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Z£OTA JESIEÑ Z HARNASIEM
10–11.10.2020 Andrzejówka
Wraz z Gracją udało się nam zorganizować
pierwszy od momentu wybuchu pandemii rajd.
Podobnie, jak w zeszłym roku, Złota Jesień z
Harnasiem zawitała na Dziki Zachód, czyli w
Sudety. Tym razem naszym celem były Góry
Kamienne i Wałbrzyskie. Z uwagi na COVID
ograniczyliśmy liczbę uczestników do piętnastu,
jak również nie oferowaliśmy na mecie posiłku
oraz gier i zabaw. Mimo to miejsca zniknęły w
okamgnieniu.
Wszyscy uczestnicy spotkali się w sobotę
rano w pociągu z Wrocławia do Szklarskiej Poręby. Wysiedliśmy w Boguszowie-Gorcach i ruszyliśmy na podbój Masywu Dzikowca i Lesistej
Wielkiej. Nie padało, ale deszcz wisiał w powietrzu! Dość sprawnie wyszliśmy na Dzikowiec
Wielki, którego szczyt niestety, mimo niezbyt
imponującej wysokości, był w chmurach. Tym
samym odpadła nam atrakcyjna panoramka z
wieży widokowej. Wynagrodziliśmy to uczestnikom szczeliną wiatrową na Lesistej Wielkiej.
W czasie zejścia do Sokołowska chmury postanowiły uwolnić swoje zasoby i padało aż do wieczora. Niemniej w dobrych humorach dotarliśmy o zmroku do Andrzejówki, gdzie zajęliśmy
cały gustowny stryszek. Mimo braku oficjalnego
programu na mecie udało nam się w czasie wieczornego posiedzenia zintegrować grupę.
W niedzielę w nieco okrojonym składzie
przeszliśmy przez Rogowiec i Rybnicę do Jedliny, gdzie wypróbowaliśmy specjały oferowane
przez miejscowy browar. W świetnym nastroju
o 16 dotarliśmy do miejscowej
stacji kolejowej, skąd pociągiem udaliśmy się w kierunku
stolicy Śląska.
Myślę, że rajd należy
uznać za udany i mam nadzieję, że uda się zorganizować
kolejne imprezy przewidziane
w kalendarzu – uczestnicy rajdu już pytali, kiedy, co, jak i
gdzie.
tekst i foto: Maks Kuśka
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Plany...
Przez ostatnie dwa lata skupialiśmy się przede wszystkim na eksploracji naszego pięknego kraju,
dlatego w tym roku postanowiliśmy poszaleć. Zaplanowaliśmy miesięczny wyjazd w południowe
Niemcy (Bawaria: trasa rowerowa Fünf-Flüsse-Radweg i Park Narodowy Berchtesgaden) oraz północne Włochy (Dolomity pieszo i rowerowo). Ktoś może się uśmiechnąć – a co to za planowanie?
Przecież do Niemiec to się bierze i jedzie. Może trasy trzeba sprawdzić i parę noclegów. Co więcej?
