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GREEN VELO
PO RAZ PIĄTY
Skarżysko-Kamienna – Rzeszów
Zapowiadało się, że na naszym tegorocznym
wyjeździe rowerowym na szlak Green Velo będzie „jak u Hitchcocka” – najpierw trzęsienie
ziemi, a potem napięcie będzie narastać.
Na szczęście prawie cały limit pechowych, a
nawet dramatycznych wydarzeń wyczerpał się
pierwszego dnia i potem było już tylko lepiej.
Wyjazd planowaliśmy już kilka miesięcy
wcześniej, z tym że najpierw miał być tygodniowy, potem przedłużony o 2–3 dni, a gdy pandemia pokrzyżowała inne plany urlopowe, postanowiliśmy wydłużyć urlop do 2 tygodni i zrobić
cały brakujący nam do kompletu odcinek Green
Velo z Końskich przez Przemyśl do Rzeszowa.
Tym razem nie dało się wykorzystać samochodów, więc dojechaliśmy pociągiem do Skarżyska Kamiennej, a wracaliśmy również pociągiem z Rzeszowa.
Gdy w maju udało się ustalić termin (na
18.07 – 01.08) i wykrystalizował się skład ekipy, wspólnymi siłami zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe, tak by nie było z tym problemów
podczas wyjazdu.
Stała część ekipy to Ewa i Romek Kowalówka, Janusz Mroczek oraz Jola i Jacek Ginter. Na
pierwszy tydzień dołączyła do nas Ola Ginter, a
na drugi tydzień Danka i Jasiu Kowalikowie.

Czêœæ 1: Skar¿ysko – Zwierzyniec
Jak wspomniałem, pierwszy dzień był wyjątkowy. Zaczęło się przyjemnie od kawy i lodów w Skarżysku. Potem nastąpił ciąg mniej lub
bardziej pechowych zdarzeń – zgubienie i znalezienie zegarka, błota i rozlewiska na szlaku (to
jeszcze nie był szlak GrenVelo), skrzywienie
haka przerzutki oraz najgroźniej wyglądające
zdarzenie – wywrotka jednej z osób podczas
szybkiego zjazdu do Stąporkowa. Nie będę opisywał szczegółów, ale na szczęście wszystko
skończyło się dobrze.
Z dużym opóźnieniem dotarliśmy do Końskich, gdzie wreszcie zjedliśmy obiad, a potem
już o zmroku dotarliśmy przez Niebo i Piekło do
Sielpi Wielkiej. Ostatni odcinek trasy też nie był
przyjemny, bo zaatakowały nas chmary koma-

rów, a droga zrobiła się bardzo piaszczysta, co
uniemożliwiało szybką ucieczkę. Sielpia przywitała nas natomiast tłumami imprezowych
wczasowiczów i noclegiem o standardzie z
ubiegłej epoki.
Kolejne dni przyniosły na szczęście znacznie mniej negatywnych emocji.
W Kielcach, gdzie zabawiliśmy dwie noce,
mieliśmy do dyspozycji bardzo wygodny 3-pokojowy apartament. W niedzielę Jola z Olą zdążyły zaliczyć koncert zespołu „Dikanda”, a w
poniedziałek zwiedziliśmy miasto – niestety
Kielce – Kadzielnia.
głównie z zewnątrz – bo poniedziałek.
Dalej był zamek Krzyżtopór w Ujeździe, a
następnie znów dwie noce w Sandomierzu,
gdzie Oli udało się zgubić okulary, ale za to zobaczyła na własne oczy ojca Mateusza. Z Sandomierza zrobiliśmy też wycieczkę na lekko do
Baranowa, gdzie zwiedziliśmy pałac. Tu też
spotkał nas drobny pech, bo Romek i Janusz
zaliczyli po gumie, ale po pierwszym dniu był to
zupełny drobiazg.
Odcinek z Sandomierza do Ulanowa nie
obfitował może w atrakcje krajoznawcze, ale
nawet w tak nowym mieście jak Stalowa Wola
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
(założona w 1938 r.) można było znaleźć parę
ciekawostek takich jak drewniany kościółek,
barokowy klasztor czy współczesne kościoły o ciekawej architekturze.
Natomiast w Ulanowie udało się rzutem na taśmę zwiedzić niewielkie, ale ciekawe Muzeum
Flisactwa. A wszystko dzięki telefonowi Ewy i rowerowej pasji pana opiekującego się muzeum.
Tego dnia kończyliśmy pierwszy etap wyjazdu, gdyż nazajutrz żegnaliśmy się z Olą. Ostatni
wspólny nocleg wypadł nam w bardzo ciekawym gospodarstwie agroturystycznym o nazwie „Grenlanda”. Do dyspozycji mieliśmy jedną z kilku chałup urządzoną w sposób bardzo wysmakowany.
Trudno to pokrótce opisać – lepiej obejrzeć zdjęcia w internecie. Wieczorem gospodarz zaprosił nas
na pokaz swoich zdjęć przyrodniczych i filmu o miejscowych flisakach.
W sobotę Ola udała się łącznikiem Green Velo do Łańcuta, by
w niedzielę wracać do domu, a my powtórzyliśmy odcinek sprzed 2
lat z Ulanowa przez Biłgoraj do Zwierzyńca.

