
    S P R A W O Z D A N I E 

 

 Wyprawa wysokogórska Koła Naukowego „ Continents” 

 działającego przy WyŜszej Szkole Turystyki i Języków        

 Obcych w Warszawie  w Góry Betyckie pasmo Sierra  

 Nevada w Hiszpanii                                      

 
 
 Wyprawa odbyła się w terminie 18 – 30.07.2008 roku i wzięły w 
niej udział cztery osoby tj. Opiekun Koła Naukowego dr Henryk 
Legienis oraz trzy studentki w tym jedna z innej Uczelni. 
Podstawowym celem wyprawy było zdobycie najwyŜszego szczytu 
pasma Sierra Nevada – Mulhacena 3482 m.n.p.m. PowyŜsze pasmo 
jest najwyŜszym pasmem górskim w Górach Betyckich w 
południowej Hiszpanii oraz najwyŜszym pasmem górskim po Alpach 
w całej Europie, ustanowiono je w 1999 roku drugim parkiem 
narodowym na terenie Andaluzji. Przez większą część roku grzbiety 
tych gór pokrywa śnieg co związane jest z ich wysokością ,pomimo 
tego Ŝe znajdują się bardzo daleko na południu Europy w bliskim 
sąsiedztwie Afryki. Pierwszym etapem wyprawy była Barcelona w 
której grupa spędziła niecałe dwa dni w tym jeden nocleg w Centrum 
Studenckim Hotel Agora Students Residence na peryferiach 
Barcelony ale blisko stacji metra. Do Barcelony dolecieliśmy tanimi 
hoszpańskimi liniami Clickair, które w odróŜnieniu od innych tanich 
linii mają prawo lądować w Barcelonie a nie na drugim oddalonym o 
80 km lotnisku przewidzianym dla tanich linii. W trakcie pierwszych 
niecałych dwóch dni pobytu zwiedziliśmy słynny kościół La Sagrada 
Familia oraz objechaliśmy całą Barcelonę specjalnym turystycznym 
autokarem z odkrytym dachem co było wliczone w koszty wyprawy. 
Następnie grupa udała się do Grenady nocnym pociągiem z 
kuszetkami co równieŜ było przewidziane w kosztach wyprawy. W 
Grenadzie spędziliśmy jedną noc w Hotelu Alixares del Generalife 
cztero gwiazdkowym z basenem ,połoŜonym koło samej 
Alhambry,który udało się jakimś cudem dość tanio zarezerwować 
jeszcze w Warszawie. Wieczór w Grenadzie wypełniły wystepy 
tancerzy flamenco odbywające się w piwnicach zabytkowej części 
Grenady. Następnego dnia udaliśmy się rejsowym autobusem z 
bardzo duŜego Dworca Autobusowego do centrum turystyki górskiej i 



narciarskiej w górach Sierra Nevada tj. Solynieve co po hiszpańsku 
znaczy „słońce i śnieg” zwanej takŜe Pradollano. W miejscowości tej 
mieliśmy zarezerwowane dwa noclegi w schronisku górskim 
Albergue Universitario – naleŜącym do Universytetu w Grenadzie. Z 
powyŜszego schroniska po przespaniu tam jednej nocy i związanej z 
tym niezbędnej aklimatyzacji , następnego dnia wyruszyliśmy w góry 
w celu zrealizowania głównego zadania stojącego przed wyprawą tj. 
zdobycia Mulhacena najwyŜszej góry całego półwyspu Iberyjskiego i 
oczywiście kontynentalnej Hiszpanii. Podejście pod górę i wejście na 
nią nie było technicznie trudne i nie wymagało Ŝadnego 
specjalistycznego sprzętu ( wystarczyły dobre adidasy ) ale było ono 
bardzo męczące, poniewaŜ pomimo podwiezienia nas kilkanaście 
kilometrów specjalnym mikrobusem co wchodziło w opłatę 
przewodnicką ( bardzo sympatyczny przewodnik górski z Grenady 
Pan Fernando ) ,musieliśmy jeszcze w pełnym słońcu przejść 10 km 
do podnóŜa szczytu a następnie bardzo stromym zboczem 
serpentynami wejść dalsze 600 m na sam szczyt. Po odpoczynku na 
szczycie i zrobienia pamiątkowego zdjęcia z flagą uczelni, musieliśmy 
zejść z tej stromizny znowu 600 metrów a następnie dalej w pełnym 
słońcu dojść do oczekującego nas mikrobusu dalsze 10 km. Po 
zakończeniu wyprawy górskiej grupa odpoczywała w schronisku 
śpiąc w nim następną noc a drugiego dnia rano wyjechaliśmy z 
powrotem do Grenady ,skąd znowu nocnym pociągiem z kuszetkami 
udaliśmy się do Barcelony gdzie spędziliśmy jeszcze prawie tydzień, 
korzystając w dalszym ciągu z noclegów a Centrum Studenckim 
Agora Students Residence . W trakcie pobytu w Barcelonie 
zwiedzono liczne zabytki miasta jak słynną katedrę –Catedral Santa 
Eulalia przed którą Katalończycy tańczą słynną sardenę wraz z 
barcelońskim starym miastem Barri Gotic oraz m.in. wjazdem kolejką 
szynowo – linową na górę Montejuic na której znajduje się potęŜny 
zamek i z której roztacza się przepiękna panorama Barcelony. Grupa 
podczas pobytu w Barcelonie korzystała równieŜ z bardzo dobrze 
zagospodarowanej plaŜy ,korzystając z kąpieli w ciepłych wodach 
Morza Śródziemnego. Odlot do W-wy nastąpił w dniu 30.07.08 z 
lotniska El Prat de Llobregat znajdującego się 12 km na południowy 
zachód od miasta (niesamowity kolos ) ale bardzo dobrze 
skomunikowanego z Barceloną ,poniewaŜ moŜna dojechać na nie 
pociągiem z jednej ze stacji metra. 



 Wypraw Koła Naukowego zrealizowała następujące  cele, po 
pierwsze jej uczestnicy dokonali znacznego wyczynu z zakresu 
wysokogórskiej turystyki kwalifikowanej, po drugie wywieszono 
flagę Uczelni na zdobytym szczycie co traktowano jako element jej 
promocji a po trzecie  zdobyto określoną wiedzę dotyczącą górskiej 
turystyki młodzieŜowej w paśmie Sierra Nevada w Hiszpanii co 
będzie mogło być wykorzystane prze organizacji następnych tego typu 
imprez. 
 
 
 
       Dr Henryk Legienis 