Cóż, kiedy na świecie pojawił się najpierw Bartek, a potem Tomek, szybko okazało się, że zmiennych, których przybyło, a które trzeba uwzględnić lub które zyskują na znaczeniu w planach, jest
zatrzęsienie. Co więcej, nieustannie i dynamicznie się one zmieniają. W ten sposób, żeby: jechać na
miesiąc na przełomie maja i czerwca z dziećmi lat 1 i 3 względnie budżetowo (nie takie oczywiste w
rejonach, o których wyżej mowa), z namiotem i całym sprzętem campingowym (ale chcieć też spać
gdzieś pod dachem, bo w Dolomitach w maju może być młodym za chłodno tylko pod namiotem), z
rowerami z przyczepką i fotelikiem oraz nosidełkami i wszystkim, co potrzebne do chodzenia po
górach (przy czym pamiętać należy, że 1. starszy już chodzi po
górach, ale nie za szybko i czasem
trzeba go nieść, a 2. młodszy jeszcze w ogóle nie umie stawiać
kroków, więc zawsze trzeba go
nieść, tylko że za to on nie zawsze
chce być niesiony, więc jak już się
idzie w góry, to należy iść w miarę
szybko, czemu przeczy punkt 1...);
żeby chcieć się na tym wyjeździe
przemieszczać, ale sensownie, bo
zwijanie campingu codziennie
przy czterech rękach, z czego najczęściej wszystkich zajętych obHumory dopisywały.
sługą małych, bardzo żywych
człowieczków, byłoby mordęgą; żeby wreszcie miejsca, w których się zatrzymamy, były w miarę
dostosowane do potrzeb nie tylko naszych, ale też dzieci (np. wtedy, kiedy pada i pada, i pada)... No
więc żeby jechać na ten miesiąc do Niemiec i do Włoch, to naprawdę musieliśmy się nagimnastykować przed mapami, a także zasięgnąć języka u tych, którzy w interesujących nas rejonach byli. Wszystko po to, żeby zawczasu przewidzieć, co mogłoby zrujnować, na przykład finansowo, nasz wyjazd.
Tylko jednego nie przewidzieliśmy.
Kiedy my mozolnie składaliśmy elementy tej wyjazdowej układanki, kiedy mieliśmy zaplanowane każde co, każde gdzie i każde jak i gdy już-już zostało nam umieszczenie w niej z tryumfem
ostatniego puzzla, a potem otworzenie szampana, aby świętować to, że wreszcie po kilku miesiącach
udało nam się w pełni zaplanować wymarzone wakacje (zostało jeszcze tylko się spakować, ale to
przecież na spokojnie zrobilibyśmy w tydzień, bo na bieżąco aktualizujemy listy z rzeczami koniecznymi do zabrania na każdego typu wyjazd – szkoła Metzgera), kiedy duma nas rozpierała, pojawił się
on. COVID. I musieliśmy zmienić plany.

