Polen med GTC 2017.
De tilmeldte var blevet sat i møde på hotellet i Zielona Góra, hvilket var små 650 km fra
grænsen. Nogle kørte fredag men de fleste kørte lørdag.

Sådan så René og min rute ud for at komme frem.
Det skete heldigvis i rigtig godt kørervejr – ikke for varmt og uden regn. Vi fik spolet en
del km på motorvej, og havde så tid til landevejen i Polen.
De andre var kommet da vi drejede ind på parkeringsplasen, og kunne gå på terrassen
til en velfortjent øl. Der var en dejlig stemning, så det kunne kun blive en god uge.
Deltagende var
Hans S som turleder,
René Damm
Birgit og Hans C. Jensen
Henning
Connie og Jønne
Finn Knudsen
Lars W

Peter og Birgit Lorenzen, Peter Brodersen og Torkild Brodersen mangler på billede.

Til aftensmaden på hotellet bød turleder Hans S velkommen, og fortalte lidt om
forventningerne til uge.

Efter maden gik vi en tur ud i aftenslivet, og fik set lidt af byen – men havnede hurtigt
et sted med godt lokal øl i tilpas store glas.

Heldigvis kunne vi dog finde hjem, i tilpas tid, til at komme op og få morgenmad kl. 7 og
starte MC kl. 8.
Jo, den gode Hans har et stramt program når han er turleder – man er ikke kommet for
at pleje skønhedssøvn på Hr. Skrydstrups ture 😊

Dag 2 –
Vi skulle ende i Krakow, hvilket var en 450 km på landevejen den dag.

Ruten så således ud og blev kørt i sol – og lidt overskyet en gang i mellem.

Heldigvis har vi Jønne med på turen, så der er basis for mange – rigtig mange – billeder
fra køreturen. Han kan jo tage billeder både frem og tilbage.
Dog medtages kun nogle af dem her.

Ja vi mødte en del vejarbejde på vores vej – man kan sige at der sker altså en udvikling i
Polen af vejnettet.

Vi var kun 10 MC, og det gik fremad i trafikken – selv om der var en del vejarbejde.
Krakow nåede vi dog midt på eftermiddagen, og her blev GPS udfordret til det yderste
af en opgravet vej. Jo der måtte lige køres lidt rundt før vi kom frem til hotellet.
Turlederens gode forberedelser viste sig særdeles givtige, da parkering var bestilt –
heldigvis.
Vi fik plads på en ellers optaget plads lige bag hotel, og kunne hurtigt mødes på hjørnet
til en forfriskende øl.

Aftensmaden skulle indtages inde i Krakows gamle bydel, hvor man næsten ikke kunne
komme frem for hestevogne – men flot så de da ud.
Vi havde dog kørt nok, så det blev ”Apostlenes heste” som bragte os rundt i bydelen

Det store torv i den gamle bydel af Krakow

Der var faktisk flot og rent i Krakow, et sted man sagtens kan besøge igen.

Efter en del rundgang fandt vi et sted at indtage aftensmad. Det er ikke altid let at finde
plads til 13 personer, men det lykkedes.

Efter maden blev det til lidt mere rundgang, og vi var en lille flok som endte nede ved
floden hvor vi tog en sjov lille el-taxa retur til hotel.
Det var lidt sjovt at overhøre Hans forklare chaufføren hvilket hotel der var snakke om
vi skulle retur til. Det hjalp da det blev vist på et kort – så blev de enig om udtale 😊

Dag 3 –
Den næste dag skulle vi først besøge en saltmine lidt uden for Krakow, så vi skulle ikke
kører ret meget til start.

Vi fandt minen – efter lidt søgen. Hans stillede sig i kø for os, og fik købt billet så vi
kunne komme i en kø for at komme ind. Ja de gamle dyder fra dengang sovjet havde
indflydelse var ikke helt glemt.

Vi skulle starte med at gå ned af en frygtelig masse trapper. Jeg tror det var 53 niveauer
af 7 trin, og så var vi kun kommet 60 meter ned.
Det var kun starten – vi skulle længere ned, men det kom senere.

Et kig ned af trappen – jo der var langt ned og så en lille ventesal.