Czêœæ 2: Zwierzyniec – Przemyœl – Rzeszów
W Zwierzyńcu spotkaliśmy się z Danką i Jasiem, z którymi byliśmy umówieni na drugą część wyjazdu. Przybył nam też jeszcze
jeden uczestnik wyjazdu – z lekka niedomagający wóz techniczny,
którym na zmianę przemieszczali się Jasiu i Danka.
Trasa ze Zwierzyńca do Dębin (ok. 70 km) obfitowała w atrakcje takie jak hodowla konika polskiego we Floriance, Górecko Kościelne z kaplicą na wodzie i aleją dębów, Józefów z dość oryginalną fontanną, lodami „U Dzidy” i widokami z wieży na kamieniołom Biała Dolina, pieszy spacer przez rezerwat „Czartowe
Pole”, małe, ale sympatyczne Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
czy pałac Łosiów w Narolu.
Kolejnego dnia wjechaliśmy w świat drewnianych cerkwi. Ale
najpierw urzekł nas zagubiony w lesie cmentarz w nieistniejącej
wsi Stare Bruśno, na który trafiliśmy dość przypadkowo.
W Radrużu zwiedziliśmy jedną z najstarszych i najcenniejszych drewnianych cerkwi prawosławnych wpisaną na listę UNESCO.
Natomiast niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam kwatera
w Łukawcu. Po wejściu do jadalni, która była centralnym pomieszczeniem, wokół którego na dwóch kondygnacjach rozmieszczone były pokoje, nie wiedzieliśmy, czy znaleźliśmy się w komnacie
zamkowej, czy może w kościele? Półmrok, ogromny stół, meble
udające antyki, obrazy i malunki (w stylu odpustowym), trofea
myśliwskie. Ale obiad i śniadanie, które przygotowała gospodyni,
były naprawdę obfite i smaczne.
W Łukawcu byliśmy też świadkami walk transformersów –
trafiając na próbę cyrkowców z Ukrainy.
Kolejny dzień, to przede wszystkim cerkiew w Chotyńcu z
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pięknym ikonostasem i malowidłami, arboretum w Bolestraszycach i Przemyśl, który zwiedziliśmy dość pobieżnie podczas wieczornego spaceru.
Za Przemyślem zaczęły się
górskie etapy naszej trasy. Zaraz
po wyjeździe z miasta zaatakowała
nas ściana świeżutkiego asfaltu o
nachyleniu w porywach do 14%.
Potem było nieco lepiej, bo wjechaliśmy w dolinę Sanu, by na koniec znów wspiąć się dwa razy po Ekipa w Grenlandzie: Jacek, Jola, Ola, Janusz, Romek i Ewa.
150 i 100 m do góry. Takie przewyższenia nie są może imponujące dla kolarzy MTB, ale z sakwami, to nieco inna konkurencja.
Tego dnia złapała nas na trasie jedyna chyba w czasie całego wyjazdu porządna burza z ulewą, którą
przeczekaliśmy pod sklepem w
Krzywczy.
Nocleg wypadł nam w bardzo
miłym miejscu w Kramażówce, z
rewelacyjnymi widokami na Pogórze, pysznym jedzeniem i symEkipa drugiej części wyjazdu: Danka, Ewa, Jola, Romek,
patyczną gospodynią.
Jasiu.
W przedostatni dzień zjechaliśmy znów do doliny Sanu, by potem wspiąć się na najwyższy punkt całej „wyprawy” znajdujący się
w okolicach Jawornika Ruskiego i liczący sobie ok. 460 m n.p.m. Podjazd utrudniał dodatkowo upał.
Tego dnia, na własne życzenie wydłużyliśmy sobie trasę, opuszczając Green Velo i zjeżdżając do
Ulucza, by obejrzeć jedną z cenniejszych cerkwi w tym rejonie. Malownicze krajobrazy towarzyszące
nam w dalszej drodze w kierunku Dynowa, pozwalały zapomnieć o tym, że był to niełatwy dzień –
pokonalismy ponad 70 km i 600 m podjazdów. Spaliśmy tym razem przy stacyjce dawnej wąskotorówki w Bachórzu k. Dynowa (tym samym, o którym pisała Ania w MM253).
Ostatni dzień z Bachórza do Rzeszowa – mimo, że nie obfitował w jakieś spektakularne atrakcje
– zapamiętałem dzięki malowniczym krajobrazom, wśród których wiła się nasza trasa. I tylko szkoda,
że zabrakło trochę błękitu nieba.
W Rzeszowie po zakwaterowaniu Kowalików i Ginterów w hotelu „Polonia” naprzeciw dworca,
udaliśmy się całą siódemką na szybkie zwiedzanie centrum miasta. A potem Romek, Ewa i Janusz
odjechali pociągiem do domu, a my udaliśmy się na nieco większą pętelkę po mieście. Rzeszów jest
wbrew pozorom bardzo ładnym i ciekawym miastem, z wieloma zabytkami i miłą atmosferą.
Następnego dnia ja i Jola wracaliśmy do domu, a Danka i Jasiu
udawali się w Beskid Niski na
dalszą część urlopu.
W sumie przejechaliśmy w
ciągu 14 dni ok. 860 km. Pogoda
dopisała i udało się wykonać plan
chyba nawet w ponad 100%.
Świętokrzyska część szlaku mogłaby być poprowadzona ciekawiej, bo jest tu wiele atrakcyjnych
miejsc, które szlak omija, tym niemniej i ten odcinek warto zaliczyć.
Odcinek podkarpacki obfituje w
ładne krajobrazy i ciekawe obiekty
– głównie drewniane cerkwie.
Cerkiew w Chotyńcu.
A jeśli chodzi o cały szlak Green Velo, to trudno ocenić go jednoznacznie. Są odcinki ciekawsze i
mniej ciekawe, lepiej i gorzej wytyczone. Na pochwałę zasługuje
oznakowanie – tylko w paru miejscach na całym szlaku można mieć
poważniejsze zastrzeżenia. Tzw.
MOR-y czyli Miejsca Obsługi (czy
może odpoczynku) Rowerzystów
mogłyby być czasem lepiej zlokalizowane i wyposażone. W wielu
miejscach należałoby wybudować
niezależne fragmenty drogi roweTrasa w dolinie Sanu.