...i po planach
Zdecydowaliśmy się wyjechać pod koniec maja, niemal zaraz po tym, jak zniesiono ograniczenia
dotyczące usług noclegowych. Pomysł, dokąd jechać, zrodził się szybko, głównie za sprawą mojej
bliskiej, a dawno niewidzianej rodziny, która w czerwcu miała zaplanowany pobyt na Mazurach.
Postanowiliśmy dołączyć do nich na 5 dni, a wolne przed i po spędzić nieopodal. W ten sposób
ułożyliśmy plan: kilka dni na Suwalszczyźnie (Wiżajny i Augustów), a cała reszta na Mazurach (Węgorzewo, Ruciane-Nida, ostatni punkt programu mieliśmy ustalić już na miejscu). W sumie trochę
ponad 3 tygodnie.

Wi¿ajny
Na sam początek zaplanowaliśmy najdłuższy, częściowo nocny przejazd – do położonych nieco ponad 4
km od granicy z Litwą Wiżajn. Miejscowość tę na bazę
wybraliśmy po przestudiowaniu informacji o okolicznych trasach rowerowych. Chodziło głównie o to, żeby
skądś dało się zrobić kilka pętelek po terenie przejezdnym dla przyczepki i żeby nigdzie nie trzeba było podjeżdżać samochodem. Z Wiżajn można było zrobić trzy wycieczki wytyczonymi szlakami. Dokładny opis tych tras
znajduje się na stronie internetowej szlaku Green Velo i
jego przyległości, wiedzieliśmy więc mniej więcej, na co
się piszemy.
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Na miejsce dotarliśmy koło
południa, więc na rozgrzewkę wybraliśmy krótką trasę wokół jeziora Wiżajny. Nie ujechaliśmy wiele,
a podjazd, z jakim przyszło nam
się zmierzyć, uzmysłowił nam, że
wyjazd na północ niekoniecznie
musi równać się płaskim jak stół
trasom. Długo pamiętałam, że ktoś
kiedyś mi mówił, że północna Suwalszczyzna potrafi być wymagająca, jeśli chodzi o ukształtowanie
terenu vs. rower. Ale zapomniałam.
Pierwsze zaskoczenie przyćmiła jednak piękna pogoda, a błękit tafli jeziora, cisza i spokój do- Greenvelo w okolicach trójstyku granicy polskiej, litewskiej i
pełniły dzieła – wreszcie, po dłurosyjskiej.
gich tygodniach uwięzienia w
czterech ścianach, mieliśmy dla siebie ogromne połacie wolnej przestrzeni.
Cisza i spokój towarzyszyły nam nie tylko dlatego, że znajdowaliśmy się na rubieżach, ale też ze
względu na epidemiczne wydarzenia ostatnich miesięcy. Przed wyjazdem zakładaliśmy, że tam,
gdzie to możliwe, będziemy sami gotować – wytrwanie w tym postanowieniu ułatwiła nam sytuacja
lokali gastronomicznych w najbliższej okolicy. W Wiżajnach przy remizie była wprawdzie duża restauracja, ale zamknięta, składniki na obiad kupowaliśmy więc w pobliskim spożywczaku. W innych
miejscowościach „coś” już było otwarte, jednak mniej niż więcej i – z tego co mówili ludzie – to
raczej COVID zdecydował o tych liczbach, a nie tylko fakt, że wakacje rozpoczęliśmy przed sezonem.
Drugą rzeczą, na którą wpłynął koronawirus, a która ograniczyła przepływ ludzi przy granicy,
było jej zamknięcie. Właściciele wynajmowanego przez nas pokoju opowiadali o pięknych leśnych
trasach rowerowych po litewskiej stronie. Wielka szkoda, że tym razem nie udało nam się ich zobaczyć.
Udał się za to nocleg – w niewygórowanej cenie dostaliśmy duży pokój w pełni wyposażonym
domku, który przez tych kilka dni i tak był tylko do naszej dyspozycji. Domek z dużym placem zabaw
w ogrodzie, więc kiedy dzieci siedziały w piaskownicy, my mieliśmy nawet trochę czasu na czytanie.
Oprócz pętli wokół jeziora zrobiliśmy jeszcze dwie inne wycieczki. Pierwsza trasa wiodła szlakiem o nazwie „W Góry Sudawskie” i obejmowała tereny położone na wschód od Wiżajn. Dookoła
nas znów roztaczały się sielskie, malownicze widoki – i właściwie nasycenie nimi oczu było naszym
głównym celem tamtego dnia. Na najdłuższą wycieczkę tego etapu wyjazdu wybraliśmy się nad najgłębsze jezioro Polski – Hańczę. Jechaliśmy przez Smolniki, wieś, w której znajduje się punkt widokowy „U Pana Tadeusza” – widać z niego część Suwalskiego Parku Krajobrazowego. I znów było
pięknie, co doceniliśmy nie tylko my, przeciętni zjadacze chleba, ale też Andrzej Wajda kręcący tu
sceny do „Pana Tadeusza” oraz Tadeusz Konwicki reżyserujący na tych terenach „Dolinę Issy”. W
drodze powrotnej postanowiliśmy jeszcze zjechać nieco z trasy po to, żeby zobaczyć trójstyk granic:
polskiej, litewskiej i rosyjskiej. Niestety zostaliśmy odesłani z kwitkiem. „Z powodu ostatnich wydarzeń na granicy” (nie wiemy dokładnie jakich, chyba nie tylko o wirus chodziło) trójstyk został wyłączony ze zwiedzania. Bardzo miły żołnierz zawrócił nas na ostatniej prostej – i w ten oto sposób
kolejne miejsce znalazło się na liście „na kiedyś”.