En meget sød guide gav lige instruktioner før vi kom ind i minegangene.
Det vigtigste var, at der er over 200 km gange at fare vild i, så man måtte ikke gå på
egen hånd.
Selvfølgelig blev gangene kontrolleret for vildfarne gæste, men kun en gang om
måneden – og det var i går.

Der var lavet en del skulpturer ud af salt, og det var udført af arbejdere – ikke af
professionelle kunstnere.

Først et lille eventyr, og der var også heste i minen til at udføre det hårde arbejde.

Noget var dog ikke hestetrukket, og vi var et par stykker som fik prøvet det manuelle
arbejde med at hejse salt op.

Og så gik det ned igen – og ned igen.

Der var et lille afsnit med de 7 dværge – dog ikke Snehvide, for det gav uheld at have
kvinder i minerne.

Da Polen jo har en stor religiøs tilknytning var der flere små kapeller hvor man kunne
bede før og efter arbejde. De fandtes på flere niveauer og blev flyttet når et niveau ikke
blev brugt mere.
Der er så også et permanent bederum af stor størrelse – meget stor – i kirkestørrelse.

Det blev stadig brugt til søndagsmesse. Man kunne også blive gift der – mod passende
betaling – meget passende vel at mærke. Ja det er godt nok imponerende.
Udsmykket med saltfigurer og nærmest vægmalerier – hvis man kan kalde det sådan – i
stor stil.
Jo kirken har det godt i Polen – og selvfølgelig var der også en statue af den tidligere
Pave.

Vores guide viser og forklarer, mens man undres over at gulvet er poleret salt der ligner
klinker.

Selv lysekronerne var lavet af salt – imponerende.
dette billede ?

Er det ånder som er med på

Det er et imponerende bygningsværk til at afstive gangene fra at falde sammen.

Da vi var færdig i saltminen var det tid til frokost, og det blev i regnvejr.

Ja der kom nogle kraftige byger ind over området, men vi fik da noget at spise under
parasollerne.
Det var ikke sidste gang vi mødte de store dråber.

Efter saltminen gik turen sydpå, om man så må sige.
Målet var Zakopane, tæt på grænsen til Slovakiet.

Vi fik mere regn på vejen, men det gik nu meget godt med
at komme frem.

Det blev dog tørt igen – på vejene altså – tøjet var noget længere om at tørre.
Jeg blev så våd, at læderfarven fra min jakke smittede af på armene, så det lignede at
jeg havde fået tatoveringer. Det tog et par dage at få vasket af.

Heldigvis er vi jo ikke lavet af sukker, så dagens eftermiddagsøl kunne indtages kort
efter ankomst

René og Henning blev sendt i byen for at finde et spisested – og det er en opgave man
sagtens kan sætte dem på en anden gang.

Et hyggeligt sted med lokal underholdning – nå ja måske ikke lige toppen af poppen –
men det er jo altså heller ikke for at opleve danske forhold man tager på sådan en tur,
det er vel for at opleve hvordan andre bor og lever.
Måske man finder lidt mere glæde over egne forhold, når man kommer hjem.

Dag 4 –
Næste dag skulle vi kører en længere tur, inden vi skulle slutte af med at besøge
Auschwitz lejren.
Turen gik ind gennem Slovakiet, desværre på den forkerte bjergryg, for der fik vi godt
nok regn igen.

Det første stykke i Polen gik godt, men stort set hele vejen i Slovakiet var det regn.

Da vi endelig kommer ind i Polen igen, ja så klarer det op – for en stund.

Her gør vi holdt lige efter overgangen til Polen.

Kørsel op mod Auschwitz

og her Birkenau

Det blev et noget presset program i Auschwitz da der kom regn og torden lige som vi
skulle ind. Her billede af den berømte port, med guide under paraply.
Det var ikke meget vi fik fortalt om der, og det det var lidt skuffende.

Alle grupper ville derfor ind i tørvejr – hvilket gav nogle pladsproblemer og det hele
blev noget forceret at komme igennem. Vi stod hele tiden klemt mellem den foran
gående gruppe, og den næste gruppe som pressede på.

Udsigten fra et af vinduerne som det så ud i 1945.
Teknikken blev vist genbrugt i 60´ og 70’ midt i Berlin – ja faktisk blev der vist
videreudviklet på konceptet.