rowej ze względu na spory ruch samochodowy
lub kiepską nawierzchnię.
Dla mnie najbardziej malowniczy i ciekawy
był odcinek z Białowieży do Gołdapi czyli nasz
pierwszy etap Green Velo.
Jeśli chodzi o sposób pokonywania szlaku,
to na pewno każdy ma inne preferencje, ale wg
mnie cały sens tego typu wędrówki, to poznanie
możliwie wielu ciekawych miejsc na trasie, a nie
tylko jak najszybsze jej pokonanie. Mimo wielu
zastrzeżeń co do wykonania szlaku, sama idea
jest na pewno dobra i potrzebna i zachęca wiele
osób do poznawania rowerem wschodnich rejonów naszego kraju. Nas zmobilizowała ponadto
do podjęcia tej formy turystyki, jaką jest „sakwiarstwo”. I wbrew pozorom jest to forma dostępna dla każdego, przeciętnego rowerzysty.
Powstaje pytanie, co po Green Velo? Pomysły zaczynają się rodzić i najprawdopodobniej
będziemy chcieli zobaczyć, jak wyglądają długodystansowe szlaki rowerowe u naszych zachodnich sąsiadów.
Jacek Ginter

TO BY£O
4 Ukazała się książka albumowa „Polskie
góry” autorstwa Basi Zygmańskiej.
W bogato ilustrowanym albumie opisano
wszystkie polskie pasma górskie należące do
Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich.
Jest możliwość zakupu „po kosztach”. W
tym celu należy się kontaktować z autorką.

TO BÊDZIE
c Wprawdzie nadal nie wiemy, co będzie z pandemią i jej konsekwencjami, ale (ponieważ Redakcja ma już szczęśliwie covida za sobą) wiemy, o czym będziecie mogli przeczytać w kolejnych numerach MM.
W najbliższym numerze będziemy wraz z Wojtkiem Spałą kontynuować wędrówki szlakami i
bezdrożami Madery.
A w kolejnym Mammuthusie przeczytacie o
krótszych i dłuższych wypadach Alojza w nieodległe i niezbyt znane zakątki Alp.
Nadal zachęcam do współpracy, dzięki której
MM może się nadal, mimo wszelkich przeciwności ukazywać.
c 19–20.12 Bacowanie Przedświąteczne odbędzie się prawdopodobnie w dość kameralnym
gronie. Miejce jeszcze do ustalenia. Zainteresowanych odsyłamy na nasze forum.
c Z inicjatywy Paskudy powstaje w Gliwicach
miejsce, które będzie służyć spotkaniom z ciekawymi ludźmi: artystami, podróżnikami, społecznikami. Jego wizja zakłada przestrzeń otwartą
dla wydarzeń związanych z kulturą i turystyką,
jakimi są np. śpiewanki, prelekcje, spotkania,
warsztaty, czy koncerty.
Poza wsparciem poprzez przekazanie potrzebnych rzeczy lub zapewnienie rąk do pracy, można dorzucić się do zbiórki:
https://zrzutka.pl/m7absy
Aktualnie trwają prace remontowe.