Augustów
Po Wiżajnach przyszedł czas na Augustów. Znów udało nam się znaleźć świetny nocleg w świetnej cenie (dwupoziomowe mieszkanie na wyłączność w cenie jednego zwykłego pokoju), a do tego
pogoda dopisywała, więc dobra passa trwała.
Tam na rowerach zrobiliśmy dwie wycieczki rowerowe – jedną dookoła jeziora Sajno, a drugą do
śluzy Swoboda. Oprócz dość oczywistej rzeczy, na której nam zależało, a mianowicie tego, żeby
dotrzeć nad Kanał Augustowski,
chcieliśmy jeszcze bardzo... zobaczyć bobry. Podobno w okolicach
Swobody jest ich wiele i wcale nie
tak trudno się na nie natknąć. Niestety, nie mieliśmy szczęścia, i
żadnego zębatego gryzonia nie dostrzegliśmy ani w wodzie, ani poza
nią. Doświadczyliśmy za to czegoś
innego. Nigdy dotąd nie widziałam tylu konwalii naraz. Trafiliśmy akurat na czas kwitnienia tych
kwiatów, a ich zapach przyprawiał
o zawrót głowy. Bujnie pokrywały
całe połacie lasu i ciągnęły się
wzdłuż ścieżki przez dobrych kilka
kilometrów. Parę razy zatrzymywałam się tylko po to, żeby popaNad jeziorem Hańcza.

trzeć na to widowisko i „powciągać” woń białych kwiatów.
Na deser zostawiliśmy rejs statkiem wycieczkowym. Do ostatniej chwili nie mieliśmy
pewności, czy wypłyniemy, bo mimo bogatej
oferty, nasz podstawowy warunek: „żeby ten
rejs był możliwie najkrótszy” spełniał tylko jeden przewoźnik. Udało się, dzięki czemu przez
godzinę mogliśmy przyjąć perspektywę
odmienną od codziennej i oglądać jezioro Necko
od strony wody.
Z dodatkowych informacji: w Augustowie,
przy deptaku nad Kanałem, jest fajny plac zabaw. Ostatnio stajemy się biegli w tym temacie i
doszłam do wniosku, że istnieje już mnóstwo informatorów dotyczących tego, co zwiedzać z
dziećmi w danym regionie czy mieście, ale przewodnika typu „Suwalszczyzna szlakiem najatrakcyjniejszych placów zabaw” jeszcze nie widziałam. Nie słyszałam też o żadnej aplikacji
mobilnej, którą można by nazwać „Gdzie plac?”
albo „Tu plac”, a która nie tylko lokalizowałaby
wszystkie okoliczne place zabaw, ale też np. dostarczałaby ich dokładne opisy, podkreślając tak
istotne elementy wyposażenia jak choćby piaskownica, i umieszczała na liście rankingowej.
A do tego zawierała filtry: „Idealny dla dzieci w
wieku: 0–1, 1–2, 2–3...” itd. Oraz informacje
dodatkowe: „Ta jedyna huśtawka dla najmłodszych, która tu była, została zerwana przez chuliganów pół roku temu, i nadal nikt tego nie naprawił”. To nisza, może trzeba zadziałać, aby ją
wypełnić?

Wêgorzewo
Rejsem pożegnaliśmy się z Augustowem i
przenieśliśmy się nad jezioro Święcajty, do Węgorzewa. Tam kilka dni spędziliśmy z moją rodziną, wynajmując mikroskopijnych rozmiarów
domek na terenie całkiem ładnego i zadbanego
ośrodka wypoczynkowego. Choć była to część
wyjazdu zdecydowanie najbardziej towarzyska,
więc podtrzymywaniu naszego życia społecznorodzinnego oddawaliśmy się w szczególności, to
„w międzyczasie” wybraliśmy się na dwie rowerowe wycieczki.
Pierwsza była bardzo edukacyjna w zakresie
meteorologii. A dokładniej przewidywania pogody. A jeszcze dokładniej – korzystania z serwisów pogodowych. Należymy do grona miłośników meteo.pl, najczęściej więc jest to jedyna
prognoza, z której korzystamy. Rzadko kiedy się
nie sprawdza, więc po co zestawiać ją z jakąkolwiek inną? Tak też pomyśleliśmy, wyruszając w
drogę wokół jeziora Mamry. Szlak nazywa się
Mała Pętla Mamr i też jest dość dobrze opisany
w różnych źródłach, nie jechaliśmy więc w
ciemno. Zachmurzone niebo to było wszystko,
czego mieliśmy się tego dnia spodziewać (choć
rodzina ostrzegała, że ich prognozy nie są aż tak
optymistyczne). W istocie, połowa drogi upłynęła nam najpierw w promieniach słońca, a potem
pod chmurami, ale takimi niewinnymi, białymi.
Później jednak niebo zaczęło gęstnieć z minuty
na minutę, a błyskawice nie pozostawiły nam
żadnego złudzenia. Wpadliśmy na siebie z
burzą, mając jeszcze ze dwadzieścia kilometrów
do przejechania. I nie było to miłe spotkanie –
zwłaszcza kiedy dookoła głównie same pola, a w
przyczepce dzieci, które nie zawsze są w nastroju do chowania się po krzakach i czekania aż
nawałnica minie. Tamtego dnia przestaliśmy
cd. str. 3