Derfra skulle vi kun kører et lille stykke, til et B&B hvor vi tilbragte aftenen. Der var
nemlig ikke ret meget by, og maden var bestilt på forhånd.
Til gengæld kunne vi så få billig øl fra supermarkedet – jo det var skam hyggeligt nok
alligevel.

Om morgenen blev vi bedt om at stille op til foto med B&B-mutter.
Det gjorde vi selvfølgelig gerne, og jeg er sikker på at vi snart kommer op på
væggalleriet sammen med mange andre besøgende.

Dag 5 –
Det er en transportdag, for vi skulle 346 km til Karpacz.

Til gengæld var det godt vejr igen – sol og sommer 😊

Vi kom gennem dejligt landskab, bakker og sving – en god dag på MC.

Gennem en af byerne så vi også flere sjove skulpturer i midten af rundkørslerne. Ja så
følte man sig næsten hjemme på Als igen. Her lignede det dog mere papmaché.

Dog ikke ham her 😊

Der kom også en udstilling af industriens guldgrube – ikke guldalder – for det er nok
ikke længe siden dette lokomotiv er taget ud af brug.

Der skulle også gøres holdt for at få noget frokost, og det gjorde vi i et slags piratland.

Det var udfordrende for kommunikationen til en tjener som ikke forstod andet end
russisk – tror vi.

en lille hund, som Jønne tænkte meget over
hvordan han kunne få med i topboksen.

Endnu en trafikregulering på vejen – og så lige en Mig21 jager (tror vi nok)

Det var hen sidst på eftermiddagen da vi nåede frem til hotellet. Det var gået helt godt
indtil nu, men de sidste 10 minutter skulle vi lige have en byge regn.
Så kunne man jo glæde sig over at hotellet havde en restaurant, men Hans havde
allerede bestemt hvor aftensmaden skulle indtages – og det var nede i byen.
Nå ja, nu var vi jo ikke uden for byen, så det kunne vel ikke gå så galt – vel.
Nej, ikke for dem som bestilte en taxa, hvor i mod os som troede på Hans’s
afstandsbedømmelse skulle få en overraskelse.

Den gode Hans angav afstanden til 1000 meter. Til hvad er dog ikke helt klart.
Da det så samtidig gav endnu en gang regn, ja så blev vi altså våde. På den anden side,
så var vi næsten blevet immune nu.

Dag 6 –
Dagen skulle være en rundtur, ind i Tjekkiet og besøge en bjergtop med svævebane, og
derefter en tur rundt på MC i bjergene.
Men da vejret var morgengråt og
der ventede opklaring ved
middagstid, ville vi vende ruten
om, således at vi kørte ruten
bagfra og endte med svævebane.

Det lød meget simpelt, men
Garmin var ikke helt med på
ideen.
Eller også var det os, som ikke var
med på at fortælle Garmin hvad
der skulle ske – jeg tror det
sidste.

Nå men vi startede da godt ud og fik kørt forkert – hvorefter forsøget på at finde ind på
ruten igen gav bagslag. Men vi fik kørt og landskabet og de snoede veje var som sådan
gode nok.

Vi kom der ud af – og det var godt vejr.

Det gik både op og ned – dejlige sving – og asfalt som visse steder manglede.

Ja lidt rådslagning måtte også til et par gange, og på et tidspunkt blev vi så enig om at
kører mod den bjergtop og svævebane.

Og René hyggede sig som bagtrop, og så kom vi frem til der hvor svævebanen er.

Troede vi

Efter at have sat MC’er på parkeringspladsen, måtte vi så lige gå en tur.

Da vi kom frem var der så meget blæst, at den øverste svævebane ikke var i gang. Så
hvis man ville helt op, skulle man gå de sidste 300 højdemeter ad en 2,5 km rute.

En lille hård kerne tog turen.

Andre var stået af tidligere – men ikke så galt som Jønnes K1, der valgte at kortslutte og
brænde ledningsnettet af.

Den skulle så hentes af SOS autotransport – og er vist det eneste som ikke er kommet
hjem til DK endnu.
Alle er kommet hjem, og tak skal der lyde til gruppen, og specielt til Hans for den tur
han har lavet.
Hilsen Lars W

