po Polsce.
W dwa tygodnie dokończyliśmy brakujący nam do kompletu odcinek szlaku GreenVelo ze Skar-

żyska Kamiennej przez Kielce, Sandomierz, Zwierzyniec, Przemyśl do Rzeszowa. Ekipa podobna jak
rok temu z drobnymi modyfikacjami – w pierwszym tygodniu towarzyszyła nam Ola, w drugim
Kowaliki. Co do noclegów, to założyliśmy, że śpimy pod dachem (agro i pokoje lub apartamenty) i
wspólnymi siłami zaklepaliśmy przed wyjazdem wszystkie planowane na trasie noclegi. Było to słu-
szne posunięcie, bo z szukaniem na bieżąco byłoby w te wakacje ciężko. Od wypadku, gdyby coś nie
wypaliło (jakiś covid czy coś) mieliśmy na wyposażeniu namioty i maty, których jednak nie użyliśmy.
Na drugą części urlopu wybraliśmy się z rowerami na tydzień do Łomnicy k. Głuszycy (Góry Sowie
i Wałbrzyskie). Zrobiliśmy kilka wycieczek rowerowych po okolicy, zaliczając m.in. Wielką Sowę,
Włodarza, Andrzejówkę, a także takie górki jak Góra Wszystkich Świętych i Góra św. Anny k. Nowej
Rudy. Pogoda była znakomita, tylko w czwartek do południa popadało, więc przypomnieliśmy sobie
po latach Adrszpaskie Skały (pieszo oczywiście). Tereny są bardzo fajne do uprawiania górskiej tury-
styki rowerowej o różnych stopniach trudności.

Jacek Ginter

hYhYh
Urlop mój i Stacha też w tym roku był

podzielony na dwie części. Najpierw tydzień
spędziliśmy w Górach Stołowych, nocując na
campingu w Radkowie (polecam i rekomendu-
ję!:), byliśmy na Szczelińcu, w Błędnych Ska-
łach, trochę pojeździliśmy rowerem i zwiedzali-
śmy okoliczne miejscowości zdrojowe, na ko-
niec pojechaliśmy do Wrocławia gdzie zahaczy-
liśmy o Hydropolis (Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej poświęcone wodzie), które też mogę po-
lecić i ZOO, które jest absolutnie rewelacyjne.
Druga część urlopu, to 5 dni w Tatrach. Poje-
chaliśmy sprawdzić na początku września, czy
dalej są tam tłumy i tak, dalej są. Być może dlate-
go, że byliśmy w najbardziej turystycznie oble-
ganych miejscach. Pierwszego dnia byliśmy na
Rysach, następnego na Orlej Perci, a potem już
trochę spokojniej w Dolinie Strążyskiej i na Sar-
niej Skale. Ostatniego dnia wspięliśmy się na
Gubałówkę, żeby rozkoszować się życiem praw-
dziwego urlopowicza i wsunąć gofra w tłumie
ludzi:) A już bez Stacha udało mi się zaliczyć
weekendowy wyjazd do Kołobrzegu i odkryłam,
że góry górami, ale fajnie jest też poleżeć plac-
kiem na plaży:)

Szabla
hYhYh

Z przyczyn wirusowych odpadło mi w tym
roku kilka tradycyjnie realizowanych wyjazdów
w góry przeróżne, nierzadko ciekawe. W efekcie
moje wakacje zostały skrócone do zaledwie kil-
ku wypadów.
1. Styczeń: Indie – Radżastan z przyległościami.
2. Marzec: Madera – szereg wędrówek lewada-
mi.
3. Lipiec/sierpień: Hiszpania – szereg spacerów i
krótkich wędrówek w Pirenejach, Górach Ba-
skijskich, Picos de Europa oraz Górach Kanta-
bryjskich.
4. Sierpień: Alpy austriackie – kilka nietrudnych
ferrat oraz wędrówek.
5. Wrzesień: Alpy austriackie i włoskie z Dolo-
mitami – kilka wędrówek oraz kilkanaście ferrat,
niektórych bardzo wymagających.

Jeśli nie zamkną granic, to jeszcze w kolejce
tradycyjny wypad na Bałkany w październiku.

Wojtek Spała
hYhYh

Iza Smok z Lechem przejechali na rowerach
z Wiednia przez Tulln – Pulkau – Znojmo –
Vranov nad Dyji – Slavonice – Trzeboń do Cze-
skich Budziejowic.

hYhYh
Ja tego lata byłem tylko z naszą najmłodszą

córką Anią i moim starszym kolegą Alojzem
(który nadal prostuje mnie kondycyjnie i pod
względem turystycznego zapału) na krótkim
wypadzie w Niskich Taurach.

Było bardzo fajnie i treściwie, jeśli chodzi o
górską działalność:
https://photos.app.goo.gl/WcKqhQKzNsapo-
skW9

W ostatnią niedzielę zaliczyłem wreszcie
spływ kajakowy rzeką Rudą z Rybnika (Stodół)
do Rud. Też super, prawie jak na Czarnej Hań-
czy ;)  Jeśli ktoś jeszcze nie płynął, to polecam,
bo naprawdę warto.

Witek Wolny

http://www.naszegory.eu
https://photos.app.goo.gl/WcKqhQKzNsapo
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