być wierni meteo.pl. Na północy
kraju zdecydowanie lepiej sprawdza się yr.no.
Zrobiliśmy też krótką, ale bardzo przyjemną Pętlę Węgorzewską. Trasa została wytyczona,
jak łatwo się domyślić, wokół Węgorzewa i przebiega obok wszystkich lokalnych atrakcji. Dla dzieci
główną atrakcją była plaża, dla nas
zaś przejazd tym fragmentem,
który przebiegał po dawnym torowisku.
Mamy to szczęście, że chłopaki lubią jeździć i w przyczepce, i w
fotelikach rowerowych. Żeby wyruszyć w drogę, nie musimy ich
Piknik przy drodze.
więc niczym przekupywać, niczego im obiecywać ani planować trasy pod kątem ich drzemki. Wraz z wiekiem (i to nie chodzi o nasz
wiek!) zmieniają się jedynie dystanse. Z samym Bartkiem, kiedy był całkiem mały, na pierwszych
wyjazdach przejeżdżaliśmy w jeden dzień 40–60 km. Teraz to jest raczej 20–40 km, bo chłopaki
potrzebują coraz więcej ruchu, a poza tym ciekawi ich coraz więcej dookoła. Trudno też ominąć plac
zabaw, jak już stoi na drodze i kusi. Zgodnie możemy stwierdzić, że na chwilę obecną wycieczki
rowerowe są tą formą aktywności, która najbardziej odpowiada nam wszystkim. Z każdej wszyscy
wracamy zadowoleni, a to przecież najważniejsze.

Ruciane-Nida
To był mój pierwszy raz na Mazurach, więc nie mogłam się doczekać noclegu na polu namiotowym w Ośrodku Turystyki Wodnej PTTK. Nucąc pod nosem Na Mazury, Mazury, Mazury ..., wyobrażałam sobie pobyt tuż przy jeziorze Nidzkim jako bliskie spotkanie nie tylko z naturą, ale też z
szantami, z żeglarskim duchem Wielkich Jezior. Dość szybko, a i mocno się rozczarowałam, kiedy
doszło do zderzenia z rzeczywistością. Długi weekend bożociałowy, który zaczął się mimochodem, z
przyjemnej pustki przerodził się w głośną i gwarną pełnię. Innymi słowy: pole namiotowe się zaludniło, a słowo „koronawirus” w zetknięciu z tłumem zdawało się przeszłością, trochę nierzeczywistą,
taką, która chyba nigdy się nie wydarzyła. Tłum jednak nie był problemem, dla każdego miejsce na
polu namiotowym powinno się
przecież znaleźć. Serce mi się jednak krajało, kiedy z kilku stanowisk równocześnie, i niezależnie,
wybrzmiewał tłusty bit disco polo,
a didżeje prześcigali się w tym, kto
ma mocniejsze głośniki. I tak od
południa do nocy. Na szanty zabrakło miejsca.
Na szczęście długi weekend
nie trwał tygodnia – tyle czasu spędziliśmy na campingu – i już po 3
dniach wróciły cisza, spokój i harmonia. Nasz hamak znów miarowo kołysał się na wietrze, a kołysania się nie zakłócały już więcej
żadne wibracje wydawane przez
Pulpa na Mazurach.
zbyt głośną i zbyt nieproszoną muzykę. Na polu namiotowym przetestowaliśmy nowy, większy namiot – zdał egzamin na piątkę, a
pogodę mieliśmy lepszą, niż moglibyśmy zamarzyć. Co drugi dzień jeździliśmy na rowerach, korzystając z lokalnych informatorów i map. Najciekawsza była wycieczka na półwysep popielski do Popielna, nad jezioro Śniardwy. Znajduje się tam Stacja Badawcza z Zakładem Ochrony Bioróżnorodności oraz rezerwat koników polskich. Poza tym korzystaliśmy z uroków Rucianego-Nidy, tworząc

