
Na spotkanie z przygodą…
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Uczestnicy wycieczki na trasie Tomawa-Karpacz-Praga-Karpacz-Wrocław-Tomawa byli już
podekscytowani od wielu dni, tygodni. I nastał ten dzień. W środę o godzinie 1.30 ruszamy,
zbierając po drodze uczestników. Autokar pełny, jest nas 30-cioro (razem z panem kierowcą).
Po drodze pierwsze żarty, próba odespania zarwanej nocy i oczekiwanie na dobrą pogodę, bo
w planach zdobycie Śnieżki (1602/1603 m. n.p.m.).  Karpacz wita nas niepewną pogodą, ale nic
nas nie zraża i ruszamy na spotkanie z panią przewodnik. Zaczynamy długie podejście, kurtki w
pogotowiu, aż tu nagle… słońce i wyśmienita widoczność. Sprawdza się powiedzenie: pogoda
jest dla bogaczy. Ładujemy akumulatory i przystępujemy do ataku szczytowego. Jest. Szczyt
zaliczany do korony gór polskich. Pamiątkowa fotografia i zejście. Po drodze negocjacje: część
uczestników udaje zmęczonych i chce zjechać wyciągiem. Zasady jednak są nieubłagane:
wszyscy razem wchodziliśmy, więc razem zejdziemy. I tak się stało. Podczas tej wędrówki
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o Karkonoszach, przyrodzie, zasadach turystyki
górskiej, itd. Na parkingu pożegnaliśmy przewodnika i udaliśmy się na kwatery do raju
(Pensjonat Eden). Potem kolacja, wieczorne rozmowy pod gwiazdami, wzdychania „naszych”
zakochanych. Trzeba iść spać, bo jutro Praga.
Kolejny dzień rozpoczynamy śniadaniem o 6.00. Szybka zbiórka, przejście do autokaru i
kierunek Praga. Na miejsce docieramy przed 11.00, po przejechaniu m.in. bardzo długim
tunelem (ponad 6 km). Po Pradze oprowadzał na s przewodnik Pan Maciej. Pokazał nam wiele
ciekawych miejsc, m.in. HRADCZANY, KATEDRĘ ŚW.WITA, MOST KAROLA, PLAC
WACŁAWA, SYNAGOGĘ, PAŁAC KRÓLEWSKI, OGRODY, ODPRAWĘ WARTY itd. Wszystko
przeplatane opowieściami historycznymi, anegdotkami. Trudno to wszystko opisać, dlatego
zdjęcia będą najlepszym uzupełnieniem tej relacji. Nie obyło się bez zabawno-tragicznych
sytuacji. Tu zasłona milczenia (dla dociekliwych tylko mała podpowiedź: wojsko, kontrola
pirotechniczna, kosz, powerbank  ). Przed 17.00 próbujemy opuścić stolicę Czech. Żegnają
nas zakorkowane ulice, deszcz i …awaria autokaru. Kierowca naprawia usterkę i wracamy do
Karpacza w strugach deszczu. A Pragę zwiedzaliśmy w słońcu … (pogoda znowu tylko dla
bogaczy). Na miejscu jesteśmy przed 20.30. Pyszna kolacja (m.in. domowe pierogi, których
właściciele ulepili … uwaga: 510 sztuk). Ostatnia noc w Karpaczu minęła spokojnie. Poranne
trudne wstawanie, bo przecież niektórzy wycieczkowicze musieli rozmawiać o Pradze  do
1.00. Zabawne zdanie pościeli (chłopcy razem z kołdrami, poduszkami i kocami), śniadanie i
kierunek Wrocław. Na niebie chmury…
We Wrocławiu ZOO z jego atrakcjami i o 13.00 spotkanie z przewodniczką (panią Joanną, która
tryskała wiedzą i poczuciem humoru). Ekspresowe zwiedzanie miasta, m.in.: KATEDRY,
OGRODÓW BISKUPICH, MOSTU TUMSKIEGO (ZAKOCHANYCH), RYNKU, INSTYTUTU
OSSOLIŃSKICH, itd. Wszystko  przy pięknej słonecznej pogodzie. Czasu mało, bo o 17.00
musimy (NIESTETY) wracać do domu. I tak się stało. Po drodze mała przekąska w …(nie
będziemy reklamować nikogo) i znowu deszcz. Trzeci raz pada w czasie, kiedy my jesteśmy po
zwiedzaniu i opuszczamy jakieś miejsce. Przypadek? Pierwsi uczestnicy wycieczki docierają do
domów o 22.00. Wszystko ma swój koniec. Wszyscy wrócili zdrowi, z nowymi doświadczeniami
i z nadzieją, że przed nimi kolejne wycieczki. Czy równie udane? To zależy czy zaliczają się do
bogaczy, którym zawsze świeci słońce…
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