budowle z piasku na plaży, spacerując i pozwalając Bartkowi wyjeździć się na jego rowerku.
Do zagospodarowania zostało nam zaledwie
kilka dni. Pomysł wpadł do głowy spontanicznie: przecież na drugim końcu Polski odbędzie
się ślub, na którym chcieliśmy być. Dlaczego by
więc nie pożegnać się z Mazurami i nie wracać
do Katowic przez Podkarpacie?

Bachórz – Izdebki
Znaleźliśmy kwaterę w Bachórzu, tuż obok
niewielkiego, ale bardzo ciekawego skansenu
kolejowego, zlokalizowanego przy stacji trasy
Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Poza tym przy
okazji zapoznaliśmy się z publikacjami dotyczącymi przebiegu szlaku Green Velo na podkarpackim odcinku – może kiedyś się przydadzą...
Na ślub Ewy i Staszka pojechaliśmy w tym,
co zostało nam w miarę czyste po niemal trzech
tygodniach wakacji. Przez chwilę nawet się zastanawialiśmy, czy wypada pójść na taką uroczystość w T-shircie, spodniach do trekkingu i
rozpadających się, odblaskowo pomarańczowych butach do biegania, ale – po telefonie konsultacyjnym do Pana Młodego – ustaliliśmy, że
to przecież nie o elegancję chodzi. Przynajmniej
nie o naszą. W sobotę stawiliśmy się więc na ślubie naszych przyjaciół Harnasi w Izdebkach.
A potem pojechaliśmy już prosto do domu.
Ania Latusek

TO BY£O
4 10–11.10 Rajd Złota Jesień z Harnasiem
pod hasłem „Dziki Zachód”, z zakończeniem w
schronisku „Andrzejówka”.
4 10.10 ZKSR, czyli Zakończenie Kołowego
Sezonu Rowerowego odbyło się w Palowicach u
Helci Suchodolskiej. Było nas na początku (z
rodzinką Helci) 17 osób, potem kontynuowaliśmy trasę w 12 osób:
Helcia, Kowaliki (2), Gintery (2), Ola Ginter,
Nowy, WW, Krokodyl, Kowalówki (2) i Olek,
który niespodziewanie dotarł na rowerze z
Żywca! Trasa była wprawdzie niezbyt długa ok. 37 km, ale za to bogata w atrakcje.
4 14, 16–17.10 odbył się egzamin państwowy
na przewodnika beskidzkiego klasy III.
Do egzaminu teoretycznego przystąpiło 35
osób w tym 5 Harnasi: Wynik po egzaminie
praktycznym to 4:1 dla Harnasi. Zdali:
•
Ala Nakonieczny (blacha 416)
•
Piotr Ścigała (blacha 417)
•
Darek Paździorek (blacha 413)
•
Paweł „Kleryk” Pękacz (blacha 414)
Gratulujemy!

TO BÊDZIE
KROKODYLE NA MONTE ROSIE
W tym roku planowaliśmy wyjazd na organizowany samodzielnie trekking do Jotunheimen. Ale
Norwegia się zamknęła i tyle było z planów i marzeń.
Jako plan B wdrożyłem wyjazd z wypróbowanym biurem podróży Apter. Byliśmy z nimi wcześniej w Alpach na Tour de Mount Blanc z Kasią Jamróz i Houte Route z Kubą Brzoską jako przewodnikami. Organizacja ze strony biura była bardzo rozsądna, co dobrze rokowało na trudne czasy.
Zeszłoroczna, letnia trasa Houte Route dała nam pierwsze doświadczenia lodowcowe, z wejściem na
Tete Blanche (3707 n.p.m.).
Zdecydowałem się na wycieczkę z wejściem na najłatwiejszy z wierzchołków Monte Rosa –
Punta Gnifetti. W Apterze zwykle jednym autokarem jadą dwie wycieczki – grupa hotelowa i plecacd. str. 4

W chwili składania tego numeru okazało się, że
ten dział powinien się nazywać „TO MIAŁO
BYĆ”, gdyż właśnie weszły w życie przepisy
ustawy antycovidowej, która wstrzymuje na
czas nieokreślony większość naszych działań.
c 30.10 godz. 18:00 miało się odbyć zebranie
knajpowe w Katowicach, w znanej i lubianej
Hospodzie przy ul. Gliwickiej 6.
c 6–8.11 Rajd „Studenci Górom”
c 5–6.12 Rajd „Mikołajkowy”

kowa. Ci pierwsi mają łatwiejszą trasę, na początku wspólną z grupą plecakową. Potem „plecakowcy” są zabierani przez przewodników IVBV na część wysokogórską, a
„hotelowcy” realizują swój program z przewodnikiem UIMLA, często dość ambitny.
Przykładem wspólnej trasy jest przejście ze Szwajcarii do Włoch przez przełęcz Monte
Moro, gdzie jest całkiem uczciwe 1000 wejścia oraz 1800 zejścia na 15 km.
Na naszym wyjeździe nie było pełnej obsady, wolna było około połowa miejsc.
Liczebną przewagę miała (nietypowo) grupa plecakowa licząca 13 osób. Jak widać
bardziej ambitni uczestnicy nie zawiedli, było ich nawet więcej niż w czasach przedcovidowych. Podczas przygotowań do wyjazdu zgłosili się jeszcze na wyjazd Pola i
Paweł Z.
Część wysokogórska obejmowała 3 dni: pierwszy – dojście do Rifugio Gnifetti
(3611 n.p.m.), drugi – wejście na Punta Gnifetti (4554 n.p.m.), trzeci – wejście na
czterotysięczniki w pobliżu schroniska i tegoż dnia zejście w doliny. Liczba zdobytych
czterotysięczników trzeciego dnia zależała od chyżości grupy. My z Ewą ze średnio
szybkim tramwajem (4-6 osobowym zespołem na linie) zrobiliśmy dwa, a Paweł, członek najszybszego tramwaju, aż trzy.
Włoscy przewodnicy byli zaskoczeni kondycją i determinacją polskiej grupy, cała
trzynastka stanęła na szczycie. Niestety muszę wspomnieć o spotykanych po drodze
Polakach. Spotkaliśmy ich w drodze powrotnej, szli do góry z bardzo ciężkimi worami,
bez przewodników, ciągnąc po śniegu luźną linę i zatrzymując się, żeby pogadać. Nasze zespoły linowe zatrzymywały się rzadko, w miejscach z góry ustalonych i na krótko. Lina najlepiej napięta. Mimo środków ostrożności z naszej czwórki Ewa (50 kg), a
potem nieco dalej Paweł (64 kg) wpadli do pasa w szczelinę. Kluczowe jest wyjście
przed świtem, marsz bez ociągania i dłuższych odpoczynków oraz powrót przed południem. Na szczęście obyło się bez wypadku, śmigłowiec nie latał.
Jest co wspominać i jest o czym marzyć na kolejne lato.
Jacek „Krokodyl” Zielański

ZKSR 2020
Pojezierze Palowickie 10.10.2020
W tym roku z powodu pandemii nie udało się zorganizować tradycyjnego już Rozpoczęcia Kołowego Sezonu Rowerowego, udało się natomiast zorganizować jego zakończenie. Pomysł na tegoroczną imprezę zrodził się po tym, gdy dwukrotnie (głównie z powodu złej pogody) nie doszło do
skutku wakacyjne zebranie połączone z planowaną wycieczką rowerową, które miało się odbyć u
Helci Suchodolskiej w okolicach Gardawic i Palowic. Tym razem, czyli 10.10.2020, pogoda okazała
się łaskawsza, mimo że końcówka września i początek października przypominały bardziej późny
listopad niż złotą polską jesień. Rozpoczęliśmy przed godz. 10:00 od herbatki i sernika u Heli. Ponieważ niektórym planowana trasa wydała się zbyt krótka, przybyli do Gardawic wprost z domu na
rowerach – Ola i Jola z Katowic (ok. 36 km), a Olek z Żywca (ponad 70 km).
Na trasę wyruszyliśmy w 17-osobowej grupie, gdyż na część wycieczki dołączyła do nas rodzinka
Helci. Z Gardawic przez Zazdrość dotarliśmy do Palowic, gdzie odbyło się szybkie zaprowiantowanie. Pierwszy dłuższy przystanek zrobiliśmy przy leśnym źródełku, którego woda jest regularnie badana i po którą przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy. Potem minęliśmy staw z Chatką Fiony, zwaną
mniej romantycznie domkiem na wodzie. Leśnymi ścieżkami i drogami wjechaliśmy w tzw. „Pojezierze Palowickie” i dotarliśmy do wieży gichtowej, stanowiącej pozostałość po dawnej hucie żelaza
„Waleska”. Tu zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie strażackie i pożegnaliśmy rodzinę Helci. W dalszą
drogę, na poszukiwanie Chatki Shreka, zwanej inaczej domkiem na bagnach wyruszyliśmy w 12
osób.

Ekipa ZKSR 2020 pod wieżą gichtową.

Chatka jest obiektem prywatnym, ale jej otoczenie jest bardzo malownicze.
Następnie przejechaliśmy wzdłuż największych zbiorników wodnych Pojezierza Palowickiego i osiągnęliśmy Woszczyce. Tu zatrzymaliśmy się na dłużej przy kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, który zwiedziliśmy z
miejscowym proboszczem. Kościół pochodzi z
2 poł. XIX w., jego bryła ma cechy zarówno stylu neoromańskiego, jak i neogotyku. Zbudowany jest z piaskowca i cegły. Jednak znacznie oryginalniejsze od bryły jest jego wnętrze, które kojarzy się z protestanckimi kościołami pokoju.
Proboszcz pokazał nam też podziemia plebanii z
odrestaurowanymi elementami fundamentów
wcześniejszych budowli istniejących na tym terenie.
Z Woszczyc ochoczo popedałowaliśmy do
Królówki z kultową ponoć pizzerią „Przystanek
Królówka”. Knajpka powstała w miejscu dawnej wiejskiej „mordowni” i cieszy się dużym powodzeniem w okolicy. I faktycznie nie możemy
narzekać ani na pizzę, ani na piwo Tucher, które
nie wszędzie jest dostępne, ani na czas oczekiwania, który też był bardzo przyzwoity.
Dodatkową i nieplanowaną atrakcją
Królówki był odbiór przez Helcię trzech kaczek
(bez głów i piór), które towarzyszyły nam do
końca wycieczki.
A potem nastąpił powrót do Gardawic, gdzie
wykonaliśmy jeszcze pętelkę po tamtejszym lesie, by na koniec utaplać się nieco w leśnym
błotku – żeby nie było, że się obijaliśmy.
Trasa liczyła ok. 37 km, a w imprezie wzięli
udział:
Helcia, Danka i Jasiu Kowalik, Jola i Jacek
Ginter, Ola Ginter, Nowy, Witek Wolny „WW”,
Jacek „Krokodyl” Zielański, Ewa i Romek Kowalówka i Olek Sanetra (były kursant i sympatyk).
Redakcja

